ประกาศรายชื่อผูไดสิทธิ์เขารวมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2560
เรื่อง "ครูยุคใหม สรางเด็กไทย 4.0"
ระหวางวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560
ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ
ลําดับที่
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรัญญา นพรัตน
นางสาวนรินทรพร เจริญดี
นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชร
นายจิรวงศ โตโสม
นายธีระพงษ ดํารงคไชย
นางสาวกมลรัตน วงศถามาตย
นายเอกพล สุมานันทกุล
นางปุณณภา สามิบัติ
นางสาวจิราภรณ พัวตะมะ
นายพชรณรรฐ ศรีทา
นางสาวอรวรรณ ศรีบูรณ
นายกรเอก มีสมบัติดี
นางสาววรรษชล ณรงคศักดิ์สกุล
นางงามตา ไชยรักษ
นางจิราธร สามารถ
นายบัณฑิต จันทบาล
นายภูวินทร ทาะมัย
นายรังสรรค ศึกรักษา
นายศักดิ์ขาย กิมเซียะ
นางสาวรักชนก คําวัจนัง
นางพัชรา สายนาค
นายภาคภูมิ นันทา
นายกิติพงษ แซเจียว
นายธานี ไชยรักษ
นางสาวทิวาพร อยูเย็น
นางสาวทิพวดี ไชยยงยศ
นางสาวสุภัคจิรา ออนสัมฤทธิ์

หมายเหตุ

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

นางสาวณิชา ชาญสิทธิโชค
นายชาติกุลพล สมยาภักดี
นางชาติลภา กิมเซียะ
นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท
นางสายพิน งามสงา
นางสาวเบญจพร เปลี่ยวจิตร
นายนาถพงศ บุญประจันทร
นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ
นางศศิธร พาบุ
นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร
นายอังคาร อินทนิล
นายพิเชษฐ บุญจันทรนอย
นายบุญชวย สายราม
นายนพฉัตร ปาปะลิตร
นายประหยัด ภูมิโคกรักษ
นายธนะชน ทัศนะเกตุ
นางสาวพัชราพร จุลมณี
นางสาวธีรรัตน เปากัณหา
นางสกาวรัตน ชูมัง
นางสาวกาญจนา สักดิวงศ
นางรัชนี เปาะศิริ
นายนฤชา สายหมี
นางไกรษร ประดับเพชร
นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย
นายตะวัน ทองสุข
นางสาววชิราภรณ กิจพูนผล
นายธนพงศ ไชยรักษ
นายสุรศักดิ์ สายนาค
นางสาวสาววิภาพร บุญมาแคน
นายกฤติกร ลอจิตติกุล
นางศรีกัญญา นาไชยสิทธิ์
นายคมเดช พงษไพจิตร
นายกรภัทร คําโส
นางเขมมิกา มีภู

64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

นายทวีศักดิ์ จินดานุรักษ
นายสาคร แสนยากุล
นายสรวิศิษฏ อิฐสุวรรณ
นายสุรพงษ ปญญาอุดมกุล
นางสาวรสริน เต็มปลื้ม
นายธวัชชัย ทองอุทัยศรี
นางสาวกิติรัตน แสงเพชร
นายนิติกรณ ตั้งหลัก
นางโสภิตา จูปรางค
นายชัยรัตร ภูติยา
นายนฤภพ ขันทับไทย
นางสาวณิชากร แสนบุตร
นายสุรพงษ แสงแกว
นางสาวนุศรา กันเกิด
นายนัยณัฏฐ ศรีชัย
นางสาวอมรรัตน พนัสนาชี
นายสุภชาต สะอิมิ
นางสาวเพ็ชรรัตน สุขสําราญ
นายชญานนท สายนาค
นางสาวสุดา ระสา
นางสาวภูริตา ขัติสาร
นางโสภา บัวศรี
นายปวิช ปวรไชยกร
นางสาวศิริขวัญ แสงเพ็ชร
นางสาวมาลินี หวังสะแลร
นางพรรณทิพา ประจวบแทน
นางสาวนิตยา ทิพศรีราช
นางสาววิจิตรพร ประยูรหงษ
นางอรสุรางค พวงธรรม
นางสาวนงลักษณ สันจิตร
นางสาวกัลยาณี ขาลสุวรรณ
นายอลงกรณ ปลื้มชัยภูมิ
นายเมธาพงศ แกวรักษ
นางสาวอภิชญา พึ่งตระกูล

99
100
101
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
133
134
135
136
137

นางสาวกัลยา นิยมเพ็ง
นางสาวสุพรรษา จิตรธร
นางสาวมลิวรรณ บัวพิศ
นางสาวกฤติยาณี สอนสง
นางธนวรรณ บรรเทิงใจ
นางสาวสายชล สุวรณโสภา
นางสาวจิรัฐา สิงหคาร
นางขนิษฐา สถานสถิตย
นางสาวเรวดี ยิ้มสุข
นางวิภาดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางทองหลอ แหยมเปรมปรี
นายประหัส ปุมกระโทก
นางพัชรินทร ทัตตะทองคํา
นางประนอม โซะอาดํา
นางทองพรรณ ปญญาอุดมกุล
นายเพชร หัสดีสําโรง
นางสาวสุณี พุมเรืองนาม
นายธนากร ศรีวิพัฒน
นางสาวสุภาพ ศุภโสภณ
นางสาวปริยากร อินทรพินิจ
นายเอกชัย จันทรมี
นายประจวบ คิดการ
นางสาวสถาพร สงคพิมพ
นางสาวธิดา เระนุย
นางสาวสุชาดา รุงเรือง
นางสาวจินตนา คําเงิน
นางสาวอทิตยา แสนทอง
นางสาวปยวรรณ ศิริโฉม
นางณฤดี อาศูรย
นายนครินทร รอดแกว
นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย
นางสาวปทมา คชวงศ
นางสาวอมรรัตน จําปาเงิน
นางสาวรัศมี เทียมแสง

138
139
140
142
143
144
145
146
147
148
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

นางอินทิรา พงษนาค
นางสาวพรวรรณี จาริพิบูล
นายศิริพงษ กลั่นไพฑูรย
นางสาวอัญชลี วงษธัญการ
นายอดิศักดิ์ เผยศิริ
นายภาณุวัฒน ไรนากิจ
นางสาวกนกพร เหลืองรัตนะ
นางสาวเพชรไพลิน ใจตรง
นางสาวยุพิน ปนอิน
นางวันเพ็ญ เจริญผล
นางพนิดา อิ่นคํา
นางสฐาปณีย โสภณอดิศัย
นางสาวสุนิสา จันทรพล
นางสาวอภิมุข ศรีสมัย ศรีสมัย
นางรสสุคนธ แกวกุมาร
นายสมเจตน วโรกร
นายประดิษฐ เรียนประยูร
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจวรณ
นางวรอนงค ยังเจริญ
นางสาวกรจีรา บองาม
นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย
นางสาวภรณทิพย ออนสมกิจ
นางมณลักษณ ภักดีชน
นางสุวิมล ใจขํา
นางสาวมยุรี เดชธานี
นางสาวสมประสงค พวงพรหม
นางชยาภรณ ทะสวัสดิ์
นายสุทธิรักษ ทองเทียนชัย
นางสาวจิราพร สายวิจิตร
นางสาวปณภัทร ชิดทอง
นายชิดชนก ทิพโกมุท
นางสาวแพรวพรรณ สุขสําราญ
นางสาวรุงอรุณ ลายคราม
นางทัศนีย มณีวรรณ

174
175
176
177
178
179
180
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
194
195
196
197
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

นางสาวปทมาพร นนทะสี
นายสิวรุฒ อิ่นคํา
นางสาวสุธัญญา สมานวงศ
นางทิพวรรณ เพชรดี
นางสุรีย พิชาลี
นางสาวธนัชญา ภาชนะทอง
นางสายพิณ ศรีเพ็ง
นางสาวณีรมล คอวนิช
นางสาวณัฐญา ภูมิเรศสุนทร
นางสาวอระทัย ยอดฉัตร
นางสาวฐิตารีย จันทรวัทน
นางสิริลักษณ ดุริยประณีต
นางสาวนิตยา สิงหพันธ
นางสาวภนิดา นพชํานาญ
นางสาววรรษชล วรวัฒน
นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท
นางสาวชมพิรา มงคล
นางสาวสุธามาศ สุธีรวัฒนานนท
นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน
นายชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ
นายนายคอลิด เอกชน
นางอมรรัตน เปยมดนตรี
นางสาวสมพิศ อานุภาพประเสริฐ
นายสมควร ผาสุขธรรม
นางนฤมล แสงแกว
นางสาวมนธิชา ปนอุดม
นางสมพิศ สุชปญญา
นางสาวพนิดา บุญทองขาว
นายเจษฎากร ชนะพันธ
นางสาวเปมิกา เจริญธนทัต
นางสาวเมตตา แสวงลาภ
นายชยิน อายเจริญ
นางสาวชณัฐตา วรเวก
นางสาวสมจินตนา ภักดีการ

211
212
213
215
216
217
219
220
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

นางสาวจุฑามาศ รักษาสวัสดิ์
นางพรรนิภา มากผล
นางสาวกรุณา วงษเทียนหลาย
นางพิชญฑิวา ทันประสงค
นายวัลลภ พุมระชัฎร
นางสาวเมธิรา ศิริสอน
นางสาวพรสวรรค กระจางสด
นางสาวนภาพร เสียงเย็น
นายฉัตรชัย แฝงฤทธิ์
นางสาวนันทนภัส บุญยอด
นางปภาวรินท เรืองประจวบกุล
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
นางมณีรัตน สุไลมานดี
นางคํามอน พงษประเสริฐ
นางอรุณี ฮั่นเกียรติพงษ
นางปฏิมา กลิ่นแกว
นางสุมลรัตน ไกรสรสวัสดิ์
นางสาวนิตยา ฉายปรีชา
นางสาวอารมณ บัวเนียม
นางสาวกรรณธิยา เสริมทอง
นางนงเยาว นามทองดี
นางระเบียบ สิทธิชัย
นางพลอยสิริ หมวกสุข
นายเสถียร โพสาวัง
นายพิศิษฏ อมรภัคพงศ
นางสุรีพร ออนหวาน
นางรัชนีกร สูงหางหวา
นางสาวณัฐรินีย วารีการ
นางสาวกฤติยา คําเพชร
นางธันยนันท บุญเสร็จ
นางสาวพรธิวา พรมน้ําฉา
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ
นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์
นางสาวจินตนา วระไวย

248
249
250
251
252
253
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
272
273
275
277
278
279
280
281
283
285
286
287
288

นายประเสริฐ ปานเพชร
นายสมชาย มณีรัตน
นายพิษณุ ประกอบนา
นางพูลพิศมัย ทองพุม
นายกวีวัธน พิริยะปญญากุล
นางสาวเปรมฤดี ภูแมน้ํา
นางสาวสาคร แขกพงษ
นางสาวปภาวี พงษสถิตย
นางสาวณฐลมนต ทองสุทธิ์
นางสาวสลิลรัตน พารา
นายสุวัติ เรืองฤทธิ์
นางวราพร พงษปลัด
นางสาวละไม พุทธละออง
นางสาวพรรณรายณ ทรัพยแสนดี
นายทัพพเทพ ปาณิภา
นางสาวหทัยชนก ชอบชิน
นางธิติมา บุญมี
นางสุวรรณา ฉิมพลี
นางสาววิมล ธรรมโรเวศน
นางสาวประไพรสาร รักษาบุญ
นางดวงพร บุญเพิ่ม
นางนฤมล จันทรฉาย
นายพิษณุ พรหมวาทย
นางสาวมฤดี มหาพรหม
นายอาทิตย สาทา
นางสาวภูรดา ธีระวิทย
นายจักรี สอนนุช
นายอรุณศักดิ์ ปญญาผูก
นางวรินธร สีทา
นางละมูล ตาคํา
นายเอกชัย มีอนันต
นางพัชรินทร เขื่อนแกว
นายวราวุธ การะบูรณ
นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
324

นางสาวสมพิศ วันทา
นายศรายุทธ ชาญนคร
นางสาวสําอางค สุดสอาด
นางสาวกาญจนา ปญญายาว
นายสุรพล ยังวัฒนา
นางแสงจันทร อรรถกฤษณ
นางสาวจารุวรรณ เหยิบไธสงค
นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา
นางสาวสิริวรรณ สังขตระกูล
นางณัฏฐชุฎา นภชัยพิบูลย
นางลําใย มณีรัตน
นางสุภาภรณ สัญชัยนันท
นางสาวรัชนี บุญเรือง
นางสาวปรียาพร โพธิรินทร
นายจักราวุธ ศรีงาม
นางสาวสุภร โกยสมบูรณ
นางจันทรเพ็ญ อินแตม
นางสาววิรวรรณ หอมหวล
นางสาวธัญญรัตน ชูกลิ่นหอม
นางสาวสุพจี สุภาพ
นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ
นางสาววราภรณ สกุลรัมย
นายชัยยง แกวเกิดมี
นางสาวสุพัตรา มั่งมูล
นางสาวปทมวรรณ ศรีวิลัย
นายบุญลือ คชเสนีย
นางสาวรัถยา เชื้อกลาง
นายพงศธร กลางหลา
นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
นางสาวสุพรรณษา ฉายสุริยะ
นางพันธทิภา สรางชาง
นางสุพรรณา สีหานาม
นายอนันต มีชัย
นายบุญระวี นิ่มมา

325
326
327
328
329
330
331
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336
337
339
340
341
342
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
359
360
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นางสาวสุพัตรา ทาซาย
นายชัยณรงค สรางชาง
นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ
นางสาวดาริณี หมั้นทรัพย
นายชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
นางมลัยภรณ อินทรฉาย
นายปฐมวงศ คําบุศย
นายวิรัตน แกวสุด
นางสาวชุติกาญจน โดดกระโทก
นางฉวีวรรณ สวางดวงตา
นางสาวชนาภา แกวพุฒ
นางนางจิราภรณ เข็มมา
นางสาวพิมลพรรณ ไตรรักษ
นางอัมพาพรรณ ดวงกุลสา
นายธนพัช ศรีวรษา
นางสาวพรพิรุณ จันทรเดนดวง
นางสาวดาวพระศุกร บูทอง
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ
นายพุทธิพงษ ศุภมัสดุอังกูร
นางสาวพัชรา นันทจินดา
นางสาวรุจิรา เจริญรัตน
นายอมร นันทวิกร
นางสาวอรุณรัตน จันทรกําจร
นางพันทิพา เมืองฤทธิ์
นางสาวสุวิภา สุวรรณโณ
นายมงคล พรมวันนา
นางสาวอรวรรณ จันทรสุวรรณ
นางสาวสายฝน โหจันทร
นางสาวณัฎฐยาภรณ สุจริยะสิริโรจน
นายภูมิมินทร นามวงค
นายสฤษดิ์ เจริญรัตน
นางสาวระวีวรรณ คําผง
นายทีปพัฒน พรหมวงศ
นางสุคันธา หอมทอง

362
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นาย สําเนา เปยมดนตรี
นางสาวรจนา กลิ่นหอม
นางสาวเดนนภา สิมาฉายา
นางสาวฉวีวรรณ ทาไมสุข
นางสาวปาริชาติ อังศุวิริยะ
นางมณีพันธ ทัดสนธิ์
นางนางจันทรเพ็ญ พุมไพจิตร
นายธนัญ วัธนอินทร
นางสาวสาริณี จํารัส
นางณิชากานต รอดระกํา
นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร
นายไพศาล พันธภักดี
นางปราณี ทวีกุล
นางสาวสุชาวดี ไทยสุชาติ
นางสาวบุญทิวา เพ็งจันทรา
นายรัตนนิกรณ ออนคํา
นางสาวชรินทิพย แจคํา
นางสาวจันทนา แจงประจักษ
นางดวงเนตร ไพบูลย
นางประมวล สีหาแสน
นายศุภชัย ประศิริ
นางเจียมจิตร เกิ่งไพบูลย
นายนัทตธิพัฒน ภารสมบูรณ
นางสาวพรรณี แสนคําวงศ
นางพรจิตร นาคนาม
นางสาวนุชจรินทร ทองเวียง
นางปทมา ศิลาพันธุ
นายสมยศ คํานึงผล
นายประมวล สุขโน
นางอรชุลี สัณหจันทร
นางวิญู ดอนซาย
นายประยุทธ สมวงษา
นางกัญญา จันพัก
นางสาวอาจรีย เทพรักษ
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นางสาวชมพูนุท ชุมภูงาม
นายปญญา ทองนิล
นางสาวจิราภรณ ตันติถาวร
นางสาวนารินทร ไพบูลย
นางสาวฐิติรัตน นัยพัฒน
นางสาวกุสุมา สุมมาตร
นางสาวนุสรา เที่ยงธรรม
นางอรุณี จงสูงเนิน
นางทรงสุดา แผลงศาสตรา
นายอนุตร เติมสายทอง
นางสาวนารีรัตน ดิษฐลักษณะ
นางสุธาทิพย ขันทอง
นางสาวผะกานาจ สุคนธรัตน
นางจิรรัตน ชื่นชวน
นางสาวละอองดาว บุญยืน
นางพัชราภรณ วิชชุตเวส
นางสาวอมรทิพย เจริญผล
นางสาวลักคะณา เสโนฤทธิ์
นางสาวกุศลารัตน สูรยาวัฒนสกุล
นายสมพงษ หลอบํารุงพงศ
นางสาวกุลปรียา กันใจนอย
นางสาวโชติกา เรืองแจม
นางมณีรัตน จันทานิตย
นางสาวบรรณรต ทองสุบรรณ
นางสาวภรณระพีร พึ่งจะแยม
นางรัตนา แสงใหญ
นางพรรณพิศ มณี
นายจัตุพร บุญระดม
นายสมาน พื้นผา
นางสาวพนิดา อมรศักดิ์สวัสดิ์
นางสาวเสาวนีย เกิดดวง
นายธนพงศพันธ ประคองใจ
นางสาวมิรันตี นิมิตกุล
นางสาวพิมพพจี สุวรรณชีพ

432
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นายสมาน จันทะดี
นางสาวจิราพร นิลมุก
นายชัยณรงค มนตรีโพธิ์
นางสาวศิริพร คงสวัสดิ์
นางกนิษฐา ศิริบูรณ
นายเดน ชาบุญเรือง
นายพิเชฐ ทองนาวา
นายนาวิน ทองสะอาด
นางสาวชนกพร มัดทุ
นางสาวธริษตรี เมฆทัศน
นายสุกิจ สินธุรัตน
นางสาวกุลวณี พงษยี่หลา
นายคมสัน ตรีไพบูลย
นางสาววิราณี โพธิพงศา
นางลาวัลย คลายนาค
นายกิตติพงษ พรหมมาดวง
นายชินวัตร บุปผาวัลย
นางกรวรรณ สินธุรัตน
นางสาวภาวินี ใหมนทีกุล
นางสาวอัจฉริยา มโนคกูล
นางนิภา แสนคํา
นายภาคภูมิ เพ็ชรในบอ
นายสมศักดิ์ นาคนาม
นางสาวสมพิศ โคพิชัย
นายจิรพัทธ พานพุด
นางสาววรรณภา พลูทอง
นายธีรวุฒิ มีสมงาม
นายศักรินทร หมูเทพ
นางสาวจุฑามาศ งามพักตร
นางสาวอรทัย พิทักษ
นางสาวรุจิรา วิทยาเรืองศรี
นายนําโชค มั่นคง
นางวลัยลักษณ วงศพาณิช
นางสาวชมภูนุช พุฒิเนตร

468
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นางมนตณัฐ วงศไชยรัตนกุล
นางสาวภัทริน คูณธาการ
นางสาวภัทธิรา สรอยพาน
นางสาวสมศรี รอดทอง
นายสันติภาพ บัวเผื่อน
นางสาวณภัสวรรก สุภาแสน
นายสะมะแอ มูเนาะ
นางวิภารัตน ถาวรกาย
นางจุฑามาศ ขวัญพุฒ
นางจินตนา สกุลดี
นายบุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์
นางสุภาภรณ ลือโสภา
นางสาวคณิตา เพียรมานะ
นางสาวอรจิรา เดนเกศินีดี
นางสาวภวิกา วงคเเกว
นายวานิช ประเสริฐพร
นางสาวกุมารี ชุนเกษา
นายอภิศักดิ์ พิทักษเขื่อนขันธ
นางสาวสุวรรณรัตน ปุยพล
นางสาวสุภาวดี แซดาน
นางสุมัชฌา พ มรินทร
นายนิรัตน วันทะวงษ
นายสมบัติ เขมนเขตรการ
นายดํารงค สีลา
นางสาวนุริซา บาโง
นายอวิชัย อิ่มลิ้มธาร
นางนิ่มรัตน นะมิ
นายสุขประชัย คํายานุกูล
นางสารภี ศรีราม
นายฉตณรงค หมั่นหินลาด
นางวรรณา ฉิมเนย
นางสาวนฤมล สายะบุตร
นางสาววรรณนภัส พิทักษชานิธิกุล
นางนิศรา กองแกว
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528
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531
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นายวีระวัฒน วัฒนา
นางสาวโกสุมา สุทธิ์ทวี
นางสาวพาวา พงษพันธุ
นางสาวสุมิตตา นามวัน
นางสาวนิภารัตน จันทอน
นางสาวสุมิตตรา คันธะชัย
นายพงษพิพัฒนชัย คงมีสุข
นางสาวธนาภรณ เจียมวิเศษสุข
นางสาวธิดาพร ไชยแสง
นางอัศนีย มูซอเฮด
นางสาวปยา อยูปาน
นางสาวโชติรส ธรรมวาโร
นางสาวชนิภรณ พงศไพโรจน
นางสาวพัชราภรณ แสงเสนา
นางสาวพรรษพร หอมคง
นางสาวชุติมา พรหมรักษา
นางสาวจิราภา บริสุทธิ์
นางวีณา อับดุลสลาม
นางสาวดรุณี เชี่ยวชาญ
นางอติภา กาญจนา
นางสาวปรารถนา ละครขวา
นายนิติกรณ ฉันทวงศชนะ
นางสาวภรันยู มาตกําจร
นางสาวเพ็ญนภา พลับฉิม
นางพัชรี บัวจันทร
นายวัชรกร ชูเชิด
นางสาวสิรินาฏ ซาทาไม
นางศุภลักษณ เชื้อศิริพัฒน
นายนิธิวัฒน อินทสิทธิ์
นายพิชญเมธี แสงดี
นางลินดา หวังเกษม
นางสาวชอผกา สังขสําราญ
นางสาวปาริชาติ เภสัชชา
นายชนาธิป ผลยะฤทธิ์
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541
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นางสาวอันนเกตุ พงศเพ็ชร
นายณัฐพล แกวเกิด
นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์
นายดํารงค หวังเกษม
นางสาวไพรินทร มาลัยทอง
นางวงเดือน ยิงยอม
นางสาวภัทรศรี พุมขจร
นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข
นางขนิษฐา เปรมพงษ
นายปกรณ ธรรมรัตนปรานี
นางกุลพรภัสร พันธุโพธิ์
นางสาวนิตยา ทนันชัย
นางสาวสรารัตน โสรถาวร
นางจิตติมา บุญเกื้อ
นางเพ็ญศรี ศรีรอดปาน
นายพชร เข็มพงษ
นายสุภาพ ผูรุงเรือง
นางพัชรี ชื่ นชม
นายพยนต เหนือโท
นายโชติวัฒน นัยทรัพย
นางสาวดวงดาว เดชเสน
นางสาวธนาพร สุมณฑา
นางจันทกานต สิทธิราช
นางสาวกาญจะณี เนียมจันทร
นางสาววาสนา อมรสิน
นางสาวสุธิศา เหมือนนิล
นายเดชา เดวิเลาะห
นางอรวรรณ เยาวกรณ
นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ
นางสาวศิริรัตน คลายนิล
นางสาวพจนวรรณ ชัยประดิษบ
นางสาวอลิสรา ทองแสง
นางสาวสุชาดา ถินแพ
นางอารี โซะเฮง
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595
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600
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602
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604
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606

นางละอองดาว ทับประมูล
นางพนารัตน เปรมสําราญ
นางม.ล.สรสิริ วรวรรณ
นางสาวจุฑารัตน ดวงแกว
นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน
นางรอยฮัน หะยีมะสาและ
นางพรทิพย คําชื่น
นางสาวปาริชาติ อมรศักดิ์
นางสาวศิริยา กาสารัง
นางสาวกาญจนา วุฒิศักดิ์
นางดารุณี มิดํา
นางสุนันทา ยมหลา
นางจันทรธดี จันทรเสน
นางจีระภา เรืองบวรเกษ
นางพัชนี แสงจันทร
นายนรชัย ภักดีศุภผล
นางปราญชลี มะโนเรือง
นายพิชาญ พรหมสมบัติ
นางสาวเพ็ญจันทร ชูชมกลิ่น
นางสาวฟารินดา นรฮีม
นายอําพล เพ็ญตระการ
นางนันทนภัส นาดี
นายธิภัทร สุวานิช
นางสาวปราณี อินตะขัน
นางขวัญชนก สุดาทิพย
นางสาวหทัยรัตน หมุนคํา
นางสาวศิริวิมล คูนาคํา
นายณรงค กอนทอง
นางสาวสุจิตรา วังชิ้น
นางสายสมร ธีรศรีศุภร
นางเพลินใจ พันธบุญเกิด
นางสุชีลา พรรณหาญ
นางสาวอรนุช พานทอง
นางจริยา ภูชะอุม
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นางสาวสถาพร บุญวังทอง
นายอาทิตย ยอดคํา
นางรวีวรรณ พรอมชัยยาพร
นางรุจิรา กิจสกุล
นางวริศรา กระจายศรี
นางสาวพรทิพย อดทน
นายวิสุ วงศวาน
นางคิณีเพ็ญ สังขเจริญ
นางสาวดุษฎี คําพันนอย
นางบุญไร ทองประกอบ
นายฮุสนี ฮามัด
นางสาวอัสมา สุดศรี
นางสาวสมหมาย สิงหโคตร
นางสาวพัชรี มารัตน
นางสาวจุฑามาส พวงศิลป
นางบังอร จินดาหอม
นางณัฐชญากาญจน โพธิ์ทอง
นางปยพร ทะภา
นางสาวมยุรี นิลงาม
นางณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน
นางมยุรี คําดวง
นางสาวสุภารัตน สิทธิชัยอําไพสม
นายพิจิตต ยมหลา
นางสาวจงกล กาบทองปนแกว
นางสาวสุทธารัตน มงคลลาภ
นางสาวรัตนา หวังสมาแอล
นางประเทือง เอี่ยมสุพรรณ
นางทิพยวรรณ ดับโรค
นางสาวสุปรียา จายะพันธุ
นายอับดุลฮาเล็ม ตาเยะ
นางสุดารัตน เชยเนตร
นางอมรรัตน มีขวัญรัก
นางสาวแพรวิไล แกวกังวาล
นางสาวอาทิตยา ขาวพราย
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นางลักษณา ซาลิมี
นางสาวอารีวรรณ แพงอินทร
นายสุขสันติ แวงวรรณ
นางปรานอม จันทรคลาย
นายประดิษฐ มูลทรัพย
นางสาวภาวินี มีแสง
นางสาวทิพวรรณ ชนะแดง
นางสาวบุญรักษา สงวนพงษฺ
นางสาวสุทธิดา แสงทัศน
นางรัตนาวลี อบภิรมยภู
นายบัณฑิต ผิวบัวคํา
นางสงา อามินเซ็น
นางกราโสม พูลทรัพย
นางพิกุล ภูมิโคกรักษ
นางสาวกรกนก ดาบพิมพศรี
นางสาวพัชนรินทร มีขวัญรัก
นางเจริญศรี ศรีแสนยง
นางสาวอรอุมา โพธิ์ดอก
นายไพโรจน กันทพงษ
นายวุฒิพงษ ปฏิเวชวัฒนางกูร
นางสุกัญญา บุญมาเลิศ
นายกริช เศรษฐธาดา
นางสาวเกื้อกูล มะลิพันธ
นางสาวจิราพร สลามเตะ
นายบุญชอบ จันทาพูน
นางสาวจุฑารัตน สมพันธ
นางสาวศนีชา วิเดช
นายพงษธร แกวยองผาง
นางสาวขนิษฐณิชา ทองสุข
นางสาวศศิกานต ดิษฐสมบูรณ
นางสาวอัมพร รามัญวงศ
นางวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
นางสาวนวลละออ เรืองสวัสดิ์
นางสาวนันทนภัส เฉลยถอย
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นายประกรรษวัต ธีรวุฒิ
นางศุภานัน เอกธีรธรรม
นางสาวสุดารัตน เหลาพลายนาค
นางนภาพร เกาะทอง
นางนางพรพรรณ ทัศนพานนท
นางรัชนีวรรณ จินาวัน
นางสาวกมลทิพย สระทองเพชร
นางสาวรุงฤดี บานแยม
นางเรณู เหลามานะกุล
นางจันทรา เพิ่มพูล
นางเพลินพิศ ศรีชมภู
นางเสาวลักษณ ชวยทิพย
นายวัฒนา มหาราช
นางสาวดารณี แยกรัง
นางโยธกา ภมรบุตร
นางสาวจุฑาลักษณ แซลี
นายสรพงษ แสงสุข
นางอาภรณ เพญตระการ
นางสาวฉวีวรรณ พลทิพย
นางสํารวย มหาราช
นางสาวปริยากร ออยกาม
นางโชติกา เกียรติธนานนท
นางมัญธิกา ศรีจันทร
นางอนัญญา ทาระธรรม
นางปารณีย ติปยานนท
นางมณีรัตน ปรินายวนิชย
นายอาจินต จรูญผล
นางสาวอุไรภรณ วังภูสิต
นายภควัต เกตุอุน
นางสาววศยา เอกวิลัย
นางสาวสุภาพร ดีมูลมั่ง
นางสาวอรอุมา โคโตสี
นางวรีวรรณ คินิมาน
นางหัทยา นุกอง
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นายส.สมบัติ มีสุนทร
นางสาวกานตอง สรอยทอง
นายกมล แขกระโทก
นางสาวบุญชู นกแกว
นางสาวกนกวรรณ กะเหวาทอง
นายสมศักดิ์ วรรณา
นายพิสิษฐ ศรีเตชากิตติ์
นายนธี มีชัย
นายกิตติธัช สีหะวงษ
นางสาวนิตยา พรจันทึก
นางณัฐธยาน ศรีเตชากิตติ์
นางนิติมา มีชัย
นายปุญญพัฒน ดีระเมียส
นางขอบใจ สิงหศิลารักษ
นายณภัทรภพ ทองรื่น
นางจันทิรา รื่นราตรี
นายมานะ อินทสวาง
นางสาวจุลจิรา ภูสีเขียว
นายบุญฤทธิ์ ตุมพงค
นางสาวหทัยรัช รังสุวรรณ
นางสาวอรพรรณ ศรีโชติ
นายจินดา พลรักษ
นางสาวคุนัญญา วินาลัย
นางสาวสุขใจ ไชยมาตย
นางสาวพนิดา ภูมิเพ็ง
นางสาวลําพึง คิดทํา
นางอัจฉรา จันทรักษ
นายสมพร ปานแสง
นายอนันตชัย วงษพิทักษ
นายนรภัทร แสงสาย
นางวัลยา สุวรรณธาตรี
นายชัยวัฒน หอวรรณภากร
นายธีระพันธ เสถียรทวีกิจ
นางภัทราวรรณ ภูมินทอง
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นายอาทิตย ราชรี
นางสาวแสงทอง แกวคํา
นายธันว อุดมผล
นายทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี
นางสาวสุดารัตน ทับสาย
นางศศิธร ทิพนันท
นางอรอุมา สุวรรณรัตน
นายเมธี วัฒนสิงห
นางสาวอรวรรณ คํายอด
นางสุจิตรา สุขุมานันท
นายเธียรชัย แสงชาตรี
นายบวร ใจปา
นายนัทวุฒิ ทิพนันท
นางอัมพร บุญคุมครอง
นางสาวปาจารีย อินทรสูตร
นางสาวเพ็ญนภา เทียมสุข
นางสาวสุรีพร พันยุโดด
นายธรรมนูญ พัฒนกิจจํารูญ
นางสาวฉันทนา ยัญญลักษณ
นางสาวรัชตวจี ทองสินธุ
นายทศวรรษ เล็กเจริญ
นายกิตติ ตราบดี
นางเปรมใจ แสงชาตรี
นางสาวสุกัญญา คอนสาร
นางสาววิชิดา คลายถม
นางสาวเรวดี โฉมเอม
นางสาวกุสุมา ปเจริญ
นายพีรวัส บุญเกิด
นางสาวกนกพร เอี่ยมนิ่ม
นางสาวปรางทิพย บุญโตนด
นายชยพล แปลงไล
นายสาโรจน วรแสน
นางผาณิต อุนรั้ว
นางสาวเสาวลักษณ พูลทรัพย
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นางวาสนา มะณีเรือง
นางสาวอรอุมา สิงหสวัสดิ์
นางสาวสุรียฉาย พรมนิ่ม
นายมนัสวิน สายแสง
นายประดิษฐ ศรีอวน
นายหิรัณย ศุภวนนิมิต
นางอนูร ออนหวาน
นายกฤษฏา ตาดเสน
นายสุเพชร ยอดตา
นางสาวขนิษฐา ศิลาจันทร
นางเขมจิรัสย เตชะผาสุขสันติ
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
นางสายสมร พวงเงิน
นางสาวชลรัตน กอหาญ
นายพงษศักดิ์ สวัสดีมงคล
นางสาวภัทราภรณ มงคลทิพย
นางสาวสุภาวดี โพธี
นางปานทิพย ดอนขันไพร
นางสาวณัฐณิชา พรหมสินธุ
นางสาวศุภณิชญ เลิศอนันต
นายวัฒนพงศ ลวนเสง
นางพัชรีวรรณ คุณชื่น
นางสาวจรัญญา อินทปต
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
นายอภิชา เพ็ชรนอย
นายวิเชียร แกนไร
นางสาวอมรรัตน แซเอี๊ยว
นางสาวเมตตา พยัฆศิริ
นางสาวสุภาพร สุวรรณเพชร
นางสาวอัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน
นายรักชาติ ภูชะอุม
นางศิรประภา ปยะวิริยะกุล
นางสาวพัชญา สาทา
นางนิตยา นพกุลโรดม
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นางจันทรดี ทองสุขดี
นายมนตรี บัวมาก
นางสาวนิภาพร นิลเพ็ชร
นางเบ็ญจมาศ เดชเสนห
นางสาวนันทนา เขื่อนแกว
นางแพรว สุนทโร
นายอาจหาญ ชาวปลายนา
นางสาวปยะนนท พิมพประสงค
นางสาวเนตรชนก โฉมทอง
นางสาวจติยากร วุฒิกุล
นางสาวเมตตา สถาพรศิริกุล
นางสาวปริญญาพร จันทรลือชัย
นางสาวพรกนก ฟกสกุล
นางสาวกาญน กาญจนมนตรี
นางสาวปญญดา จันทรสมุทร
นางสาววีระนันท มนตรี
นางอัจฉริยา แสสลับ
นางภัทรพร วัชรเสถียร
นางสาวเพชรไพลิน ดวงอินทร
นางสาวประทุม บุญเขียน
นายประหยัด บุญพอ
นางบุษบง ชุมประเสริฐ
นางนวพร เหมะ
นางจรินทร ทรงพุฒิปญญา
นางสาวนงคนภัส อัครทรัพยอนัน
นายรวิศ ทะแสนเทพ
นางสาววิไลวรรณ อารีราษฎร
นางสาววาสนา พินิจวัฒน
นายยอดเยี่ยม เหลานนทชัย
นางสาวอภิสรา สุมัจฉา
นายวีระพงค เอมโกษา
นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย
นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ
นางฮาซานะห บินมะอุง
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นายวาที่รอยตรีวิศิษฐ พชรวโรทัย
นางสาวปณณรัศม รัตนปุณเศรษฐ
นางสาวสิรินภา ประกอบดี
นางสาวฐิตินันท มวงจีน
นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน
นายสุภชัย สมบุญ
นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์รักษา
นางสาวธิติมา ออนเยียะ
นางสาววรรณนิสา แพทยกระโทก
นายวิศิษฎ มุงนากลาง
นางชโลทร ยศวราเลิศ
นางวัลยา เลื่อนกฐิน
นางสาวเมตตา นิ่มสนิท
นางสาวเสาวลักษณ บุญเมือง
นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจ
นางพิมพพิศา พลอยแหวน
นางสาวจิตราภรณ บุญคูณ
นายสุชาติ แกวนาม
นางประพิศ นพประชา
นางสาวนิวาตี นิวาตโสภณ
นายศุภชัย แกวมณี
นางสาวคุณากร จริงสันเทียะ
นางสาวหอมจันทร คงชนะ
นางสาวเต็มจิต จันทคา
นางประเทือง วิบูลศักดิ์
นางจิรัชญา ครุฑวิชิต
นางสาวสุวรรณี คําเมืองคุณ
นางสาวเกสิณี ชิวปรีชา
นายวัชรพงศ แสงออน
นายทวีชัย ลํามูล
นางนัฐชฎา แสงสุวรรณ
นางสาวกรกนก นิยมเสถียร
นางไพริน วันขุนทด
นางสาวดารุนันท ลี้เจริญ
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นางสาวปวริศา ออนขํา
นางอุบลรัตน มณีมัย
นางสาวชลณิชา หมดทุกข
นางพัชรินทร ทองนวล
นายมานะ ครุธาโรจน
นางเยาวภา มโนภิรมย
นางพรพนา ซูกองปาน
นางพรพิมล เสาวภา
นางสาววิรมณ ปนงาม
นางสาวเสาวณีย ลิ้มเลิศวาที
นางสาวนองนุช จรรยาเอก
นางศิริเพ็ญ สังขบูรณ
นายชาลี ภักดี
นางสาวจิราภรณ สองแสง
นายจีระ ศรีสุขใส
นายกันตกมล คหาปนะ
นายลัทธพล คําภิระปาวงศ
นางรุงทิพย กลั่นเรืองแสง
นายสุชาติ เขียวสอาด
นางสาวพรพิมล นามวงศา
นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม
นางสาวพัชร โชติเนตร
นางสาวจินตนา โฮชิน
นายภูธร บานเนิน
นางสาวณรษา ทองโพธิ์แกว
นางสาวรติมา เจริญใจ
นางสายโรส วงษาสืบ
นายเทพรัตน กิ่งแกว
นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลยสกุล
นางนิตยา เพชรสมุทร
นางนิชานันท บานเนิน
นางกิรณา สุวะยะ
นางสาวภูษณิศา ทอนชัย
นายเอกรัก ไชยสถาน
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นายนายฉัตรชัย กันดิษฐ
นายปยะ มีอนันต
นางสาวเรณู กําแหงหาญ
นางสาวอัจราภรณ เกตุแกว
นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน
นางชุลี เมธาศุภสวัสดิ์
นายกันตธร หิรัญลักษณ
นางจุฬาลักษณ ศรีธัญ
นางสาวศิริขวัญ อุตตมา
นางณภัทรสร กระรันต
นางสาวกัญญาภัทร ศรีจุมพลมา
นางกมลรักษ สีน้ําเงิน
นางนางธีรารัตน ลีลาเลิศสุระกุล
นายทรงศักดิ์ วังคะฮาด
นายปุณยวีร ยอดทอง
นายศิริชัย จิรจีรังชัย
นายธีรยุทธ มาณะจักร
นางพัชรี จิรจีรังชัย
นายฉัตรชัย เกตุนวม
นางสุนุตชา อุบลจร
นางสาวแสงแข คงหวยรอบ
นายประสาท ศรีสวัสดิ์
นางเฉลิมพรรณ ศรีสวัสดิ์
นางปรานี มีวุฒิสม
นางสาวจิระ ดีชวย
นางสาวสิริรัตน พาลีเดช
นางอําพรศิลป ลิมาภิรักษ
นางอิสรีย ฉายแผว
นายพงศเพชร แนบกลาง
นายบุญลือ คําถวาย
นายอนุรักษ กาญกาวี
นายวิทยา วรพันธุ
นางสิริมณี โอฬารวัต
นางนางวาสนา เลื่อมสุทธิ

974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007

นางสาวพรสวรรค ออนโยน
นางสาวนางสาวตวงพร คําเสียง
นายบุญทัย สุระมุล
นางศิริยุพา แจมคลาย
นายเลิศศักดิ์ แจมคลาย
นางวิจิตฎตรา บุญตา
นางสาวนิภาพันธ แสงประดับ
นางสุกฤตา พันธไพโรจน
นางสาวชวการ บัวใหญ
นางสาวนงนภัส สุวรรณใจ
นางจิราภรณ สมฤดี
นางจารุวรรณ รักษรอด
นางสาวกฤษณา สถิตยเกิด
นายอนันต ฐิติปญญากุล
นางสาวทารินทร นาคสรอย
นางสาวนางสาวนิลาวัลย ทองถนอม
นายณัฐบุตร เวชพาณิชย
นางสาวปญจภรณ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางสาวธัญชนก จันทรา
นางสาวชลธิชา เกตุไชโย
นายธีรวัต ยิงยอม
นางสาวนรีกานต ยอดสมใจ
นางสาวธัญพร จิตรจักร
นางยุพดี จันทรคง
นางบีรีรัตน บุญมาก
นางสาวสมหญิง ทรัพยสังข
นางสาวนฤมล มะลิเทิน
นางสาวสุมาลี เรืองพุทธ
นางสาวอาภาพร จวนอึ้ง
นางสาววิยดา นอยคําลือ
นางสาวศุภรัตน แสงศิริ
นางสาวปรียากมล นามูลเพ็ง
นางสาวกนกวรรณ มั่งคั่ง
นางสาววรรณิศา เย็นสุข

1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041

นายเสฐียร ถอสูงเนิน
นางวนัชพร บํารุงเมือง
นายพิสันต สายโรจน
นางสาวนมิตตรา วันแอเลาะ
นางสาวอารีรัตน บัวอุไร
นายสุวิทย จันทรคงหอม
นางสาวจีรภรณ เทพอินทร
นายกิตติศักดิ์ ยอดยา
นางสาววราพร เหนือคูเมือง
นางสาวทิพาวดี คลี่ขจาย
นางรจนา ทองพิลา
นางสาวจิตสุภา ศรีละบุตร
นายศิริศักดิ์ ทองพิลา
นางสาวสุธิสา ปลงใจ
นางจอมสรวง สุวรรณขจร
นางสาวจุฑารัตน เหลาผง
นางสาวรัชดาวัลย จันทรยงค
นางสาวสุจิตรา เสมอกัน
นางสาวจรัสศรี จันทรโพธิ์
นายคมกฤษณ สุขะวิพัฒน
นายเทิดฉัตร โพธิ์สุวรรณ
นายปยะพงษ พลายชุม
นางสาววารี โมกขาว
นางพฤกษวรรณ ชายบรรจง
นายธนิต กิตติพัธโนทัย
นางสาวรัชดาวรรณ ศรีวิศาล
นางสาวสุจิวรรณ อุชชิน
นายวิโรจน ฉายชูวงษ
นางพิชากร กระดานลาด
นายจีระศักดิ์ จันทรังษี
นางสาวมนัญญา แจงบุรี
นายอุเทน จิยิพงศ
นางจิรภิญญา สันนิภางกูร
นางสาววิจิตรา นพรัตน

1042
1043
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064

นางสาวสุนิสา วังทอง
นางสาวทร ธรรมกิจ
นางวาสนา ฝายพลแสน
นางสาวลัดดาวรรณ อินมวง
นางสาวธรัญญาวดี ศรีทิพย
นางธัญญาลักษ ทรัพยประสม
นายปรัชญา จันตา
นางสาวสุพิชญนันท ทิมพิทักษ
นายพงษศักดิ์ วงศภูมิ
นางสาวอรอนงค อุตรศาสตร
นายภราดร ชางทองคํา
นางชญาภา พุทธา
นายสุรเชษฐ ออนสีแดง
นางสาวศิรินันท ศิริโธ
นางสาวธนัฐฐา จรเปลี่ยว
นางสาวอรอนงค แวดอุดม
นางศิริรัตน ฆองโนนสูง
นางวรฉาย ทองคํา
นางสาวถวิล จันทรสวาง
นางสาวยุวดี เครือภูเขียว
นางวรกุล พรทวีสุข

