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1 36488 นาย ฉลอง  ม่วงทิพย์ กลาง วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ

2 36563 นาง องัคณา  เบ็ญจศิล กลาง วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ

3 36440 นาย เสกสรร  งามสมบติั กลาง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ

4 36441 นางสาว นภาพร  สิงห์จนัทร์ กลาง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ

5 36489 นาย จรินทร์  อุตสาหะ กลาง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ

6 36564 นาง ชีวรักษ ์ กอประเสริฐสุด กลาง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ

7 36490 นาง ธญัรัศม ์ ศิริภาพงษเ์ลิศ(ท.1) กลาง ส านกังานเทศบาลเมืองชยัภูมิ

8 36491 นางสาว อจัฉิมา  ทองสืบสาย(ท.1) กลาง ส านกังานเทศบาลเมืองชยัภูมิ

9 36541 นาง สุวคนธ์  นเรกุล(ท.4) กลาง ส านกังานเทศบาลเมืองชยัภูมิ

10 36542 นาง นิโลบล  ทิพยรั์กษ(์ท.4) กลาง ส านกังานเทศบาลเมืองชยัภูมิ

11 36442 นาย กฤตชยั  ประเสริฐเมธ กลาง ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูมิ

12 36492 วา่ท่ี ร.ต. ชาญวฒิุ  หาแกว้ กลาง โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ

13 36543 นางสาว ปาริฉตัร  สนมฉ ่า กลาง โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ

14 36443 นางสาว ปวีณา  หมู่โสภิญ เมือง โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

15 36444 นาย ภาณุเดช  วรยศ เมือง โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

16 36565 นางสาว กญัญาณฐั  ฝาชยัภูมิ เมือง โรงเรียนวงักา้นเหลืองดรุณกิจ

17 36566 นางสาว พีรพร  หมัน่ท  า เมือง โรงเรียนวงักา้นเหลืองดรุณกิจ

18 36445 นางสาว บงัอร  กระจ่างศรี เมือง โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

19 36446 นาย ณฐัวฒิุ  ภิรมยช์ม เมือง โรงเรียนหว้ยตอ้นวิทยา

20 36493 นางสาว สุภทัรชา  อูปแกว้ เมือง โรงเรียนหว้ยตอ้นวิทยา

21 36494 นาง พิมพณิ์ศา  กิตติศกัด์ิกาษี เมือง โรงเรียนชีลองเหนือ

22 36495 นาย ศิริวรรธน์  กิตติศกัด์ิกาษี เมือง โรงเรียนชีลองเหนือ

23 36567 นางสาว สุปราณี  แสนสุข เมือง โรงเรียนชีลองใต้

24 36447 นางสาว อาทิตญา  หิรัญค า เมือง โรงเรียนสามพนัตาราษฎร์อุทิศ

25 36448 นาง อุไรวรรณ  ผดุงโชค เมือง โรงเรียนสามพนัตาราษฎร์อุทิศ

26 36449 นางสาว สุดารัตน์  แทนพลกรัง เมือง โรงเรียนสามพนัตาราษฎร์อุทิศ

27 36496 นาย สุรชยั  พรมพิมพ์ เมือง โรงเรียนหว้ยหมากแดง

28 36497 นาย ภุชพงษ ์ ศรีโฉม เมือง โรงเรียนบา้นหว้ยผกัหนาม

29 36450 นางสาว วรรณิศา  สมบติัมี เมือง โรงเรียนบา้นหนองแวง(ซบัสีทอง)

สมำชิกใหม่ เขต 1 เดือน เม.ย.62 - ก.ค.62
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30 36454 นางสาว สุภาวดี  แกว้เขียว บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นตอ้น

31 36577 นางสาว ชนิดา  นาชยั บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นกุดยาง

32 36455 นาย สนธยา  จวนรุ่ง บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นหนองโสมง

33 36456 นาย ทรงพล  กระฉอดนอก บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นกุดหูลิง

34 36502 นางสาว ศิริลกัษณ์  วนเก่านอ้ย หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นราษฎร์ด าเนิน

35 36461 นาย ปริญญา  อ  าภวา หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นลาดเหนือ

36 36547 นางสาว ยคุลนุช  สุนา หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นลาดเหนือ

37 36578 นางสาว ยธิุดา  เหล่าดี หนองบวัแดง โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง

38 36503 นางสาว นิรมล  เพง็ผล หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองแหว้พฒันา

39 36548 นาง นภาพร  กลา้เมืองกลาง หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหว้ยกนทา

40 36462 นางสาว น ้าผ้ึง  บุญค าภา หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ

41 36504 นางสาว นิโลบล  ชาญอนุสรสิทธ์ิ หนองบวัแดง โรงเรียนชุมชนบา้นหนองแวง

42 36463 นางสาว เกศรินทร์  เสนาหม่ืน หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง

43 36464 นาย พรพิทกัษ ์ หมู่หวันา หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง

44 36465 นางสาว อริยา  คงโนนกอก หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง

45 36505 นาง ศิริพร  ทศับุตร หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนเหม่า

46 36466 นาง กาญจนวรรณ  ฐิติชูสกุล หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโหล่นสามคัคี

47 36506 นางสาว ปิยะกาญจน์  อาจหาญ หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นทรัพยเ์จริญ

48 36579 นางสาว ประภสัสร  ค  าบอนพิทกัษ์ หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนสะอาด

49 36580 นาย บญัชา  พนัธ์แก่น หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนสะอาด

50 36581 นางสาว พิมพผ์กา  ทองลน้ หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนสะอาด

51 36549 นาง นนัทพร  ทพัเจริญ ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นหว้ยร่วม

52 36550 นาง จินตพร  จ  าเริญสุข ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นลาดไทรงาม

53 36507 นางสาว เพชรภูมิ  ปัดภยั ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นปรางคม์ะค่า

54 36508 นาย กวินกรณ์  ฝอยมะเริง ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นปรางคม์ะค่า

55 36582 นาง สุภาวดี  แกว้วิศาสตร์ ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นปรางคม์ะค่า

56 36583 นาย รัฐพงศ ์ บุญพิทกัษพ์งศ์ ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นซบัชมภู

57 36467 นาย รุ่งอรุณ  ห่อไธสง ภกัดีชุมพล โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

58 36468 นางสาว สุภาพร  เคง็ชยัภูมิ ภกัดีชุมพล โรงเรียนหินเหิบซบัภูทอง

59 36469 นาย สุรศกัด์ิ  จอกส านกั คอนสวรรค์ โรงเรียนบา้นนามน
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60 36585 นางสาว สุชาดา  ทาขามป้อม คอนสวรรค์ โรงเรียนชุมชนบา้นจอก(คอนสวรรควิ์ทยากร)

61 36593 นาย ธนชน  มุทาพร สพป.ชย.1 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1

62 36522 นาย พิรุฬห์  พลเสนา(คอนสวรรค)์ บ านาญจ่ายตรง เขตพ้ืนท่ี 1 311  ม.9  ต.โนนสะอาด

63 36523 นาง ยวุนิจ  อุ่นศรี(เมือง) บ านาญจ่ายตรง เขตพ้ืนท่ี 1 299/28  ม.7  ต.ในเมือง

64 36525 นางสาว ปาริชาต  ทุมสิทธ์ิ สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง)

65 36526 นางสาว ปัทมา  โขหานาม สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง)

66 36527 นางสาว วราลกัษณ์  จุลละนนัทน์ สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง)

67 36596 นางสาว มณีรัตน์  หาญณรงค์ สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง)

68 36478 นาย พิชญุตม ์ ขวญัพลู สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ(อ.เมือง)

69 36528 นาย เอกสิทธ์ิ  ประครองศรี สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ(อ.เมือง)

70 36479 นาย เอกพล  ปรารมภ์ สพม.เขต 30 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา(อ.เมือง)

71 36480 นาง กนกลดา  ทองจ ารูญ สพม.เขต 30 โรงเรียนสามหมอวิทยา(อ.คอนสวรรค)์

72 36529 นาย เจมบอลย ์ อกัษร สพม.เขต 30 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา(อ.คอนสวรรค)์

73 36481 นาย ฐิติศกัด์ิ  วรรณพงษ์ สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 (อ.เมือง)

74 36530 นางสาว ชุลีรัตน์  พนัธุ์ยาง สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา(หนองบวัแดง)

75 36556 นางสาว นวลละออ  ฝูงใหญ่ สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา(หนองบวัแดง)

76 36597 นางสาว ธีรดา  เลาประเสริฐสุข สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา(หนองบวัแดง)

77 36538 นางสาว ทิพวรรณ  เช้ือนาวงั(เมือง) พนกังานราชการ สพม.เขต 30 โรงเรียนภูพระวิทยาคม

78 36540 นาย ภีมพฒัน์  โสงขนุทด(เมือง) พนกังานราชการ สพม.เขต 30 โรงเรียนภูพระวิทยาคม
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1 36584 นางสาว กิติยา  ค  าพล แกง้คร้อ โรงเรียนบา้นนกเขาทอง

2 36551 นางสาว ปราณปรียา  วนัทา แกง้คร้อ โรงเรียนบา้นเซียมป่าหมอ้

3 36470 นาย สุชาติ  วิจิตรจนัทร์ แกง้คร้อ โรงเรียนชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

4 36471 นาง สุกญัญา  จตุรานนท์ แกง้คร้อ โรงเรียนชุมชนบา้นแกง้คร้อหนองไผ่

5 36509 นาย สุวิทย ์ สอนชยัภูมิ บา้นแท่น โรงเรียนบา้นโนนคูณ

6 36510 นาง สุจิตรา  ไทยรักษา บา้นแท่น โรงเรียนบา้นหนองผกัหลอด

7 36586 นางสาว บุหลนั  ทองดี บา้นแท่น โรงเรียนบา้นโจดโนนข่า

8 36472 นาย ยทุธภูมิ  เดชครอบ บา้นแท่น โรงเรียนบา้นหนองเมก็

9 36511 นาย สิทธิชยั  โสมา บา้นแท่น โรงเรียนบา้นหนองเรือ

10 36587 นาง โชติมน  วงคเ์ทเวช บา้นแท่น โรงเรียนบา้นหินลาดพฒันา

11 36588 นาง รัตนาภรณ์  ผลภิญโญ บา้นแท่น โรงเรียนบา้นหินลาดพฒันา

12 36512 นางสาว สุพตัรา  แสนประเสริฐ คอนสาร โรงเรียนบา้นหนองหล่มคลองเตย

13 36552 นาง นิตยา  ชาววาปี คอนสาร โรงเรียนบา้นโจดกลาง

14 36513 นาย นฐัวฒิุ  จงจุมจงั ภูเขียว โรงเรียนบา้นแดงสวา่ง

15 36514 นางสาว สุภคั  หาญเชิงชยั ภูเขียว โรงเรียนบา้นหนองดินด า

16 36473 นาย พงษพ์ฒัน์  แจง้ทอง ภูเขียว โรงเรียนบา้นเมืองคง

17 36589 นางสาว ปภสัรา  กลา้ศึก ภูเขียว โรงเรียนบา้นดอนไก่เถ่ือน

18 36590 นางสาว สุกญัญา  เลิศล ้า ภูเขียว โรงเรียนเนรมิตศึกษา

19 36515 นางสาว รุ่งนภา  เบ็ญสูงเนิน ภูเขียว โรงเรียนบา้นหนองแวง

20 36553 นาง พนูสิน  บวัพทุธา ภูเขียว โรงเรียนบา้นภูดิน

21 36516 นาง ดรุณี  เพญ็ศิริวรรณกุล ภูเขียว โรงเรียนบา้นสีปลาด

22 36517 นาย ฉตัรเทพ  อาจสนาม เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนบา้นท่าขามไร่เด่ือสามคัคี

23 36591 นาย ประชิด  อปัมาโน เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนบา้นตลาดอุดมวิทย์

24 36518 นางสาว วิไลวรรณ  งามจิตร เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนบา้นหว้ยยางด า

25 36519 นางสาว เบญจมาศ  กุลวงษ์ เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนบา้นโนนหนองไฮ

26 36474 นาย วินสั  ไชยแสน เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนบา้นวงัม่วง

27 36554 นาง นงเยาว ์ เลิงนิสสัย สพป.ชย.2 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2

28 36482 นาย ชยันุวฒัน์  โชคบณัฑิต สพม.เขต 30 โรงเรียนบา้นแท่นวิทยา(อ.บา้นแท่น)

29 36531 นางสาว นิภาพร  เพชรกอง สพม.เขต 30 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(อ.คอนสาร)

สมำชิกใหม่ เขต 2 เดือน เม.ย.62 - ก.ค.62



ล ำดบัที่ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วย ช่ือหน่วย

30 36557 นาง บวับาน  วฒันาศีล สพม.เขต 30 โรงเรียนภูเขียว(อ.ภูเขียว)

31 36558 นางสาว ปานทอง  ชาลีเครือ สพม.เขต 30 โรงเรียนภูเขียว(อ.ภูเขียว)

32 36598 นางสาว ธาราริน  บินขนุทด สพม.เขต 30 โรงเรียนภูเขียว(อ.ภูเขียว)

33 36599 นางสาว วนัวิสา  ชยัจ  ารัส สพม.เขต 30 โรงเรียนภูเขียว(อ.ภูเขียว)

34 36600 นาง วาสนา  พลมณี สพม.เขต 30 โรงเรียนภูเขียว(อ.ภูเขียว)

35 36532 นาย สุรพงษ ์ ตะก่ิมนอก สพม.เขต 30 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม(อ.เกษตร)

36 36601 นาง ณฐัธยาน์  รังกลาง สพม.เขต 30 โรงเรียนโนนกอกวิทยา(อ.เกษตร)

37 36533 นาง ทิพวรรณ  โหยงโสภา สพม.เขต 30 โรงเรียนบา้นหนัวิทยา(อ.เกษตร)

38 36602 นาง ทศันีย ์ พิมพส์มาน สพม.เขต 30 โรงเรียนบา้นเด่ือวิทยาคม(อ.เกษตรฯ)

39 36555 นางสาว สินใจ  เทินชยัภูมิ สพม.เขต 30 โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา(อ.แกง้คร้อ)

40 36559 นางสาว สุไรรัตน์  ศิริเถียร สพม.เขต 30 โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา(อ.แกง้คร้อ)

41 36483 นางสาว ไพรวรรณ์  สมค าศรี สพม.เขต 30 โรงเรียนท่ามะไฟหวาน(อ.แกง้คร้อ)

42 36560 นาย วรายทุธ  โลภภูเขียว สพม.เขต 30 โรงเรียนท่ามะไฟหวาน(อ.แกง้คร้อ)

43 36484 นาย ประหยดั  ช านาญ สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองขามวิทยา(อ.แกง้คร้อ)

44 36487 นางสาว ณฏัฐนนัท ์ กาญจนสุวรรณ(บา้นแท่น)พนกังานราชการ สพม.เขต 30 โรงเรียนบา้นแท่นวิทยา(อ.บา้นแท่น)

45 36539 นาง พชัราวรรณ  ศรีสะอาด(แกง้คร้อ) พนกังานราชการ สพม.เขต 30 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา



ล ำดบัที่ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วย ช่ือหน่วย

1 36544 นางสาว จารุวรรณ  ศิริค  า จตุัรัส โรงเรียนบา้นหนองไผ่ลอ้ม

2 36498 นางสาว มณัฑนา  กมขนุทด จตุัรัส โรงเรียนบา้นโนนจาน

3 36568 นางสาว วราภรณ์  สิมาเพชร บ าเหน็จณรงค์ โรงเรียนบา้นหนองตะไก้

4 36569 นางสาว ชนากานต ์ ใจกลา้ บ าเหน็จณรงค์ โรงเรียนบา้นโคกคึม

5 36451 นางสาว อาภสัรา  มูลเคน เทพสถิต โรงเรียนบา้นวงัตาลาดสมบูรณ์

6 36570 นางสาว สุชานนัท ์ โชคบณัฑิต เทพสถิต โรงเรียนบา้นยางเก่ียวแฝก

7 36571 นางสาว นุสรา  แสงจนัทร์ เทพสถิต โรงเรียนบา้นยางเก่ียวแฝก

8 36452 นางสาว วิรากร  ทิพยลุ์ย้ เทพสถิต โรงเรียนบา้นซบัหมี

9 36572 นางสาว จริยาพร  เช่ือมมะรัง เทพสถิต โรงเรียนบา้นไร่พฒันา

10 36573 นาย พทุธิพงษ ์ เปล่งรัศมี เทพสถิต โรงเรียนบา้นไร่พฒันา

11 36499 นางสาว สุกานดา  เคนเหล่ือม เทพสถิต โรงเรียนบา้นโคกกระเบ้ืองไห

12 36500 นางสาว วาสนา  เขตนอก เทพสถิต โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์

13 36574 นางสาว ประไพพรรณ  โพธ์ิขนุทด เทพสถิต โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์

14 36453 นาย สมภพ  แสนพลดี เทพสถิต โรงเรียนบา้นวงัใหม่พฒันา

15 36575 นางสาว มาริษา  บวัหอม เทพสถิต โรงเรียนบา้นโป่งขนุเพชรพฒันา

16 36545 นาย ธีรวฒัน์  วฒันาศีล เทพสถิต โรงเรียนบา้นศิลาทอง

17 36501 นาย สุพจน์  สิทธ์ิขนุทด เทพสถิต โรงเรียนบา้นเสล่ียงทอง

18 36546 นางสาว สมฤดี  เพช็รทอง เทพสถิต บา้นเทพพนาธรรมอุปถมัภ์

19 36457 นางสาว ศิรดา  สังขสุ์วรรณ หนองบวัระเหว โรงเรียนบา้นละหานค่าย

20 36458 นาย เอกภพ  ปลายชยัภูมิ หนองบวัระเหว โรงเรียนบา้นวงัอา้ยจีด

21 36459 นางสาว ชญาณิศา  บุตรสิม หนองบวัระเหว โรงเรียนโป่งขนุเพชร

22 36460 นาย มีศกัด์ิ  อะโน หนองบวัระเหว โรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยแย้

23 36475 นาง กิตธ์นนนัท ์ กีรติธนวตัร เนินสง่า โรงเรียนบา้นหนองฉิม

24 36476 นาง จริยภรณ์  รักความซ่ือ เนินสง่า โรงเรียนบา้นหนองฉิม

25 36477 นางสาว มลัลิยา  คุณอุตส่าห์ เนินสง่า โรงเรียนบา้นหนองผกัชี

26 36520 นางสาว จุฑารัตน์  เฉยชยัภูมิ เนินสง่า โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

27 36521 นางสาว ผกายมาศ  แสนพล เนินสง่า โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

28 36592 นางสาว รัตนาภรณ์  อินทร์ฉลาด เนินสง่า โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

29 36524 นาย อร่าม  แสนโสภา(ระเหว) บ านาญจ่ายตรง เขตพ้ืนท่ี 3 289ข  ถ.เมืองเก่า ต.ในเมือง

สมำชิกใหม่ เขต 3 เดือน เม.ย.62 - ก.ค.62



ล ำดบัที่ ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วย ช่ือหน่วย

30 36595 นาง กาญจนา  วรรณกุล(หนองบวัระเหว) บ านาญจ่ายตรง เขตพ้ืนท่ี 3 95/2  ม.6  ต.หนองบวัระเหว

31 36562 นางสาว ยธิุดา  สมบงัใด(เทพสถิต) พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 โรงเรียนซบัมงคลวิทยา

32 36534 นาง อมัพร  ใจจนัทึก สพม.เขต 30 โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร(อ.จตุัรัส)

33 36485 นาง รวีวรรณ  เพชรประไพ สพม.เขต 30 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา(จตุัรัส)

34 36535 นาย สุชาติ  เช้ือเสนา สพม.เขต 30 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา(จตุัรัส)

35 36536 นาง สุณิสา  จกัรชยั สพม.เขต 30 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา(จตุัรัส)

36 36603 นาง รัตนาพร  ประวะเสนงั สพม.เขต 30 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา(จตุัรัส)

37 36604 นาง บุญสงฆ ์ ปอสิงห์ สพม.เขต 30 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา(จตุัรัส)

38 36607 นาย ประจกัษ ์ โพธ์ิจนัทร์ สพม.เขต 30 โรงเรียนบ าเหน็จณรงควิ์ทยาคม(บ าเหน็จ)

39 36486 นาย ยทุธนา  บุญพฒุ สพม.เขต 30 โรงเรียนนายางกลกัพิทยาคม(อ.เทพสถิต)

40 36537 นาง มาลินี  อาบสุวรรณ์ สพม.เขต 30 โรงเรียนนายางกลกัพิทยาคม(อ.เทพสถิต)

41 36561 นาย พงษเ์ทพ  ชาคาร สพม.เขต 30 โรงเรียนนายางกลกัพิทยาคม(อ.เทพสถิต)

42 36605 นางสาว กฤษณา  จนัณรงค์ สพม.เขต 30 โรงเรียนหว้ยแยวิ้ทยา(อ.หนองบวัระเหว)

43 36606 นางสาว พชัรา  คงกนักง สพม.เขต 30 โรงเรียนหว้ยแยวิ้ทยา(อ.หนองบวัระเหว)


