
ที่ ช่ือ-สกลุ ทะเบียน หน่วย ช่ือหน่วยงาน

1 นางสาว ปภาวรินท ์ พยคัเดชาชยั 36608 กลาง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ

2 นาย พิมุกต ์ ทิวะรัตน์กูล 36700 กลาง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ

3 นางสาว ดุษยมาศ  ทองคง 36701 กลาง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ

4 นาย วฒิุศกัด์ิ  ชยัชนะศรี 36735 กลาง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียัภูมิ

5 นาย อลงกรณ์  ภูคงคา 36959 กลาง วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ

6 นางสาว สุปราณี  รักถาวร 36798 กลาง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ

7 นาง เกวรินทร์  ไชยรถ 36828 กลาง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ

8 นาง นิยดา  เจริญเกียรติ 36863 กลาง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ

9 นางสาว เมลิสสา  ทวีทรัพย์ 36960 กลาง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ

10 นาง นวพร  สุ่ยวงศ์ 37018 กลาง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ

11 นาง นวลอนงค ์ เอ่ียมอ่อน(ท.4) 36737 กลาง ส านกังานเทศบาลเมืองชยัภูมิ

12 นาง จิราภรณ์  ต่อบุญ(ท.4) 36829 กลาง ส านกังานเทศบาลเมืองชยัภูมิ

13 นางสาว รัศมี  ผิวผ่อง 36799 กลาง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั.

14 นางสาว กานตพิ์ชชา  ประยรูพนัธุ์ 37019 กลาง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยัภูมิ จ  ากดั.

15 นาย อนุกูล  ป้อพนัธุ์ดุง 36609 กลาง ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูมิ

16 นาย ทตัติกร  จ  าเริญธรรม 36610 กลาง ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัชยัภูมิ

17 จ.อ. สันติ  บุญเกิน 36611 กลาง ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชยัภูมิ

18 นาย รัชพล  ปัญญาแกว้ 36800 กลาง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัชยัภูมิ

19 นาย เอก  ดลราษี 36900 กลาง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัชยัภูมิ

20 นาง เพญ็ผกา  บวัอ๊อด 37020 กลาง โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ

21 นาย พิสิษฐ์  ขวญัพรม 37021 กลาง โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ

22 นาง อนุธิดา  เจนชยั 37022 กลาง โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ

23 นาย กานต ์ แซ่ก๋วย 37023 กลาง โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ

24 นางสาว กิติยาภรณ์  ศรีวงษช์ยั 36739 เมือง โรงเรียนวงักา้นเหลืองดรุณกิจ

25 นางสาว อนนัตญา  บุตรกุล 36830 เมือง โรงเรียนวงักา้นเหลืองดรุณกิจ

26 นางสาว อุไรวรรณ  เตง็ชยัภูมิ 36864 เมือง โรงเรียนชุมพลสวรรควิ์ทยา

27 นาย ฐานนัดร  ประจง 36801 เมือง โรงเรียนโนนหญา้คาหนองสระพิทยาคม

28 นางสาว จรินยา  กวติัภา 36901 เมือง โรงเรียนไตรราษฎร์สามคัคีวิทยา
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29 นางสาว ปาราวีย ์ ดีบา้นโสก 36902 เมือง โรงเรียนไตรราษฎร์สามคัคีวิทยา

30 นางสาว ณิชยก์านต ์ วงศอิ์นตา 36903 เมือง โรงเรียนบา้นดอนหนั

31 นาง อรทยั  รัชสิทธินนท์ 36865 เมือง โรงเรียนบา้นหนองบวัขาว

32 นาง ศรีประไพ  พรหมณี 36612 เมือง โรงเรียนชุมชนบา้นบุ่งคลา้วิทยา

33 นาย ศกัดา  ฤาชา 36660 เมือง โรงเรียนอนุบาลบา้นค่ายหม่ืนแผว้

34 นาย สุธชชั  เทียนใชดี้ 36831 เมือง โรงเรียนบา้นนาฝาย

35 นางสาว ภินฏัฏา  โคตรสมบติั 36961 เมือง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19

36 นาย ออมทรัพย ์ หสัโร 36962 เมือง โรงเรียนชีลองใต้

37 นางสาว สุจินนัท ์ การุณ 36613 เมือง โรงเรียนสามพนัตาราษฎร์อุทิศ

38 นาย สมชาย  อาญาเมือง 36869 เมือง โรงเรียนสามพนัตาราษฎร์อุทิศ

39 นางสาว ศศิกานต ์ ธงภกัด์ิ 36614 เมือง โรงเรียนโนนส าราญวิทยา

40 นาย วีระพงศ ์ นาอุดม 36905 เมือง โรงเรียนโนนส าราญวิทยา

41 นาย ลือชยั  ศรีวิชา 37024 เมือง โรงเรียนบา้นนาสีนวล

42 นางสาว อรธิวา  คา้สุวรรณ 36866 เมือง โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร

43 นาย สิทธิชยั  นิพรรัมย์ 36867 เมือง โรงเรียนบา้นซบัพระไวย์

44 นางสาว นยัน์ชนก  อาวธุทอง 36906 เมือง โรงเรียนบา้นม่วงเงาะ

45 นาง อมรา  สมานรักษ์ 36907 เมือง โรงเรียนบา้นหินกอง

46 นางสาว รุ้งณภา  แคสันเทียะ 36661 เมือง โรงเรียนบา้นโนนหวา้นไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

47 นาย สุรเดช  ม่วงนิกร 36662 เมือง โรงเรียนบา้นกุดขมิ้น

48 นางสาว วิริยา  จนัทรศิริ 36663 เมือง โรงเรียนบา้นวงัโพน

49 นาง วราภรณ์  พิไลกุล 36832 เมือง โรงเรียนสุนทรวฒันา

50 นาง อุทุมพร  จนัทรอด 36664 เมือง โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

51 นาง ณิชชาภทัร  จนัทิชยั 36908 เมือง โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

52 นาง จุฑาภรณ์  ธูปพนม 36963 เมือง โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

53 นางสาว สุชาดา  รักคง 36964 เมือง โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

54 นางสาว พิกุลรัตน์  เหลาแตว 36965 เมือง โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ

55 นางสาว สมฤทยั  ลาน ้าค  า 36616 เมือง โรงเรียนบา้นซบัสีทอง

56 นาง สุพฒัน์พร  ประสานศกัด์ิ 36868 เมือง โรงเรียนบา้นซบัสีทอง

57 นางสาว ลดารัตน์  คลงัทอง 36909 เมือง โรงเรียนบา้นซบัสีทอง

58 นาย ไชยดา  จ  าปาพนัธ์ 36966 เมือง โรงเรียนบา้นซบัสีทอง

59 นาย วรพล  วงัคีรี 36665 เมือง โรงเรียนบา้นลาดผกัหนาม



60 นาง ลาวณัย ์ ภิรมยไ์กรภกัด์ิ 36910 เมือง โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม

61 นาง ยพุา  กิจนุสนธ์ิ 36672 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นกุดไผ่

62 นาย ธวชั  การพนัธ์ 36808 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นกุดไผ่

63 นาย อุลิต  กิจนุสนธ์ิ 36673 บา้นเขวา้ โรงเรียนโนนนอ้ยแผ่นดินทอง

64 นางสาว ศิริวรรณ  จนัทา 36750 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นวงัปลาฝา

65 นาง ลกัษณ์คณา  มัง่มี 36751 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นโนนโพธ์ิ

66 นางสาว ธญัลกัษณ์  ดิเรกโภค 36624 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นหว้ยหวาย

67 นาย ธีรพนัธุ์  มาแสง 36752 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นคลองไผ่งาม

68 นางสาว กมลพรรณ  สถิตชยั 36916 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นคลองไผ่งาม

69 นางสาว จิตราพร  ค  าภูเขียว 36709 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นวงัก าแพง

70 นาย ประยทุธ  สุ่ยหลา้ 37030 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม

71 นางสาว สกุณา  ธนะศรี 36625 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นแกง้ยาว

72 นางสาว พชัริวรรณ  ศิริบรรจง 36626 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นแกง้ยาว

73 นางสาว ศิรินทร์  หนูชา้งเผือก 36809 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นแกง้ยาว

74 นางสาว ณิภาพร  สินทร 36710 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นซบัปลากั้ง

75 นางสาว พรนิภา  นูพลกรัง 36674 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นหนองออ้

76 นางสาว ปิยวรรณ  ขนัชยัภูมิ 36675 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นหนองออ้

77 นางสาว พิชยา  วรรณสุทธ์ิ 36676 บา้นเขวา้ โรงเรียนบา้นหนองออ้

78 นางสาว พชัรินทร์  ทกัษิณสิทธ์ิ 36629 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นกุดชุมแสง

79 นาย รัฐดนยั  แพรชยั 36974 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองไฮเหนือ

80 นางสาว ปิณฑิรา  แสงกุดเลาะ 36920 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นลาดใต้

81 นาง จรัสลกัษณ์  เจริญพรธรรมา 36975 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นลาดใต้

82 นางสาว ณฐัชา  ตราดไธสง 36677 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองหอย

83 นางสาว พรพิมล  ผิวสุวรรณ 36678 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองหอย

84 นางสาว ธิติมา  เช้ือนกขุม้ 36679 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองหอย

85 นางสาว สมจิต  จีนทอง 36680 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นปากหว้ยเด่ือ

86 นางสาว มะลิวลัย ์ รัศมีพรม 36813 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นปากหว้ยเด่ือ

87 นาย คริสติศกัด์ิ  ต่อสกุล 36630 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ

88 นาย สกล  แป๊ะโคกสูง 36976 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ

89 นาย เกษม  แซดกระโทก 36814 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองสะแก

90 นางสาว วรรณพร  สมศกัด์ิศรี 36681 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองปลอ้ง



91 นาย ดนุพล  เสมอหนา้ 36682 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นสะพงุเหนือ

92 นาย กฤษฎ์ิค  าผา  ช านาญ 36683 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโคกสง่า

93 นาง มลัลิกา  คงดว้ง 36880 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนเหม่า

94 นาย เฉลิมเดช  อนนท์ 36977 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนเหม่า

95 นางสาว รชิตา  วิเศษณ์ค าภู 36713 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหว้ยกุ่ม

96 นาย ศรายธุ  ฦาชา 36837 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหว้ยกุ่ม

97 นางสาว สุชาดา  สอนทุย 37032 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นคลองเจริญ

98 นาง ทิพยเ์กษร  เสริมนอก 36978 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นนางแดดเหนือ

99 นางสาว สุนิสา  เวกสันเทียะ 36631 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโคกกรวดหนองพวง

100 นาย ภูวนตัถ ์ ฟักบาง 36632 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโคกกรวดหนองพวง

101 นาย กิติศกัด์ิ  สมอเขียว 36754 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนสะอาด

102 นางสาว ณฐักฤตา  บึงออ้ 36815 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนสะอาด

103 นางสาว กมลรัตน์  พงทะวงค์ 36921 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนสะอาด

104 นาย วสัพล  รินไธสง 36816 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นโนนศรีทอง

105 นางสาว นาริน  ตน้อินทร์ 36979 หนองบวัแดง โรงเรียนราษฎร์บ ารุง

106 นาย ภานุเดช  ไตรวงคย์อ้ย 36714 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหวันาค า

107 นางสาว ทิพคุณ  พรวิเศษศิริกุล 36881 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหวันาค า

108 นางสาว พิมพพิ์ศา  เนืองหนองคู 36980 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นหนองไห

109 นางสาว จินตหรา  ชูช่วย 36684 หนองบวัแดง โรงเรียนบา้นบ่อทอง

110 นางสาว พชัรีภรณ์  ล่าเตะ๊ 36817 ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นเจาทอง

111 นาง อชัราพร  ดงัชยัภูมิ 36882 ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นลาดชุมพล

112 นาง รัตนากร  มณีวรรณ์ 37033 ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นลาดชุมพล

113 นางสาว สุพรรณี  คลงัภูเขียว 36818 ภกัดีชุมพล โรงเรียนสหประชาสรร

114 นาย จกัรภทัร  ค  ้าชู 36715 ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นพฒันาสามคัคี

115 นางสาว พชัริน  แผ่นเงิน 36716 ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นพฒันาสามคัคี

116 นางสาว ญาณิศา  นราพงษ์ 36922 ภกัดีชุมพล โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

117 นาย ธวชัชยั  อาจผกัปัง 36755 ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นวงัตะกู

118 นาย วิศรุต  จนัทร์ดาตุ่ย 36981 ภกัดีชุมพล โรงเรียนหินเหิบซบัภูทอง

119 นางสาว กรรณิการ์  จ  านงคบ์ุญ 36982 ภกัดีชุมพล โรงเรียนหินเหิบซบัภูทอง

120 นางสาว รัชนู  ม่วงเพชร 36633 ภกัดีชุมพล โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง

121 นางสาว สุพตัรา  ถ่ินสมบูรณ์ 36758 คอนสวรรค์ โรงเรียนบา้นโนนโพธ์ิ



122 นางสาว ศิรินภา  เคา้นาวงั 36759 คอนสวรรค์ โรงเรียนชุมชนบา้นโสก

123 นางสาว รชภคั  ทวีทรัพย์ 36760 คอนสวรรค์ โรงเรียนบา้นยางหวาย

124 นางสาว จารวนีย ์ แซ่ฉัว่ 36761 คอนสวรรค์ โรงเรียนบา้นยางหวาย

125 นางสาว แขกมล  อุดมทรัพย์ 36927 คอนสวรรค์ โรงเรียนบา้นยางหวาย

126 นาย บุญอนนัต ์ ทราบพรมราช 36718 คอนสวรรค์ โรงเรียนบา้นหนองแดง(คุรุราษฎร์บ าเพญ็)

127 นางสาว อรุณวตรี  ดียางหวาย 36928 คอนสวรรค์ โรงเรียนบา้นหนองแดง(คุรุราษฎร์บ าเพญ็)

128 นางสาว จณิสตา  วรรณพงษ์ 36838 คอนสวรรค์ โรงเรียนบา้นหนองขาม(ทองงามวิทยา)

129 นางสาว นงลกัษณ์  งามใจ 36929 คอนสวรรค์ โรงเรียนบา้นหนองขาม(ทองงามวิทยา)

130 นาย วิธวิทย ์ ประสานศกัด์ิทวี 36778 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ

131 นาย ศุภวฒัน์  เคนภาวะ 36779 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ

132 นาง ฉตัรมณี  ผดุงโชค 37044 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยัภูมิ

133 นาง โยษิตา  ชาติชนะ 36889 สพป.ชย.1 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1

134 นาง รุจิกาญจน์  โคกสง่า(บา้นเขวา้) 36783 บ านาญจ่ายตรง เขตพ้ืนท่ี 1 40 ถ.ร่วมพฒันา ต.ในเมือง

135 นาง สาคร  ประชานอก(หนองบวัแดง) 36657 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 โรงเรียนบา้นทรัพยเ์จริญ

136 นางสาว จินตนา  โพธ์ิทอง(ภกัดีชุมพล) 36846 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 โรงเรียนบา้นนาอุดม

137 นางสาว สิริลกัษณ์  สามารถกิจ(บา้นเขวา้)37006 พนกังานราชการเขตพ้ืนท่ี 1 โรงเรียนโนนนอ้ยแผ่นดินทอง

138 นาย ธวชัชยั  เตง็ชยัภูมิ 36727 สพม.เขต 30 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 30

139 นางสาว นุชนาฎ  จนัลาศรี 36848 สพม.เขต 30 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 30

140 นางสาว สุปรียา  วงษจ์กัษุ 36643 สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

141 นางสาว ลคันา  พงศพิ์มล 36644 สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

142 นาง ดวงดาว  หวะสุวรรณ 36692 สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

143 นาย โชคอ านวย  นึกชยัภูมิ 36693 สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

144 นางสาว อญัญรัตน์  ร่วมกระโทก 36786 สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

145 นางสาว นฤมล  งอกศิลป์ 36893 สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

146 นาย ปกครอง  บุญปล้ืม 37046 สพม.เขต 30 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล

147 นาง นนัทรัตน์  ป้อพนัธุ์ดุง 36645 สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

148 นาย สมควร  ลีโนนอด 36646 สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

149 นางสาว ประภสัสร  ศรีโยธา 36824 สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

150 นางสาว สุวรรณี  ศรีสุข 36849 สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

151 นาย ณฐัวฒิุ  ชยัภยั 36850 สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

152 นาย อลงกรณ์  ปล้ืมชยัภูมิ 36851 สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ



153 นางสาว คณิตศา  อินทร์ชีลอง 36954 สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

154 นาย ธญัญมงคล  รติธรรมกุล 37008 สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

155 นาย อธิคม  ศรีใส 37047 สพม.เขต 30 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ

156 นาย สุภิเดช  ภูมิฐาน 36647 สพม.เขต 30 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

157 นาย วรัญํู  งวดชยั 36785 สพม.เขต 30 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

158 นางสาว จุฑามาศ  งามผ่อง 36955 สพม.เขต 30 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

159 นางสาว พิลดัดา  ศรีสมบติั 37009 สพม.เขต 30 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

160 นางสาว จิรัญญา  นาคค า 37048 สพม.เขต 30 โรงเรียนกุดตุม้วิทยา

161 นางสาว ภานุมาส  จนัทร์ส าราญ 37049 สพม.เขต 30 โรงเรียนกุดตุม้วิทยา

162 นางสาว นรินทิพย ์ หวะสุวรรณ์ 36728 สพม.เขต 30 โรงเรียนบา้นค่ายวิทยา

163 นางสาว ตรีเนตร  โทแกว้ 36729 สพม.เขต 30 โรงเรียนบา้นค่ายวิทยา

164 นาย สุชาติ  ตุงชีพ 36825 สพม.เขต 30 โรงเรียนคอนสวรรค์

165 นางสาว สุพิชชา  ภูริธร 36956 สพม.เขต 30 โรงเรียนคอนสวรรค์

166 นาย วิทูร  หาดขนุทด 36852 สพม.เขต 30 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

167 นาย อดิศร  ศรีลาพฒัน์ 36694 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

168 นางสาว ณฐัธยาน์  ธงภกัด์ิ 36787 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

169 นาย อิทธิเบศ  ใสแสง 36788 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

170 นาง วนิดา  บ  ารุง 36789 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

171 นาง ศุภวรรณ  ภาคศพัท์ 36790 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

172 นางสาว นนัทรีย ์ เคา้โนนกอก 36791 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

173 นาย ธิติวฒัน์  เลิศขามป้อม 36894 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

174 นางสาว ปกามาศ  กงจีน 36895 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

175 นางสาว เกศราพร  ชาดง 36896 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

176 นางสาว อจัฉริยา  อุค  า 37010 สพม.เขต 30 โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา

177 นาง รัชดาวรรณ  รัศมีพรม 36648 สพม.เขต 30 โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ

178 นาง นุจลินพร  สุขพนัธ์ 36695 สพม.เขต 30 โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ

179 นาย มาณะ  พาขนุทด 37011 สพม.เขต 30 โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยาฯ

180 นาย ปิยะนนัท ์ อคัรโคตร 36792 สพม.เขต 30 โรงเรียนคูเมืองวิทยา

181 วา่ท่ี ร.ต. ณฐัวฒิุ  ค  าทอง(เมือง) 36898 พนกังานราชการ สพม.เขต 30 โรงเรียนชีลองวิทยา


