
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ำกดั 
268 หมู่  2  ถนนชยัภูมิ – บา้นเขวา้  ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชยัภูมิ  36000 

ผู้จัดกำร 0-4481-5222 ต่อ 30 โทรศัพท์อตัโนมัติ 0-4481-5222 
โทรสำร 0-4481-5234  เวบ็ไซด์  http//www.chaiyaphumsc.com 

 
ท่ี  สอ.ชย. 2764 / 2561 

                  19  พฤศจิกายน  2561 

เร่ือง ขอเชิญเขา้รับการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ 

เรียน สมาชิกใหม่ เขต 1 และ เขต 3 (สมคัรสมาชิก ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ก าหนดการ  จ านวน  1  แผน่ 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ  ากัด  ก าหนดจัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ 
ประจ าปีทางบญัชี 2562 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  อุดมการณ์ของสหกรณ์  สิทธิ หน้าท่ี  
ของสมาชิก  การใหบ้ริการและสวสัดิการท่ีสมาชิกสหกรณ์ไดรั้บ  รวมถึงการวางแผนทางการเงินส าหรับ
สมาชิกสหกรณ์  โดยก าหนดจดัการอบรม ในวนัอาทิตย ์ ท่ี  25 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.00 น.             
ณ  ห้องประชุมรวมใจครูชยัภูมิ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัชยัภูมิ จึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาในวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว   
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

        (นายประสงค ์ พรโสภิณ) 
                                      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 
 
 
 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร  
โทร.  0-4481-5222  ต่อ  32, 33 
โทรสาร.   0-4481-5234    
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
โครงกำรพฒันำสมำชิกใหม่  ประจ ำปีทำงบัญชี  2562 
วนัอำทติย์  ที ่ 25  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูม ิ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูม ิเขต 1 
อ ำเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวดัชัยภูม ิ

----------------------------------------------------------- 
 

 

วนัอำทติย์ ที ่25 พฤศจิกำยน 2561  
เวลา  08.00 – 08.45  น.   -  ลงทะเบียน  
เวลา  08.45 – 10.00  น.   -  พิธีเปิดการอบรมโครงการพฒันาสมาชิก ประจ าปีทางบญัชี  

   2562 และบรรยายพิเศษ โดย นายประสงค ์ พรโสภิณ   
    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

เวลา  10.00 – 11.00  น.   -  หลกัการ  อุดมการณ์  และสิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์  
   การใหบ้ริการ และสวสัดิการท่ีสมาชิกไดรั้บจากสหกรณ์  
   โดย นายปรีดา  หาญพยคัฆ ์ ผูจ้ดัการ 

เวลา  11.00 – 11.45  น.   -  การวางแผนการเงิน โดย คณะกรรมการ และผูจ้ดัการ 
   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั 

เวลา  11.45 – 12.00 น.  -  ประเมินผลโครงการ และปิดโครงการ 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมำยเหตุ    -  ก าหนดการน้ีอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
  -  เวลา  10.30 – 10.40  น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่
ช่ือ-สกลุ เลข

ทะเบียน สังกดั หน่วย 
1 นายพิชยั  ค าประเทือง 35761 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ หน่วยกลาง 
2 นางณฐัพร  สุวรรณชยั 35538 วทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิ หน่วยกลาง 
3 นางอารีรัตน ์ อารีวงษ ์ 35915 วทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิ หน่วยกลาง 
4 นายอาคม  จนัทร์นาม 36009 วทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิ หน่วยกลาง 
5 นายยอดเยีย่ม  เหล่านนทช์ยั 36083 วทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิ หน่วยกลาง 
6 นายภควา  ออ้ทอง 36123 วทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิ หน่วยกลาง 
7 นายชยัณรงค ์ วงษจ์ าปา 35630 วทิยาลยัการอาชีพบ าเหน็จณรงค ์ หน่วยกลาง 
8 นายสุริยา  เช้ือวงัค า 35695 วทิยาลยัการอาชีพบ าเหน็จณรงค ์ หน่วยกลาง 
9 นางสาวอโณทยั  นาอน้ 35631 วทิยาลยัการอาชีพแกง้คร้อ หน่วยกลาง 
10 นางสาวรดาสถิตย ์ มงคล 35696 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
11 นางสาวหลิงฟ้า  ขนัติรัตน ์ 35697 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
12 นางสาวศิริวรรณ  ศรีวงษช์ยั 35698 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
13 นางสาวไพรินทร์  โสภา 35699 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
14 นางสาวสุรีพร  ทรายงาม 35845 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
15 นายสาคร  พงษจ์ านงค ์ 35916 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
16 นางสุวรรณี  บุตรกลุ 35917 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
17 นายสุรพล  บุตรกลุ 35918 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
18 นางสาวสุวมิล  รัตนอ าพร 35919 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
19 นางสาวธิดารัตน์  ใสสอด 35920 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
20 วา่ท่ี ร.ต.ก าพล  ปินไชย 35921 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
21 นายณฐัวฒัน์  ค าพล 35922 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
22 นางบุญชญา  พนัธุภาณิชภทัร 36010 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
23 นางสาวสายฝน  จนัทร์สา 36011 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
24 นายอาทิตย ์ วงคน์รา 35632 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ ากดั. หน่วยกลาง 
25 นายธนัวา  ทานนทน์อก 35633 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ ากดั. หน่วยกลาง 
26 นางสาววภิารัตน์  คุม้หมู่ 35923 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ ากดั. หน่วยกลาง 
27 นางสาวสุพรัตน์  ตั้งพงษ ์ 36124 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ ากดั. หน่วยกลาง 
28 นางสาวอญัชลี  เรือนชิน 35539 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
29 นายอินทรีย ์ อนัภกัดี 35628 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
30 นายอนุสรณ์  สิงหราช 35634 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
31 นางอรุณี  ปราบพยคัฆ ์ 35700 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
32 นายธงชยั  อุปแกว้ 35701 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
33 นางอญันวยีา  ภชัร์จรินทญ์า 35763 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
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34 นางสาวทกัษิณา  นพคุณวงศ ์ 35764 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
35 นายศราวฒิุ  เกิดถาวร 35765 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
36 นางหทยักาญจน ์ ทองศรีสุข 35766 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
37 วา่ท่ี ร.ต.สิริศกัด์ิ  อาจวชิยั 35767 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
38 นางพรทิพย ์ เกิดถาวร 35768 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
39 นายกาจวาที  ประทุมแสง 35769 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
40 นางสาวรุ่งทิวา  ประทุมมาลย ์ 35770 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
41 นางทศัไนยวรรณ  ดวงมาลา 35771 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
42 นางสาวภทพร  พลธรรม 35924 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
43 นางจีรนนัท ์ วรกลุ 35925 มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
44 นางสาวศิริรัตน ์ จนัณรงค ์ 35772 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
45 นางประคอง  เอ้ืออารีศกัด์ิกลุ 35702 สนง.ส่งเสริมสวสัดิการสวสัดิภาพครู หน่วยกลาง 
46 นางสาวภทัรา  ลาภาพนัธ์ุ 35773 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(สสช.) หน่วยกลาง 
47 นางสาวจิราภรณ์  ดาวนอก 35926 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(สสช.) หน่วยกลาง 
48 นางภทัราภรณ์  ศรีมิงาม 35927 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(สสช.) หน่วยกลาง 
49 นางดุษณี  พนัธ์ุประสิทธ์ิ 35635 สนง.พระพทุธศาสนาจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
50 นางพิชญาภคั  ปีชยัภูมิ 36125 สนง.พระพทุธศาสนาจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
51 นางประภาศรี  พงษเ์กษ 35636 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
52 นางสาวสุภทัรชญา  ดาทอง 35846 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
53 นางวราลกัษณ์  กิจช านิ 36126 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัชยัภูมิ หน่วยกลาง 
54 นางสาวสุขใจ  ดรสีเนตร 36084 ร.ร.ฉิมพลีวทิยา เมืองชยัภูมิ 
55 นางสาวจิราวรรณ  สะอาดถ่ิน 36085 ร.ร.ฉิมพลีวทิยา เมืองชยัภูมิ 
56 นายธนาวฒิุ  ศรีวเิศษ 35928 ร.ร.โคง้น ้ าตบัวทิยาคาร เมืองชยัภูมิ 
57 นายสุเมธ  แซวจนัทึก 36127 ร.ร.โคง้น ้ าตบัวทิยาคาร เมืองชยัภูมิ 
58 นางสาวสรัญญา  แสนศรี 36205 ร.ร.โคง้น ้ าตบัวทิยาคาร เมืองชยัภูมิ 
59 นางประไพ  มีแกว้รัตนกลุ 36206 ร.ร.โคง้น ้ าตบัวทิยาคาร เมืองชยัภูมิ 
60 นางสาวจนัทนี  ชาวนาฮี 36128 ร.ร.ชุมพลสวรรคว์ทิยา เมืองชยัภูมิ 
61 นายนฐัวฒิุ  กศุลคุม้ 35929 ร.ร.บา้นดอนหนั เมืองชยัภูมิ 
62 นายกมล  ภทัราภิรักษ ์ 35774 ร.ร.หนองสระส าราญราษฎร์ เมืองชยัภูมิ 
63 นางนาตยา  บุญโนนแต ้ 35847 ร.ร.บา้นหม่ืนแผว้ เมืองชยัภูมิ 
64 นางสาวธญัรัตน์  ประยรูพนัธ์ุ 36013 ร.ร.บา้นหม่ืนแผว้ เมืองชยัภูมิ 
65 นางสาวกหุลาบ  สิมาชยั 35848 ร.ร.เมืองนอ้ยราษฎร์สงเคราะห์ เมืองชยัภูมิ 
66 นางสาวพรรณวดี  ภูวญาณ 36086 ร.ร.หว้ยตอ้นวทิยา เมืองชยัภูมิ 
67 นายอนนท ์ วงศปั์สสะ 36012 ร.ร.ชีลองเหนือ เมืองชยัภูมิ 



68 นางสุภาวดี  ชุมภูแกว้ 36179 ร.ร.ไทยรัฐวทิยา 19 เมืองชยัภูมิ 
69 นายจตุรพร  มณีโนนโพธ์ิ 35580 ร.ร.ชีลองใต ้ เมืองชยัภูมิ 
70 นางฐิตติกานต ์ ประสารวงษ ์ 35930 ร.ร.ชีลองใต ้ เมืองชยัภูมิ 
71 นายชยัณรงค ์ หงษเ์วยีง 35931 ร.ร.ชีลองใต ้ เมืองชยัภูมิ 
72 นางสาวกณัฑิมา  วงษชู์ 36129 ร.ร.ชีลองใต ้ เมืองชยัภูมิ 
73 นางสาวสุญารินทร์  สิทธิวงศ ์ 36087 ร.ร.บา้นเล่าวทิยาคาร เมืองชยัภูมิ 
74 นางนรัฐชนก  คุม้หมู่ 35933 ร.ร.บา้นเส้ียวนอ้ย เมืองชยัภูมิ 
75 นางจนัธิมา  เขียวศร 36130 ร.ร.ชีลองกลาง เมืองชยัภูมิ 
76 นางสุภาภรณ์  ถนอมพนัธ์ุ 35885 ร.ร.บา้นหนองหญา้รังกา เมืองชยัภูมิ 
77 นายนราธิป  ใจหาญ 35581 ร.ร.บา้นหว้ยบงเหนือ เมืองชยัภูมิ 
78 นางสาวภาริณี  ประเสริฐกลุ 35703 ร.ร.บา้นหว้ยบงใต ้ เมืองชยัภูมิ 
79 นางสาววชิรา  บุญเก้ือ 35582 ร.ร.บา้นลาดใหญ่ เมืองชยัภูมิ 
80 นางวรรณวลิยั  รวยดี 36131 ร.ร.บา้นโนนกอก เมืองชยัภูมิ 
81 นายโกเมศ  ศรีสกลุเตียว 36014 ร.ร.บา้นหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค)์ เมืองชยัภูมิ 
82 นายเมธี  ร่มรุก 35775 ร.ร.หว้ยหมากแดง เมืองชยัภูมิ 
83 นางสาวอรทยั  พิงสูงเนิน 35934 ร.ร.บา้นวงัโพน เมืองชยัภูมิ 
84 นายสหรัชต ์ ม่วงกะลา 35935 ร.ร.บา้นวงัโพน เมืองชยัภูมิ 
85 นายนาว ี สวา่งจิรวงศ ์ 35776 ร.ร.บา้นท่าหินโงม เมืองชยัภูมิ 
86 นางสาวธนิสร  ครูชยัภูมิ 36207 ร.ร.บา้นท่าหินโงม เมืองชยัภูมิ 
87 นางสวลี  พิลาวรรณ์ 36208 ร.ร.หนองเข่ือง เมืองชยัภูมิ 
88 นางทศันีย ์ เคนชมภู 35777 โรงเรียนสุนทรวฒันา เมืองชยัภูมิ 
89 นางณฏัฐยาภรณ์  โสภาค 35704 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ 
90 นางสาวศิโรรัตน ์ ธรรมปาน 35849 โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ 
91 นางสาวจุฑามาศ  มุ่งแรมกลาง 35705 ร.ร.บา้นลาดผกัหนาม เมืองชยัภูมิ 
92 นางสาวเอมอร  แกว้ส่อน 36015 ร.ร.บา้นลาดผกัหนาม เมืองชยัภูมิ 
93 นายยอดรัก  นามวรรณ 36016 ร.ร.บา้นลาดผกัหนาม เมืองชยัภูมิ 
94 นางสาวทกัษกร  บวัเสริฐ 35932 ร.ร.บา้นหนองแวง(ซบัสีทอง) เมืองชยัภูมิ 
95 นายชานนท ์ บุญมาไชย 36017 ร.ร.บา้นหนองแวง(ซบัสีทอง) เมืองชยัภูมิ 
96 นางสาวนิภาพร  ศรีชมช่ืน 35792 ร.ร.บา้นเขวา้ศึกษา บา้นเขวา้ 
97 นายธงชยั  โสภาค 35585 ร.ร.บา้นหลุบโพธ์ิ บา้นเขวา้ 
98 นายพงษศ์กัด์ิ  วฒันสุนนัท ์ 35860 ร.ร.บา้นกดุไผ ่ บา้นเขวา้ 
99 นายสมยศ  พิไลวงศ ์ 36137 ร.ร.บา้นกดุไผ ่ บา้นเขวา้ 
100 นายฐากรู  รักถาวร 35861 ร.ร.โนนนอ้ยแผน่ดินทอง บา้นเขวา้ 
101 นางภณิดา  เสริมกล่ิน 35940 ร.ร.บา้นป่ายาง บา้นเขวา้ 



102 นางสาวชนากานต ์ งาคม 36027 ร.ร.บา้นไร่ป่าไมแ้ดงวทิยา บา้นเขวา้ 
103 นางสาวนิตยา  กนัชยั 35862 ร.ร.บา้นวงัปลาฝา บา้นเขวา้ 
104 นายอุดร  สวงโท 36138 ร.ร.บา้นโนนโพธ์ิ บา้นเขวา้ 
105 นายสุริ  ยอดสง่า 35941 ร.ร.ท่าแกวทิยากร บา้นเขวา้ 
106 นางสาวณฏัฐจิ์ณณ์  ใยโนนตาด 35863 ร.ร.บา้นกดุหูลิง บา้นเขวา้ 
107 นายกิตติพงษ ์ ไชยชาติ 35942 ร.ร.บา้นหินลาด บา้นเขวา้ 
108 นางวฒันา  ศิริก าเนิด 35793 ร.ร.บา้นหนองกระทุ่ม บา้นเขวา้ 
109 นางสาวอโณชา  พลวงนอก 35794 ร.ร.บา้นหนองกระทุ่ม บา้นเขวา้ 
110 นางสาวสิริวรรณ  ไกลภูเขียว 35943 ร.ร.บา้นหนองกระทุ่ม บา้นเขวา้ 
111 นางวชุินนัท ์ ลองจ านงค ์ 35550 ร.ร.บา้นหวา้เฒ่า บา้นเขวา้ 
112 นางสาวอริสา  เคง็ชยัภูมิ 35648 ร.ร.บา้นหวา้เฒ่า บา้นเขวา้ 
113 นางสาวสุพตัรา  ยนืชีวติ 35649 ร.ร.บา้นหวา้เฒ่า บา้นเขวา้ 
114 นายอดิศร  ทองแท่ง 35944 ร.ร.บา้นแกง้ยาว บา้นเขวา้ 
115 นางสาววรีพร  ศรีภา 35945 ร.ร.บา้นซบัปลากั้ง บา้นเขวา้ 
116 นายณฐัพล  อุตชี 36093 ร.ร.บา้นหว้ยน ้ าค  า บา้นเขวา้ 
117 นางธิวาภรณ์  สมสงวน 35650 ร.ร.บา้นหนองออ้ บา้นเขวา้ 
118 นางคณิตตา  เสนชยั 35946 ร.ร.บา้นหนองออ้ บา้นเขวา้ 
119 นางสาวภทัรา  เผื่อนศรี 35951 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง หนองบวัแดง 

120 นายจกัรพนัธ์  สีหานาถ 35952 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง หนองบวัแดง 

121 นายมนตรี  ศรีพิไล 35953 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง หนองบวัแดง 

122 นายเศรษฐศกัด์ิ  เชยชยัภูมิ 36095 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง หนองบวัแดง 

123 นางสาวมสัยา  งอกภูเขียว 36222 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง หนองบวัแดง 

124 นางสาวเจษฎาพร  หนูหลา้ 36223 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองบวัแดง หนองบวัแดง 

125 นายวฒัชยั  ตุลาพฒัน์ 36096 โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง หนองบวัแดง 

126 นายวทิวสั  นาสมใจ 35598 โรงเรียนคุรุประชานุกลู หนองบวัแดง 

127 นายพิษณุพงศ ์ แกว้ไตรรัตน ์ 36030 โรงเรียนคุรุประชานุกลู หนองบวัแดง 

128 นางสุมาลี  มะสุข 35709 โรงเรียนบา้นหว้ยกนทา หนองบวัแดง 

129 นายจกัรพงษ ์ สายโส 36142 โรงเรียนบา้นนารี หนองบวัแดง 

130 นางจุฬารัตน ์ พลศรี 35798 โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง หนองบวัแดง 

131 นางสาวมยรีุ  บุญประคม 35864 โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง หนองบวัแดง 

132 นางสาวจารุวรรณ  ศรีกลุคร 35554 โรงเรียนบา้นหว้ยไผใ่ต ้ หนองบวัแดง 

133 นายอคัรพล  ปะกงั 35599 โรงเรียนบา้นหว้ยไผใ่ต ้ หนองบวัแดง 

134 นางวารี  ค าพิทูล 36143 โรงเรียนบา้นโคกสง่า หนองบวัแดง 

135 นายธงชยั  หมู่หวันา 35710 โรงเรียนบา้นโหล่นสามคัคี หนองบวัแดง 

136 นางสาวเสาวรส  บุญโนนแต ้ 35711 โรงเรียนบา้นหว้ยกุ่ม หนองบวัแดง 

137 นางสาวสมพร  นิลแกง้ 36144 โรงเรียนบา้นหว้ยกุ่ม หนองบวัแดง 



138 นางสาวสุธาทิพย ์ กดุนอก 35555 โรงเรียนบา้นคลองเจริญ หนองบวัแดง 

139 นางสมปอง  ปูคะธรรม 35865 โรงเรียนบา้นคลองเจริญ หนองบวัแดง 

140 นางสาวสกลุรัตน์  ใจดี 35600 โรงเรียนบา้นหว้ยหนั หนองบวัแดง 

141 นางสาวอภิญญา  โนบนัเทา 35601 โรงเรียนบา้นหว้ยหนั หนองบวัแดง 

142 นางสาวประภาพร  ช่อสูงเนิน 35799 โรงเรียนบา้นโคกกรวดหนองพวง หนองบวัแดง 

143 นายยทุธศาสตร์  ศิลประกอบ 36097 โรงเรียนบา้นทรัพยเ์จริญ หนองบวัแดง 

144 นางวนัเพญ็  ยอดยิง่ยง 35712 โรงเรียนบา้นโนนสะอาด หนองบวัแดง 

145 นายสรพล  แกว้วไิล 35954 โรงเรียนบา้นหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) หนองบวัแดง 

146 นางสาววรินยพุา  แสงอรุณ 36145 โรงเรียนบา้นหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) หนองบวัแดง 

147 นายพีรวฒัน์  ขนุแกว้ 35602 โรงเรียนราษฎร์บ ารุง หนองบวัแดง 

148 นางสาวสุกญัญา  คงโนนกอก 36146 โรงเรียนบา้นโนนลาน หนองบวัแดง 

149 นางสาวจิราภรณ์  เรณูร่วง 36182 โรงเรียนบา้นโนนถาวร หนองบวัแดง 

150 นางสาวภิญรดา  ภูธนคณาวฒิุ 35713 โรงเรียนเทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก) หนองบวัแดง 

151 นางชรินรัตน ์ เพียพิมเพ่ิม 35955 โรงเรียนเทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก) หนองบวัแดง 

152 นางสาวนริศรา  ค ้ายาง 35956 โรงเรียนเทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก) หนองบวัแดง 

153 นางสาวกีรติกร  แกว้เมืองกลาง 35957 โรงเรียนเทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก) หนองบวัแดง 

154 นางสาวจิราพร  สุดงาม 35958 โรงเรียนเทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก) หนองบวัแดง 

155 นางสาวจิตรลดา  สิงห์นอ้ย 35800 ร.ร.บา้นเจาทอง อ าเภอภกัดีชุมพล 

156 นางสาวดารุณี  ตาก่ิมนอก 35801 ร.ร.บา้นเจาทอง อ าเภอภกัดีชุมพล 

157 นางชโรพร  ผาดไธสง 35959 ร.ร.บา้นเจาทอง อ าเภอภกัดีชุมพล 

158 นางธญัญรัตน ์ คะนองมาตย ์ 36183 ร.ร.บา้นลาดชุมพล อ าเภอภกัดีชุมพล 

159 นางสาวสุวรรณา  บุดดา 36147 ร.ร.บา้นนาระยะพฒันา อ าเภอภกัดีชุมพล 

160 นายชินกร  ศรีถาวร 36224 ร.ร.บา้นนาระยะพฒันา อ าเภอภกัดีชุมพล 

161 นายณฐัชนน  เกิดศิลป์ 35653 ร.ร.บา้นหว้ยร่วม อ าเภอภกัดีชุมพล 

162 นายววิฒัน์ชยั  รักหินลาด 35866 ร.ร.สหประชาสรร อ าเภอภกัดีชุมพล 

163 นางสาวฉนัทนา  บุญมาก 36031 ร.ร.สหประชาสรร อ าเภอภกัดีชุมพล 

164 นางสาวพรทิวา  หลา้เรืองแสง 35603 ร.ร.บา้นเจาเหนือ อ าเภอภกัดีชุมพล 

165 นายอนุศกัด์ิ  พรมเสน 36032 ร.ร.บา้นลาดไทรงาม อ าเภอภกัดีชุมพล 

166 นายวรัญญู  นนัทกลุ 36225 ร.ร.บา้นปรางคม์ะค่า อ าเภอภกัดีชุมพล 

167 นางสาวนงนิตย ์ รักมะณี 35714 ร.ร.บา้นโนนม่วง อ าเภอภกัดีชุมพล 

168 นางสาวคุณาพร  สอนคูณ 36184 ร.ร.บา้นโนนม่วง อ าเภอภกัดีชุมพล 

169 นางสาวสุภตัรา  นาโหว ่ 35802 ร.ร.บา้นซบัชมภู อ าเภอภกัดีชุมพล 

170 นายชยัวชิิต  ค าก่ิง 35867 ร.ร.บา้นซบัชมภู อ าเภอภกัดีชุมพล 

171 นายนพกลู  ไร่ดี 36226 ร.ร.บา้นซบัชมภู อ าเภอภกัดีชุมพล 

172 นางสาวพรพรรณ  ผาดี 36227 ร.ร.บา้นซบัชมภู อ าเภอภกัดีชุมพล 

173 นางพฒันา  แทนคร 35803 ร.ร.แหลมทองผดุงวทิย ์ อ าเภอภกัดีชุมพล 

174 นางสาวภรณ์ชนก  จวบสมบติั 35868 ร.ร.บา้นวงัตะก ู อ าเภอภกัดีชุมพล 

175 นางสาวจนัทร์เพญ็  กลา้เมืองกลาง 35960 ร.ร.บา้นคลองจนัลา อ าเภอภกัดีชุมพล 



176 นางสาวรัตนา  เขา้ใจการ 36033 ร.ร.บา้นคลองจนัลา อ าเภอภกัดีชุมพล 

177 วา่ท่ี ร.ต.วศิรุต  ภิรมยช์ม 36148 ร.ร.บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอภกัดีชุมพล 

178 นางศิริฉตัร  ประเสริฐแกว้ 35795 ร.ร.บา้นโนนโพธ์ิ อ าเภอคอนสวรรค ์

179 นางสาวเนตรนภา  ค าทว้ม 36101 ร.ร.บา้นหนองบวัเพวงั(คุรุราษฎร์รังสรรค)์ อ าเภอคอนสวรรค ์

180 นางวาสนา  เมืองโคตร 35870 ร.ร.บา้นโปร่งคลอง(ประชาวทิยาคาร) อ าเภอคอนสวรรค ์

181 นายทองพนู  สมสงวน 35654 ร.ร.บา้นยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค ์

182 นางสาวพรทิพพา  ดีบา้นโสก 35967 ร.ร.บา้นโนนแต(้คุรุราษฎร์วทิยา) อ าเภอคอนสวรรค ์

183 นางมลิวลัย ์ ฤาชา 35968 ร.ร.บา้นโนนแต(้คุรุราษฎร์วทิยา) อ าเภอคอนสวรรค ์

184 นางสาววรรวลิาศ  เจนชยั 36185 ร.ร.บา้นหนองแดง(คุรุราษฎร์บ าเพญ็) อ าเภอคอนสวรรค ์

185 นางสาวกฤตยา  ลีลาศ 35814 สนง.ศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ 

186 นางสาวศิริลกัษณ์  พวงพิมาย 35815 สนง.ศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ 

187 นางนปภชั  บุตรศรี 35816 สนง.ศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ 

188 นายสิทธิพงศ ์ กาแกว้ 35889 สนง.ศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ 

189 นางอารีลกัษณ์  พงษโ์สภา 35980 สนง.ศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ 

190 นางจิตราวรรณ  สุโพธ์ิ 36108 สนง.ศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ 

191 นางสาวเกศินี  โชคสวสัด์ิ 35663 สพป.ชย.1 สนง.สพป.ชย.1 

192 นายศกัด์ิดา  รัตนเนตร 35727 สพป.ชย.1 สนง.สพป.ชย.1 

193 นางนวลพกัตร์  เคนจตัุรัส 35817 สพป.ชย.1 สนง.สพป.ชย.1 

194 นางสาวกมลฉตัร  จ านงบุญ 35818 สพป.ชย.1 สนง.สพป.ชย.1 

195 นางสาวสุภาพร  อินทร์ผล 35820 สพป.ชย.1 สนง.สพป.ชย.1 

196 นางสาวอุ่นเรือน  สุขมาก 35981 สพป.ชย.1 สนง.สพป.ชย.1 

197 นายคณิต  ธญัญะภูมิ 35778 บ านาญจ่ายตรง เขตพ้ืนท่ี 1 บ านาญจ่ายตรง เขตพื้นท่ี 1 

198 นางสาวสุดชีวา  ศกัดาค า 35568 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

199 นางสาวชรีนารถ  ต่อบุญ 35666 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

200 นางสาวกรรณิกา  แกว้วไิล 35667 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

201 นายประยทุธ  สุ่ยหลา้ 35668 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

202 นางสาวสุนีรัตน์  เดชขนุทด 35669 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

203 จ.ส.อ.พนัธมิตร  ปิวจนัทึก 35729 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

204 นางสาวขนิษฐา  กลางสาทร 35730 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

205 นายอภิเดช  นิยมมา 35731 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

206 นายกมลภพ  ศรีมิงาม 35821 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

207 นางสาวพรรณิภา  หกขนุทด 35822 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

208 นางสาวกญัญาณฐั  ลาภบุญ 35893 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

209 นางสาวอรอนงค ์ สินจตัุรัส 35894 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

210 นางสาวนริสรา  ฝาชยัภูมิ 35984 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

211 นายสุธิ  มีนารี 36109 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 พนกังานราชการเขตพื้นท่ี 1 

212 นางวลิาสิณี  ธุลีจนัทร์ 35569 สพม.เขต 30 สนง.สพม.เขต 30 

213 นายกนัตช์ย  ธุลีจนัทร์ 35570 สพม.เขต 30 สนง.สพม.เขต 30 



214 นางบงัอร  ชมเกษร 35672 สพม.เขต 30 สนง.สพม.เขต 30 

215 นางสาวปรียาภรณ์  อุดมเศรษฐ ์ 36193 สพม.เขต 30 สนง.สพม.เขต 30 

216 นางวไิลลกัษณ์  ฦาชา 36194 สพม.เขต 30 สนง.สพม.เขต 30 

217 นางสาวเพญ็พกัตร์  บุญบ ารุง 35673 ร.ร.ชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

218 นางจิราพร  หงษท์อง 35674 ร.ร.ชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

219 นายชูชีพ  ถนอมพนัธ์ุ 35886 ร.ร.ชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

220 นางสาวศนัศนีย ์ แสงพระโคส 36056 ร.ร.ชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

221 นางสาวมณีกาญจน์  เตม็หลวง 36057 ร.ร.ชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

222 นายภคพล  จุม้ใหญ่ 36058 ร.ร.ชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

223 นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท ์ 36195 ร.ร.ชยัภูมิภกัดีชุมพล(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

224 นางชฎาพร  ปักษา 35571 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

225 นางสาวสุดารัตน์  ก าเนิดบง 35616 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

226 นางสาวพร้อมเพชร  พวงบุบผา 35617 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

227 นายเทพบดินทร์  ปานอีเมง้ 35675 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

228 นายอนุชิต  กองเกิด 35827 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

229 นายธิติพงษ ์ สีขาว 35898 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

230 นางสาวจินตนา  โชติเสน 35989 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

231 นางจิตติมา  เตมินทร์ 36059 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

232 นายเอกชน  อุดมวงค ์ 36163 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

233 นายสุรเดช  พลหาญ 36196 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

234 นางสาวรัตนากร  ล้ิมอ านวยลาภ 36246 ร.ร.สตรีชยัภูมิ(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

235 นายอภิชยั  อาจประจนัทร์ 35618 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

236 นางสาวมชัญา  ดว้งค าจนัทร์ 35738 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

237 นางสาววาลีนา  วจิิตรจนัทร์ 35739 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

238 นางสาวกรกนก  เจนชยั 35740 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

239 นางสาวเกียรติสุดา  ค ามา 35741 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

240 นางสินีนาฏ  เติมวฒุ 35899 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

241 นางศิริพร  ไมยะปัน 35990 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

242 นายวงกฎ  เหง่าชยั 35991 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

243 นางสาวภทัร์จารี  วนิทะไชย 36197 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

244 นายเอมย ์ เครือหวงั 36247 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

245 นายโกวทิ  ประสารสืบ 36248 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

246 นายธนะเมศฐ ์ ธรรมนลินธรณ์ 36249 ร.ร.เมืองพญาแลวทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

247 นายถนดั  ทองสาย 36060 ร.ร.หว้ยตอ้นพิทยาคม(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

248 นางสาวลลิดา  งอกค า 35619 ร.ร.กดุตุม้วทิยา(อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

249 นายประชา  ทวทีรัพย ์ 35742 ร.ร.บา้นเขวา้วทิยายน(อ.บา้นเขวา้) สนง.สพม.เขต 30 

250 นายสุรเชษฐ ์ ค างาม 35743 ร.ร.เจียงทองพิทยาคม(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

251 นางสาววรรณวิสา  สุระขนัตี 35744 ร.ร.เจียงทองพิทยาคม(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 



252 นายสุวทิย ์ จูมจะนะ 35828 ร.ร.เจียงทองพิทยาคม(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

253 นางสาวนุสบา  โพธ์ิศรี 35829 ร.ร.เจียงทองพิทยาคม(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

254 นางสาวชฎาพร  อ่อนสกลุ 35900 ร.ร.เจียงทองพิทยาคม(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

255 นายวธญัญู  สุตาตะ๊ 35901 ร.ร.เจียงทองพิทยาคม(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

256 นางสาวกษมา  เกตุวเิศษกลู 36061 ร.ร.เจียงทองพิทยาคม(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

257 นางสาวชนากานต ์ พรหมบุญ 36062 ร.ร.เจียงทองพิทยาคม(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

258 นายวฒิุชยั  รักหินลาด 36063 ร.ร.เจียงทองพิทยาคม(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

259 นายธีรวฒัน์  ศิริวโิรจนกลุ 35676 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

260 นางสาววนิดา  พลแสน 35677 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

261 นางสาวอาทิตยา  พิมพา 35678 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

262 นางจีราวรรณ์  ชูแสง 35679 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

263 นางสาวศิริเนตร  แกง้ค า 35745 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

264 นางสาวอนุสรา  จิตรโคตร 35746 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

265 นางสาวสุพิชชา  เลิศขามป้อม 35830 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

266 นางพชัรินทร์  กอ้นเงิน 35831 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

267 นางสาวศิริพร  โอวาทวงษ ์ 36164 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

268 นายวสวตัต์ิ  สิงห์อ าพล 36165 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

269 นางสาวดารัตน์  กลางเมืองขวา 36166 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

270 นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ ์ 36167 ร.ร.ภกัดีชุมพลวทิยา(อ.ภกัดีชุมพล) สนง.สพม.เขต 30 

271 นางสาวอรุณี  ศรีวงษช์ยั 35902 ร.ร.คอนสวรรค(์อ.คอนสวรรค)์ สนง.สพม.เขต 30 

272 นางสาวยาใจ  ค ามุงคุณ 36168 ร.ร.สามหมอวทิยา(อ.คอนสวรรค)์ สนง.สพม.เขต 30 

273 นางสาวสมใจ  วนไทยสงค ์ 35992 ร.ร.โนนสะอาดวทิยา(อ.คอนสวรรค)์ สนง.สพม.เขต 30 

274 วา่ท่ี ร.อ.พงษอ์รัญ  สุพล 36169 ร.ร.กาญจนาภิเษกวทิยาลยั (อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

275 นางประทุมพร  ช านาญ 35832 ร.ร.สตรีชยัภูมิ 2 (อ.เมือง) สนง.สพม.เขต 30 

276 นางสิริกลุ  บุญสนอง 36198 ร.ร.ปู่ดว้งศึกษาลยั(อ.คอนสวรรค)์ สนง.สพม.เขต 30 

277 นายจกัรกฤษณ์  ต่อพนัธ์ 35680 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

278 นายเอกลกัษณ์  นกัท านา 35747 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

279 นายรัชกฤต  ภูธนคณาวฒิุ 35833 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

280 นายอนิรุทธ์ิ  ลาภทว ี 35834 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

281 นายธนากร  แฟงชยัภูมิ 35835 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

282 นายอภิชาติ  โตแกว้ 35836 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

283 นายณภทัร  พงษไ์พบูลย ์ 35837 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

284 นายชยัรัตน์  เจริญสุข 35993 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

285 นายเกรียงไกร  เอง็โอภาสนนัท ์ 36064 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

286 นายวรีะพล  ศรีสะอาด 36065 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

287 นายกฤตชนะชยั  วนัละพธุ 36066 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

288 นางสาวสุวมิล  เคลือบคณโท 36170 ร.ร.หนองบวัแดงวทิยา(หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

289 นางสาวพชัรินทร์  ประสมศรี 35572 ร.ร.นางแดดวงัชมภูวทิยาฯ(บวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 



290 นายศุภชยั  ศรีสอาด 35838 ร.ร.นางแดดวงัชมภูวทิยาฯ(บวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

291 นางสาวจิราวรรณ  หินขนุทด 35903 ร.ร.นางแดดวงัชมภูวทิยาฯ(บวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

292 นางสาวเยาวลกัษณ์  มูลตรีบุตร 35994 ร.ร.นางแดดวงัชมภูวทิยาฯ(บวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

293 นายภานุเดช  สูนเสียง 35620 ร.ร.คูเมืองวทิยา(อ.หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

294 นางสาวบงัอร  บ ารุงเก่า 35748 ร.ร.คูเมืองวทิยา(อ.หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

295 นางสาวณฐักานต ์ ก าเนิดเขวา้ 35995 ร.ร.คูเมืองวทิยา(อ.หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

296 นางสาวชนิภรณ์  จอมไพรศรี 35996 ร.ร.คูเมืองวทิยา(อ.หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

297 นายอนุสรณ์  แพงสาย 35997 ร.ร.คูเมืองวทิยา(อ.หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

298 นางสาวนวลละออง  อุตสาห์ 36110 ร.ร.คูเมืองวทิยา(อ.หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

299 นายธีรณฐัวฒัน์  ศรีจกัร์ 36250 ร.ร.คูเมืองวทิยา(อ.หนองบวัแดง) สนง.สพม.เขต 30 

300 นายเอกรัตน ์ สุทธยดิลก 35758 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

301 นางสาวมญชสิ์การณ์  แสงพรม 35760 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

302 นายอนนัต ์ เติมพนัธ์ุ 35844 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

303 นายปริญญา  ดงเทียมสี 35892 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

304 นางวราภรณ์  สอนสงัข ์ 35913 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

305 นางสาวสาวติรี  ภู่ชยัภูมิ 36007 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

306 นางสุภญา  สุพล 36080 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนสมาชิกสมัครใหม่ เดือน ต.ค.60 - ก.ย.61  เขต  3 

ที ่ ช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน สังกดั หน่วย 

1 นางสาวชุติมา  จนัทะคุณ 36132 โรงเรียนบา้นหลุบง้ิว จตัุรัส 

2 วา่ท่ี ร.ต.นฐัพล  หงษม์าลา 35706 โรงเรียนบา้นหนองไผล่อ้ม จตัุรัส 
3 นายวทิวสั  หมวกแสง 35850 โรงเรียนบา้นหว้ยยาง จตัุรัส 

4 นางสาวอรนุช  เบา้ลี 35851 โรงเรียนบา้นโนนจาน จตัุรัส 
5 นายอานนท ์ แน่นอุดร 36088 โรงเรียนบา้นโนนจาน จตัุรัส 

6 นายจกัรภทัร  ศรีวงษช์ยั 35707 โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี จตัุรัส 

7 นางสาวสุดารัตน์  ช่วยรักษา 35779 โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี จตัุรัส 
8 นายธีรวฒิุ  วเิศษคร้อ 35780 โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี จตัุรัส 

9 นายชาติชาย  กญัญาสาย 35708 โรงเรียนบา้นสม้ป่อย จตัุรัส 
10 นางสาวธนภรณ์  หารคง 36133 โรงเรียนบา้นสม้ป่อย จตัุรัส 

11 นายปัญญา  ยอดครบุรี 36180 โรงเรียนบา้นสม้ป่อย จตัุรัส 
12 นางสาวเพญ็ศรี  มหาอุด 35542 โรงเรียนบา้นโนนเชือก จตัุรัส 

13 นายเกียรติศกัด์ิ  บุญเสนา 35852 โรงเรียนบา้นโนนเชือก จตัุรัส 

14 นายปรีชา  เชดนอก 35781 โรงเรียนบา้นหนองม่วง จตัุรัส 
15 นายเกรียงไกร  แกว้ถาวร 35782 โรงเรียนบา้นโคกโต่งโตน้ จตัุรัส 

16 นายณรงคฤ์ทธ์ิ  เขตนิมิตร 35853 โรงเรียนบา้นโคกโต่งโตน้ จตัุรัส 
17 นางสาวทศันีย ์ ดชัถุยาวตัร 36134 โรงเรียนบา้นร่วมมิตร จตัุรัส 

18 นางจุฑามาศ  บ ารุงชยั 35637 โรงเรียนชุมชนหนองบวัโคก จตัุรัส 

19 นางสาวอรนิชา  อยูภ่กัดี 35583 โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ จตัุรัส 
20 นางสาวดลชนก  รัตนบุญทา 35638 โรงเรียนบา้นสระส่ีเหล่ียม จตัุรัส 

21 วา่ท่ี ร.ต.ประกาย  กลุวงษ ์ 36089 โรงเรียนบา้นสระส่ีเหล่ียม จตัุรัส 
22 นายวชัระ  แกว้เพชร 36209 โรงเรียนบา้นทุ่งสวา่งวฒันา จตัุรัส 

23 นางสาวศุภนุช  ดวงหาคลงั 35543 ร.ร.บา้นปะโคตะกอ บ าเหน็จณรงค ์

24 นางกณัธิมา  นอ้ยวงษ ์ 35783 ร.ร.บา้นเกาะมะนาว บ าเหน็จณรงค ์
25 นายธีรวฒัน์  นอ้ยวงษ ์ 35936 ร.ร.บา้นเกาะมะนาว บ าเหน็จณรงค ์

26 นายธนกร  แนมขนุทด 36210 ร.ร.บา้นเสลาประชารัฐ บ าเหน็จณรงค ์
27 นางสาวสุภิดา  สกลุกญัจนา 35544 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองแวง บ าเหน็จณรงค ์

28 นางจุฑาภรณ์  แกว้ไตรรัตน์ 35545 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองแวง บ าเหน็จณรงค ์
29 วา่ท่ี ร.ต.หญิงจามจุรี  แสนเมือง 36211 ร.ร.บา้นหวัทะเล บ าเหน็จณรงค ์

30 นางสาวสุชาดา  จนัทมาตร 35784 ร.ร.บา้นตาล บ าเหน็จณรงค ์

31 นางสาววลิาวรรณ์  กระจ่างศรี 35785 ร.ร.บา้นตาล บ าเหน็จณรงค ์
32 นางวชิรารัตน์  พรหมเจริญ 35584 ร.ร.หวัสระวทิยา บ าเหน็จณรงค ์

33 ส.อ.หญิงสมฤทยั  อ่ินทา 35639 ร.ร.หวัสระวทิยา บ าเหน็จณรงค ์
34 นางสาวพรประภา  นิลคีรี 35640 ร.ร.บา้นโคกสวา่ง บ าเหน็จณรงค ์

35 นางสาวเจนจิรา  บุตรเพชร 36018 ร.ร.บา้นโคกสะอาด บ าเหน็จณรงค ์



36 นางสาวภทัรา  หาญสงคราม 36019 ร.ร.บา้นโคกสะอาด บ าเหน็จณรงค ์

37 นางสาวลิณพชัธ์  ภกัดี 36135 ร.ร.ปากจาบวทิยา บ าเหน็จณรงค ์

38 นางลลิตา  คลงัทอง 35786 ร.ร.โคกเพชรวทิยาคาร บ าเหน็จณรงค ์
39 นางชมพนุูช  นิพลรัมย ์ 35787 ร.ร.โคกเพชรวทิยาคาร บ าเหน็จณรงค ์

40 นายจรูญ  อาสาชนา 35546 ร.ร.บา้นหว้ยทราย บ าเหน็จณรงค ์
41 นางสาวกิตติยา  ป่ินนอ้ย 35854 ร.ร.บา้นหว้ยทราย บ าเหน็จณรงค ์

42 นายนิคม  แพวขนุทด 36020 ร.ร.บา้นหว้ยทราย บ าเหน็จณรงค ์
43 นางสาวภทัราวณี  โรมบรรณ 35641 ร.ร.บา้นหนองจะบก เทพสถิต 

44 นางสาวอรพิณ  นกสามเมือง 36212 ร.ร.บา้นโนนมะกอกงาม เทพสถิต 

45 นางสาวชลธิชา  เครือศรี 36090 ร.ร.บา้นวงัตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต 
46 นางสาวเบญจมาศ  จนัทา 35642 ร.ร.บา้นวงัคมคาย เทพสถิต 

47 นางวรัญญา  นาใจตรึก 35547 ร.ร.บา้นหว้ยเกต ุ เทพสถิต 
48 นายศุภกิจ  ธรรมสิทธรัตน ์ 36021 ร.ร.บา้นหว้ยเกต ุ เทพสถิต 

49 นางสาวกรรณิการ์  พนัธ์ุศรี 35788 ร.ร.ชุมชนบา้นวะตะแบก(อนุบาลเทพสถิต) เทพสถิต 

50 นายกฤษดา  สมตัถะ 35789 ร.ร.ชุมชนบา้นวะตะแบก(อนุบาลเทพสถิต) เทพสถิต 
51 นางสาวพรเลขา  ชุ่มนาเสียว 36181 ร.ร.บา้นซบัไทร เทพสถิต 

52 นางสาวปริศา  กอยขนุทด 35586 ร.ร.ชุมชนบา้นหว้ยยายจ๋ิว เทพสถิต 
53 นางสาววรัญญา  รักษาสุวรรณ 35644 ร.ร.ชุมชนบา้นหว้ยยายจ๋ิว เทพสถิต 

54 นางสาวอมัพร  ดีพรม 35587 ร.ร.บา้นยางเก่ียวแฝก(บา้นหนองกระโจม เทพสถิต 

55 นางสาวอุไรวรรณ  ม่วงศรีจนัทร์ 35790 ร.ร.บา้นยางเก่ียวแฝก(บา้นหนองกระโจม เทพสถิต 
56 นางสาวจิราพร  นรินนอก 36213 ร.ร.บา้นยางเก่ียวแฝก(บา้นหนองกระโจม เทพสถิต 

57 นางสาวสุนิสา  สวา่งวงษ ์ 36214 ร.ร.บา้นยางเก่ียวแฝก(บา้นหนองกระโจม เทพสถิต 
58 นางสาวศุภลกัษณ์  ฝึกดอนวงั 36091 ร.ร.บา้นไร่พฒันา เทพสถิต 

59 นายธงชยั  ประจงสุข 36092 ร.ร.บา้นไร่พฒันา เทพสถิต 
60 นางสาวกาญจนารัตน์  ถนอมพนัธ์ 35645 ร.ร.บา้นหนองใหญ่ เทพสถิต 

61 นายสุรชยั  เทียมม่วง 35589 ร.ร.บา้นวงัใหม่พฒันา เทพสถิต 

62 นายเสกสรร  ยทุธยง 35855 ร.ร.บา้นวงัใหม่พฒันา เทพสถิต 
63 นายธีรพงศ ์ ศุภชารี 35937 ร.ร.บา้นวงัใหม่พฒันา เทพสถิต 

64 นางสาวกนกวรรณ  ธนะโคตร 35938 ร.ร.บา้นวงัใหม่พฒันา เทพสถิต 
65 นายพลัลภ  จนัทร์ร้อยเอด็ 35643 ร.ร.บา้นยางเต้ียโคกรัง เทพสถิต 

66 นายเอกชยั  ส าราญทิพย ์ 35646 ร.ร.บา้นโป่งนกพทิยา เทพสถิต 

67 นางสาวภทัรียา  ช านาญสิงห์ 35824 ร.ร.บา้นโป่งนกพทิยา เทพสถิต 
68 นายประธิล  สุมาสา 35548 ร.ร.บา้นสะพานยาว เทพสถิต 

69 นายสิทธิศกัด์ิ  เกณพล 36022 ร.ร.บา้นสะพานยาว เทพสถิต 
70 นางสาวสุนิสา  ชมภูมาตรย ์ 36136 ร.ร.บา้นสะพานยาว เทพสถิต 

71 นายสุทิน  ลาภประเสริฐ 35856 ร.ร.บา้นศิลาทอง เทพสถิต 
72 นายอภิชาติ  นามจนัดี 35592 ร.ร.บา้นสะพานหิน เทพสถิต 

73 นายกอบศกัด์ิ  ชยัพรมมา 35857 ร.ร.บา้นน ้ าลาด เทพสถิต 



74 นางสาวพรศรี  จิตสุข 35549 ร.ร.บา้นบุ่งเวยีนวทิยา เทพสถิต 

75 นางสาวหทยัชนก  พรมแสน 36215 ร.ร.บา้นบุ่งเวยีนวทิยา เทพสถิต 

76 วา่ท่ี ร.ต.พลากร  สีทานี 35791 ร.ร.บา้นนาประชาสมัพนัธ์ เทพสถิต 
77 นางสาวเสาวนีย ์ พิมพท์วด 35590 ร.ร.บา้นวงัตาทา้ว เทพสถิต 

78 นายวฒิุชยั  ใจเท่ียง 36023 ร.ร.บา้นวงัตาทา้ว เทพสถิต 
79 นายอาทิตย ์ พรมกดุตุม้ 35591 ร.ร.บา้นหวัสะพาน เทพสถิต 

80 นางสาวจิราพรรณ  สวา่งรุ่ง 35858 ร.ร.บา้นหวัสะพาน เทพสถิต 
81 นางธญัพร  อุตรส 36024 ร.ร.บา้นวงัตาเทพ เทพสถิต 

82 นายภาณุพงศ ์ บูรณะ 36025 ร.ร.บา้นวงัตาเทพ เทพสถิต 

83 นางสาววรรณิดา  สุระคนธ ์ 35939 ร.ร.ซบัมงคลวทิยา เทพสถิต 
84 นางสาวขจรจิต  พนัธ์ุแสง 36026 ร.ร.หินฝนวทิยาคม เทพสถิต 

85 นายประทีป  ล้ีพล 35859 บา้นไทรงาม เทพสถิต 
86 นางสาวจารุนนัท ์ ชนะชยั 36139 ร.ร.ชุมชนบา้นหนองบวัระเหว หนองบวัระเหว 

87 นางสาวเพชรดา  พละสินธ์ุ 35796 ร.ร.บา้นโสกปลาดุก หนองบวัระเหว 

88 นายกฤษณพล  ศรีใส 36216 ร.ร.บา้นท่าโป่ง หนองบวัระเหว 
89 นางสาวณฐักฤตา  เกิดโชค 36217 ร.ร.บา้นท่าโป่ง หนองบวัระเหว 

90 นางสาววยรีุ  กองเส็ง 36094 ร.ร.บา้นวงักะทะ หนองบวัระเหว 
91 นางสาวลดาวลัย ์ ธุระพนัธ์ 36218 ร.ร.บา้นวงักะทะ หนองบวัระเหว 

92 นางสาววชุิตา  ศรีบุญเรือง 36219 ร.ร.บา้นวงักะทะ หนองบวัระเหว 

93 นายธีรวฒิุ  เพ่ิมพนู 35947 ร.ร.บา้นวงัตะเฆ่ หนองบวัระเหว 
94 นายด ารงค ์ พกุอูด 35651 ร.ร.บา้นหวัสะพาน หนองบวัระเหว 

95 นางสาวกิจรัตนดา  จนัทนะมูลตรี 35797 ร.ร.บา้นหวัสะพาน หนองบวัระเหว 
96 นางสาวประภาพร  ขวัอั้ว 35593 ร.ร.บา้นส านกัตูมกา หนองบวัระเหว 

97 นางสาวกาญจนา  สุกใส 35594 ร.ร.บา้นส านกัตูมกา หนองบวัระเหว 
98 นายศิริภทัร  จ่าไธสง 35595 ร.ร.บา้นส านกัตูมกา หนองบวัระเหว 

99 นายรัฐพล  บุตรสาทิพย ์ 35948 ร.ร.บา้นตะลอมไผ ่ หนองบวัระเหว 

100 นางสาวกิตติมา  ทะนา 35949 ร.ร.บา้นตะลอมไผ ่ หนองบวัระเหว 
101 นางสาวธนัฐิตา  พร้อมพนัธ์ุ 35950 ร.ร.บา้นตะลอมไผ ่ หนองบวัระเหว 

102 นายชญาณ์เกียรติ  โคตรฮุย 36140 ร.ร.บา้นตะลอมไผ ่ หนองบวัระเหว 
103 นางสาวกลัยาณี  เกิดนาแซง 35596 ร.ร.บา้นวงัอา้ยจีด หนองบวัระเหว 

104 นายวทูิรย ์ มูลเหลา 36220 ร.ร.บา้นวงัอา้ยจีด หนองบวัระเหว 

105 นายโกเมนทร์  ทองดีนอก 35551 ร.ร.โป่งขนุเพชร หนองบวัระเหว 
106 นางสาวกรกมล  ประทุม 35552 ร.ร.โป่งขนุเพชร หนองบวัระเหว 

107 นางสาววศินี  บ ารุง 35597 ร.ร.ชุมชนบา้นหว้ยแย ้ หนองบวัระเหว 
108 นางสาวกนกวรรณ  พิมพศ์กัด์ิ 36028 ร.ร.ชุมชนบา้นหว้ยแย ้ หนองบวัระเหว 

109 นางสาวนครินทรา  ต่อชีวี 36029 ร.ร.ชุมชนบา้นหว้ยแย ้ หนองบวัระเหว 
110 นายศุภชยั  ข่าทิพยพ์าที 36141 ร.ร.เทศบาลต าบลโคกสะอาด หนองบวัระเหว 

111 นางสาวเนตรนภา  บ ารุงนา 36221 เทศบาลต าบลหว้ยแย ้ หนองบวัระเหว 



112 นางสาวมนฤดี  เช้ือจ ารูญ 35563 ร.ร.บา้นหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า 

113 นางสาวจิรัชยา  ชอบจิตร 35662 ร.ร.บา้นหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า 

114 นางศิริพร  ภิรมยไ์ทย 35813 ร.ร.บา้นหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า 
115 นางสาวสุทธิชา  เจริญไชย 36047 ร.ร.บา้นหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า 

116 นางสาวลดาพร  ไวบรรเทา 36191 ร.ร.บา้นหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า 
117 วา่ท่ี ร.ต.หญิงอภิญญา  สมแวง 35608 ร.ร.บา้นหนองผกัชี อ าเภอเนินสง่า 

118 นางสาวสุพตัรา  สุภาพ 36048 ร.ร.รังงามวทิยา อ าเภอเนินสง่า 
119 นายทรงพล  นนัทพล 36160 ร.ร.บา้นหนองตอ อ าเภอเนินสง่า 

120 นางสาวจิรทิพย ์ เก่งนอก 36244 ร.ร.บา้นหนองตอ อ าเภอเนินสง่า 

121 นายธนาดุล  โฉมนิธิตานนท ์ 35884 ร.ร.บา้นหนองแขม อ าเภอเนินสง่า 
122 นายศราวฒิุ  วงษว์ติั 35979 ร.ร.ร่วมราษฎร์วทิยานุกลู อ าเภอเนินสง่า 

123 นางทศัมาลี  จีระออน 36049 ร.ร.ร่วมราษฎร์วทิยานุกลู อ าเภอเนินสง่า 
124 นายธ ารงเกียรติ  ขามจตัุรัส 36245 ร.ร.ร่วมราษฎร์วทิยานุกลู อ าเภอเนินสง่า 

125 นางสาวกญัญาณฐั  เจ๊กจนัทึก 35887 ร.ร.บา้นหนองดินด า อ าเภอเนินสง่า 

126 นายเศกสิทธ์ิ  เรียงสนัเทียะ 35888 ร.ร.บา้นหนองดินด า อ าเภอเนินสง่า 
127 นางสาวศิรินทิพย ์ อ ่าหงษ ์ 35726 ร.ร.บา้นข้ีเหลก็ อ าเภอเนินสง่า 

128 นายธีรวทิย ์ เมืองสุบาล 35564 ร.ร.บา้นท่ากบู อ าเภอซบัใหญ่ 
129 นางสาวณชัฌุภรณ์  สพฒันกิจ 35565 ร.ร.บา้นท่ากบู อ าเภอซบัใหญ่ 

130 นายธนวฒัน์  อ่อนวงษ ์ 35664 ร.ร.บา้นท่ากบู อ าเภอซบัใหญ่ 

131 นางสาวรจนา  ดาบภูเขียว 36050 ร.ร.บา้นท่ากบู อ าเภอซบัใหญ่ 
132 นางสาวกิตติวรา  ซ่อนกล่ิน 36161 ร.ร.บา้นท่ากบู อ าเภอซบัใหญ่ 

133 นายสมจิตร  ปรีชพนัธ ์ 36051 ร.ร.บา้นเข่ือนลัน่ อ าเภอซบัใหญ่ 
134 นายรัฐา  ดาดวง 36052 ร.ร.บา้นหนองนกเขียน อ าเภอซบัใหญ่ 

135 นายธีระศกัด์ิ  รัตนะ 35566 ร.ร.ซบัใหญ่วทิยาคม อ าเภอซบัใหญ่ 
136 นายกลุชาติ  ตรีภูมิ 35567 ร.ร.ซบัใหญ่วทิยาคม อ าเภอซบัใหญ่ 

137 นางสาวปัทมาพร  เก้ือหนุน 35609 ร.ร.ซบัใหญ่วทิยาคม อ าเภอซบัใหญ่ 

138 นางสาวกมลชนก  เมฆกกตาล 35610 ร.ร.ซบัใหญ่วทิยาคม อ าเภอซบัใหญ่ 
139 นางสาวจงกลนี  เดชพร 35611 ร.ร.ซบัใหญ่วทิยาคม อ าเภอซบัใหญ่ 

140 นางดวงกมล  คุณยงค ์ 35612 ร.ร.ซบัใหญ่วทิยาคม อ าเภอซบัใหญ่ 
141 นางสาวประภาวดี  แลบวั 35613 ร.ร.ซบัใหญ่วทิยาคม อ าเภอซบัใหญ่ 

142 นางสาววไลกลุ  อุ่นเกิด 35891 ร.ร.ซบัใหญ่วทิยาคม อ าเภอซบัใหญ่ 

143 นางสาวอนุษรา  เสริฐเมืองปัก 36192 ร.ร.ซบัใหญ่วทิยาคม อ าเภอซบัใหญ่ 
144 นางสาวกาญศิริญาพรรณ  จนัทะสิงห์ 35665 ร.ร.บา้นวงัพง อ าเภอซบัใหญ่ 

145 นายประสิทธ์ิ  ไชยราช 35614 ร.ร.บา้นบุฉนวน อ าเภอซบัใหญ่ 
146 นางสาวณฐัพร  โพธ์ิทอง 35819 ร.ร.บา้นบุฉนวน อ าเภอซบัใหญ่ 

147 นางสาวนุชนารถ  แสงจิตร 36162 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ ากดั สาขาจตัุรัส สอ.ชย.3 

148 นางมติักา  งามวงศ ์ 35670 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 

149 นางสุกลัยา  เขตจตัุรัส 35694 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 



150 นางสาวจริยาพร  ดีสวน 35732 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 

151 นายวชิยั  ตรีวธุ 35823 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 

152 นางสาวอมัพวนั  เลิศพดุซา 35825 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 

153 นายณฐัพล  ชุมพล 35826 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 

154 นางศนัสนีย ์ เลด็มะ 35895 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 

155 นางสาวศุภาวดี  ค าเหลือ 35896 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 

156 นางสาวณฐัทิมาร์  แขง็ขนั 35897 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 

157 นายอภิชาต  ศรีระทตั 36053 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 3 

158 นางภทัรินทร์  ชินวถีิ 35910 ร.ร.จตัุรัสวทิยาคาร(อ.จตัุรัส) สนง.สพม.เขต 30 

159 นายชลเทพ  บ ารุงราษฎร์ 36075 ร.ร.ละหานเจริญวทิยา(อ.จตัรัุส) สนง.สพม.เขต 30 
160 นางภทัรลดา  สายอาภรณ์ 35842 ร.ร.บ าเหน็จณรงคว์ทิยาคม(บ าเหน็จ) สนง.สพม.เขต 30 

161 นายสุขมุ  ค ายา 35843 ร.ร.บางอ าพนัธ์วทิยาคม(บ าเหน็จ) สนง.สพม.เขต 30 
162 นายเหมราช  หาญเวช 36203 ร.ร.บางอ าพนัธ์วทิยาคม(บ าเหน็จ) สนง.สพม.เขต 30 

163 นางสาวปุณญพร  เส่ียงบุญ 36076 ร.ร.เพชรพิทยาสรรค(์อ.บ าเหน็จ) สนง.สพม.เขต 30 

164 นางอารีย ์ นาสะอา้น 36204 ร.ร.เพชรพิทยาสรรค(์อ.บ าเหน็จ) สนง.สพม.เขต 30 
165 นางสาวสิรินทด์า  ชูหลงจิราวตัน์ 35754 ร.ร.เริงรมยว์ทิยาคม(อ.บ าเหน็จ) สนง.สพม.เขต 30 

166 นางสาวดุจดาว  พงศสุ์วรรณ 35688 ร.ร.เทพสถิตวทิยา(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 
167 นายคมสนั  มณีศรี 35689 ร.ร.เทพสถิตวทิยา(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 

168 นายภวพล  หลงพวง 35690 ร.ร.เทพสถิตวทิยา(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 

169 นางสาวบุศมาศ  พงษส์ระพงั 35691 ร.ร.เทพสถิตวทิยา(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 
170 นางสาวกรรณิกา  ลิกลัตา 35755 ร.ร.เทพสถิตวทิยา(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 

171 นางสาววนิดา  จนัทรประทกัษ ์ 35911 ร.ร.เทพสถิตวทิยา(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 
172 นายประวติั  ปรือทอง 36005 ร.ร.เทพสถิตวทิยา(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 

173 นายสาธิต  ศรีระทตั 35577 ร.ร.นายางกลกัพิทยาคม(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 
174 นางสาวจริยา  เรืองเร่ือ 35756 ร.ร.นายางกลกัพิทยาคม(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 

175 นายสุขสนัต ์ เรืองศรีใส 36006 ร.ร.นายางกลกัพิทยาคม(อ.เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 

176 นางสาวทิพาพร  ศรีวรรณ์ 35912 ร.ร.หนองบวัระเหววทิยาคาร(ระเหว) สนง.สพม.เขต 30 
177 นายไวพจน์  สีท ามา 36077 ร.ร.เนินสง่าวทิยา(อ.เนินสง่า) สนง.สพม.เขต 30 

178 นางสาวจุรีพร  นาคินี 36078 ร.ร.มธัยมชยัมงคลรังงาม(อ.เนินสง่า) สนง.สพม.เขต 30 
179 นายธีระพงษ ์ เจริญบุตร 36118 ร.ร.โป่งนกประชาสามคัคี(เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 

180 นายเผดจ็  ค าคูณ 36119 ร.ร.โป่งนกประชาสามคัคี(เทพสถิต) สนง.สพม.เขต 30 

181 นายสงกรานต ์ อาบสุวรรณ์ 35914 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

182 นางสาวลลิตา  พนัธ์ศรี 36079 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

183 นายแทนไทย  อนัทะนยั 36082 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

184 นายจิรวฒัน ์ หารค าจนัทร์ 36120 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

185 นางสาวทิพวรรณ  นาคค า 36121 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

186 วา่ท่ี ร.ต.สมพร  ปราบนอก 36122 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 

 


