
หน้าท่ี 1

ตําแหน่ง อันดับ เงินเดือน เลขประจําตัว
เลขที่ 1 มี.ค.62 ประชาชน

1 นายสมชาย  ไกรศุทธิกานต์ ผอ.ร.ร. อนุบาลกระสัง 1577 คศ.4 62,100 3331400077551 กระสัง
2 นางสาวกรองจิต กว้างขวาง รอง ผอ.ร.ร. อนุบาลกระสัง 1579 คศ.3 52,940 3310300757869 กระสัง
3 นางสาวฉวีวรรณ  ทานผดุง ครู อนุบาลกระสัง 1591 คศ.3 44,560 3310300051893 กระสัง
4 นางกชพร  ฤาชา ครู อนุบาลกระสัง 1592 คศ.3 46,760 3460400064821 กระสัง
5 นายศักดิ์ดา  เทพอยู่ ครู อนุบาลกระสัง 1643 คศ.3 53,950 3760500692759 กระสัง
6 นางสุภารัตน์  ทองเกลี้ยง ครู อนุบาลกระสัง 1595 คศ.3 32,510 3310300233231 กระสัง
7 นางสาววิราภรณ์ นุการรัมย์ ครู อนุบาลกระสัง 9812 คศ.2 25,440 1330500027574 กระสัง
8 นางสาวจําเนียร  เจริญรัมย์ ครู อนุบาลกระสัง 1590 คศ.3 43,080 3310300020963 กระสัง
9 นางภาริดา  พิมพ์ประเสริฐ ครู อนุบาลกระสัง 1599 คศ.2 26,450 3320800147725 กระสัง
10 นายธนกร  เชียงโกมลคีต ครู อนุบาลกระสัง 4355 คศ.3 33,800 5310300065637 กระสัง
11 นางรัมภา  ศรีวรานันท์ ครู อนุบาลกระสัง 1594 คศ.3 40,100 3310300052415 กระสัง
12 นางสาวมนัสนันท์  ทานผดุง ครู อนุบาลกระสัง 1581 คศ.4 58,390 3310300054302 กระสัง
13 นางนวลจันทร์ คงประภัสสร์  ครู อนุบาลกระสัง 1640 คศ.3 52,060 3450600624791 กระสัง
14 นางมธุรา  รวิวรรธนะ ครู อนุบาลกระสัง 11422 คศ.2 25,930 3350100049721 กระสัง
15 นางสริญญา  ทรงวัฒนะสิน ครู อนุบาลกระสัง 1656 คศ.2 35,050 3310300660245 กระสัง
16 นางชัญญา  ไกรศุทธิกานต์ ครู อนุบาลกระสัง 11210 คศ.3 53,950 3310300687330 กระสัง
17 นางสาวบัวผัน เทพชาติ ครู อนุบาลกระสัง 1597 คศ.1 20,740 1310400152458 กระสัง
18 นางผกามาศ   ไชยฐินนต์ ครู อนุบาลกระสัง 1947 คศ.3 46,760 3310300429802 กระสัง
19 นางกาญจนา ฉิมพลีพันธุ์ ครู อนุบาลกระสัง 1593 คศ.1 22,450 3250600197517 กระสัง
20 นางชฎาภรณ์ เตือประโคน คช. อนุบาลกระสัง 1871 คช. 17,910 1310700218560 กระสัง
21 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงใส คช. อนุบาลกระสัง 2105 คช. 17,910 1329900288730 กระสัง
22 นายสนธยา สมหมาย คช. อนุบาลกระสัง 1649 คช. 17,910 5310300007556 กระสัง
23 นางสาลินี  กุลวงษ์ ครู อนุบาลกระสัง 1578 คศ.3 33,140 3310300597632 กระสัง
24 นางสาวสาวิตรี พูนทองหลาง ครู อนุบาลกระสัง 3489 คศ.2 26,450 1101400755201 กระสัง
25 นางสาวเอมอร เอี้ยงประโคน คช. อนุบาลกระสัง 1742 คช. 17,690 1749900362791 กระสัง
26 นายสุรพจน์ บุญครอง คช. อนุบาลกระสัง 1607 คช. 16,920 1311100193281 กระสัง
27 นางสาวธัญญา รอบคอบ คช. อนุบาลกระสัง 4144 คช. 16,570 1310300152111 กระสัง
28 นางสาวนัธน์ชนัน วรัมมานุสัย คช. อนุบาลกระสัง 1720 คช. 15,800 1329900523453 กระสัง
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29 นางวิลาวัณย์ สมหมาย ครู อนุบาลกระสัง 9811 คศ.1 26,210 3310300531658 กระสัง

30 นางกฤษณาพร  คําผาย ครู อนุบาลกระสัง 1654 คศ.3 35,120 3321200141221 กระสัง
31 นางจันทริฐา หงษ์วิชา ครู อนุบาลกระสัง 2240 คศ.2 25,930 3310300052628 กระสัง

1 ว่าที่ ร.ต.ศุกรี   กะรัมย์ ผอ.ร.ร. วัดบ้านหนองแขม 1609 คศ.3 47,660 3310300134217 กระสัง
2 นายคําพอง  อุดมศิลป์ ครู วัดบ้านหนองแขม 1648 คศ.3 57,500 3440400333521 กระสัง
3 นายวิเชียร  บริบูรณ์ ครู วัดบ้านหนองแขม 1618 คศ.3 51,170 3400101177730 กระสัง
4 นางตวงทรัพย์  ศรีสุวอ ครู วัดบ้านหนองแขม 10175 คศ.3 53,950 3800700420239 กระสัง
5 นางประดิษฐ์  พาจันทึก ครู วัดบ้านหนองแขม 1621 คศ.4 62,760 3302000294377 กระสัง
6 นายธนานุวัฒน์  สวัสดิกิจจานนท์ ครู วัดบ้านหนองแขม 10524 คศ.1 25,240 3310300462583 กระสัง
7 นางพัชรินทร์  อะทะขันธ์ ครู วัดบ้านหนองแขม 11487 คศ.3 32,510 3320400241155 กระสัง
8 นายปรีชา  คําผาย ครู วัดบ้านหนองแขม 1616 คศ.3 36,480 3330900085497 กระสัง
9 นางปาณิสรา  มงคลสุวภัทร ครู วัดบ้านหนองแขม 1612 คศ.2 35,050 3102400602585 กระสัง
10 นางอิสรีย์  บุญเลิศ ครู วัดบ้านหนองแขม 1647 คศ.2 26,980 5310700099318 กระสัง
11 นายนิรุตน์ อะทะขันธ์ ครู วัดบ้านหนองแขม 1611 คศ.3 35,800 3480400115264 กระสัง
12 นายธวัชชัย  นารีรัมย์ ครู วัดบ้านหนองแขม 1617 คศ.3 45,290 3310300744147 กระสัง
13 นางฉวี  อุดมศิลป์ ครู วัดบ้านหนองแขม 1822 คศ.3 54,820 3440500457507 กระสัง
14 นางสุภาพ  วิจันทมุข ครู วัดบ้านหนองแขม 490 คศ.3 54,820 3450200707524 กระสัง
15 นายเสฐียร  เปล่งเมือง ครู วัดบ้านหนองแขม 1619 คศ.3 57,500 3570100473539 กระสัง
16 นางสาวอุไร ชิ้นทอง ครู วัดบ้านหนองแขม 4559 คศ.1 17,910 1329900410519 กระสัง
17 นายศุภชัย สายบุตร คช. วัดบ้านหนองแขม 1795 คช. 17,910 3311100134877 กระสัง
18 นายตรีภพ พรหมหงษ์ ครู วัดบ้านหนองแขม 1812 คศ.1 20,740 3320800353180 กระสัง
19 นางสาวสมฤดี มิสา คช. วัดบ้านหนองแขม 9816 คช. 16,570 1311100163811 กระสัง
20 นางสาวแก้วรัตน์มณี ทดแทน คช. วัดบ้านหนองแขม 22 คช. 16,570 1929900391993 กระสัง

1 นางจินตนา   สุขสําราญ ผอ.ร.ร. บ้านตะเคียน 1623 คศ.3 47,660 3451100466771 กระสัง
2 นายทนง   กาดรัมย์ ครู บ้านตะเคียน 1626 คศ.3 52,060 3310300054345 กระสัง
3 นางยุพาวดี  อนันตรสุชาติ ครู บ้านตะเคียน 10522 คศ.3 40,100 5320700036383 กระสัง
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4 นายพิชาญ   คงเพชร ครู บ้านตะเคียน 1624 คศ.3 57,500 3450200229827 กระสัง
5 นางณัฐพร  ช่วงชัย ครู บ้านตะเคียน 1806 คศ.3 37,900 3310300507803 กระสัง
6 นางแพรวพรรณ   ภูวพันธุ์ ครู บ้านตะเคียน 1635 คศ.3 55,720 3301600008528 กระสัง
7 นางสาวพริมา จันทร์พันธ์ คช. บ้านตะเคียน 1632 คช. 16,920 1310100190583 กระสัง

8 นางสมเกียรติ ราชการกลาง ครู บ้านตะเคียน 682 คศ.1 23,360 3310800333952 กระสัง
9 นางสาวศิริโสภา คูณมี คช. บ้านตะเคียน 1629 คช. 15,800 1341900185798 กระสัง

1 นายนาวิน  ยวนจิตปิยะ ผอ.ร.ร. บ้านระโยงใหญ่ 1636 คศ.3 50,290 3310300755742 กระสัง
2 นายไมตรี   ภูวพันธ์ ครู บ้านระโยงใหญ่ 1645 คศ.3 56,610 3310300660407 กระสัง
3 นางเพ็ญศรี  ใจบุญ ครู บ้านระโยงใหญ่ 1637 คศ.2 35,050 3310300583291 กระสัง
4 นางรัตติกาล   รัตนกฤตยากุล ครู บ้านระโยงใหญ่ 1644 คศ.3 44,560 3540100236481 กระสัง
5 นางสาวโชติกา  เปรมสิงห์ชัย ครู บ้านระโยงใหญ่ 2013 คศ.3 28,810 5310300061526 กระสัง
6 นายดุษฎี เครือยา ครู บ้านระโยงใหญ่ 10176 คศ.1 24,750 2310300018669 กระสัง
7 นางสาวสินิสา กิริยาดี คช. บ้านระโยงใหญ่ 1641 คช. 15,800 1310800177415 กระสัง
8 นางสาวณยา กมลพันธ์ คช. บ้านระโยงใหญ่ 1752 คช. 15,800 1319900430901 กระสัง

1 นายบุญส่ง  พิชนาหารี ผอ.ร.ร. บ้านขามตาเบ้า 1646 คศ.3 46,760 3310300190877 กระสัง
2 นางธนภรณ์  คมคาย ครู บ้านขามตาเบ้า 1651 คศ.3 52,940 3320100012941 กระสัง
3 นางสาวศิริพร  บุญภักดี ครู บ้านขามตาเบ้า 10686 คศ.3 50,290 3329900026456 กระสัง
4 นายสุรัตน์  สุขสําราญ ครู บ้านขามตาเบ้า 3175 คศ.1 24,750 3310300182483 กระสัง
5 นางสาวสุพิชญ์ ซ้อนพิมาย ครู บ้านขามตาเบ้า 10177 คศ.2 26,980 3330900718899 กระสัง

6 นางสาวพนิดา โจมสติ คช. บ้านขามตาเบ้า 1605 คช. 15,800 1330400399216 กระสัง

1 นางสาวจาตุพร  กางทาสี ผอ.ร.ร. บ้านถนน 1653 คศ.3 40,100 3311100800575 กระสัง
2 นางสาวสิฑธิกัณฑ์  สิริล้ิมเจริญ ครู บ้านถนน 10520 คศ.3 49,420 3310300122952 กระสัง
3 นางสาวสําเร็จ  สุทธิ ครู บ้านถนน 10230 คศ.3 35,120 3310101358409 กระสัง
4 นางณัฐภรณ์   ละมุล ครู บ้านถนน 10519 คศ.3 43,800 3450600561683 กระสัง
5 นางสุวารี   ดลเสมอ ครู บ้านถนน 1793 คศ.3 51,170 3220300461928 กระสัง
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1 นายไชยวัตร  คงประภัสสร์ ผอ.ร.ร. บ้านหนองตระเสก 1657 คศ.3 55,720 3300400128332 กระสัง
2 นางธารทิพย์   มรกต ครู บ้านหนองตระเสก 1661 คศ.3 50,290 3160100119194 กระสัง
3 จ.ส.ต.แดง   บุญสุข ครู บ้านหนองตระเสก 1937 คศ.3 53,080 3320900544246 กระสัง
4 นางกมลรัตน์   เปล่งเมือง ครู บ้านหนองตระเสก 1660 คศ.3 54,820 3120101782784 กระสัง

5 นายศักรินทร์ สนหอม คช. บ้านหนองตระเสก 1658 คช. 15,800 1310100184541 กระสัง
6 นางชญานิษฐ์ตาภา อินทวงศ์ คช. บ้านหนองตระเสก 1887 คช. 15,800 3490200156161 กระสัง

1 นายวัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์ ผอ.ร.ร. วัดชุมพลมณีรัตน์ 2163 คศ.2 35,050 3310300347261 กระสัง
2 นางเจียมจิตร  พิรัมย์ ครู วัดชุมพลมณีรัตน์ 2172 คศ.3 33,800 3320700168488 กระสัง
3 นางผกากรอง   ร้อยศรี ครู วัดชุมพลมณีรัตน์ 2168 คศ.3 45,290 3320100052535 กระสัง
4 นางวลัยพร   คงทวี ครู วัดชุมพลมณีรัตน์ 2169 คศ.3 56,610 3329900137401 กระสัง
5 นางธัญญาลักษณ์ สมหมาย ครู วัดชุมพลมณีรัตน์ 9827 คศ.1 22,890 1310300001831 กระสัง

6 นางนิธินันท์ ชาติรัมย์ คช. วัดชุมพลมณีรัตน์ 2173 คช. 16,570 1310200057249 กระสัง
7 นางสาวมาลินี เรืองประโคน คช. วัดชุมพลมณีรัตน์ 2171 คช. 15,800 1311500030452 กระสัง

1 นายมานพ  คงเสนา ผอ.ร.ร. บ้านหนองเต็ง ฯ 1665 คศ.4 58,390 5319900004122 กระสัง
2 นายจีรศักดิ์   อาสนสุวรรณ ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 10756 คศ.3 45,290 3310300226758 กระสัง
3 นางสร้อยทิพย์   มโนรัมย์ ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 14850 คศ.3 41,580 3310300220253 กระสัง
4 นายโตชา  ปานะโปย ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 11209 คศ.3 39,370 3310700480091 กระสัง
5 นางชิดชนก  มรรคผล ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 10178 คศ.3 35,120 5310300061623 กระสัง
6 นายบรรจง  บุตรพราว ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 4448 คศ.3 36,480 3310300525623 กระสัง
7 นางสาวภัทริยา บุญคล้อย ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 10901 คศ.3 37,200 3319900048611 กระสัง
8 นางสาวธนวรรณ  กิติกรเศรษฐ์ ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 1667 คศ.3 46,040 3200200351837 กระสัง
9 นายทวี   ขันโยธา ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 1673 คศ.3 46,760 3440500457485 กระสัง
10 นายสุรศักดิ์   ผมพันธ์ ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 1679 คศ.3 53,080 3331001404809 กระสัง
11 นางปวีณรัตน์   แยบดี ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 1680 คศ.3 54,820 3320101185083 กระสัง
12 นางภัทรภร   อุ่นใจ ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 10747 คศ.3 55,720 3329900375001 กระสัง
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13 นางสาวอนุสรา บุตรเพรา ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 597 คศ.2 26,450 1310300086046 กระสัง
14 นายอัครภูมิศาสตร์ เงางาม คช. บ้านหนองเต็ง ฯ 1734 คช. 17,910 1339900196797 กระสัง
15 นางยุพิน   สมสุระ ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 4230 คศ.3 52,060 3310300228793 กระสัง
16 นางสาวฐานนันท์ วังกะพันธ์ คช. บ้านหนองเต็ง ฯ 9813 คช. 17,690 3310300202611 กระสัง

17 นางสาวสมศรี  เนาว์ประโคน ครู บ้านหนองเต็ง ฯ 1677 คศ.3 33,800 3310700792131 กระสัง

1 นายสมศักดิ์  จักรสาน ผอ.ร.ร. วัดหนองตะครอง 1682 คศ.3 53,080 3769900321004 กระสัง
2 นางสาวณิทชาภา ชุมพลรักษ์ ครู วัดหนองตะครอง 10179 คศ.3 29,420 3102100770245 กระสัง
3 นางวันทนา  บุญประกอบ ครู วัดหนองตะครอง 1675 คศ.3 52,060 3310400335508 กระสัง
4 นายเกรียงศักดิ์  ธรรมเทวฤทธิ์ ครู วัดหนองตะครอง 1685 คศ.3 54,820 3310300226740 กระสัง
5 นางจงเพียร  จันชะรา ครู วัดหนองตะครอง 1686 คศ.3 36,480 3450900328887 กระสัง
6 นางกนกพร  วารินทร์ ครู วัดหนองตะครอง 9035 คศ.2 27,500 3310300524864 กระสัง
7 นางชารี นิวัฒนุวงค์ ครู วัดหนองตะครอง 1759 คศ.3 35,120 3310300227959 กระสัง
8 นางรัชตา สุขวัฒนมงคล ครู วัดหนองตะครอง 1683 คศ.3 52,060 3320400097755 กระสัง
9 นางอทัยทิพย์  แน่นหนา ครู วัดหนองตะครอง 1689 คศ.3 57,500 5170600012514 กระสัง
10 นางศิริกุล  เที่ยงธรรม ครู วัดหนองตะครอง 4374 คศ.2 27,500 1310300020754 กระสัง
11 นางสาวพัชรี สุขจันทร์ ครู วัดหนองตะครอง 1687 คศ.1 17,910 1310300138518 กระสัง
12 นายจารุวัฒน์ ดงแสนแก้ว คช. วัดหนองตะครอง 3293 คช. 16,920 1441000060882 กระสัง
13 นางเกตุวดี  พิมพ์จันทร์ ครู วัดหนองตะครอง 1674 คศ.1 25,240 1310300082351 กระสัง
14 นางสาวอรพรรณ แก้วยก คช. วัดหนองตะครอง 1691 คช. 16,570 1310300017419 กระสัง

1 นายธวัชชัย  พงศ์ประภัสร ผอ.ร.ร. บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1695 คศ.3 47,660 3301700572760 กระสัง

2 นางสาวปรียารัตน์  ปาริน ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1704 คศ.2 29,140 1550400002136 กระสัง
3 นางจรรยา   คงเสนา ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1697 คศ.3 53,950 3350600487034 กระสัง
4 นายทรรศนะ สายศร ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 7551 คศ.3 29,420 3310300221811 กระสัง
5 นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณ ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1699 คศ.3 33,800 3310300226731 กระสัง
6 นายประพนธ์  วงศ์คํา ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1696 คศ.3 37,200 3310300758288 กระสัง
7 นางชนิตา  เชาว์ชอบ ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1698 คศ.3 52,060 3329900017627 กระสัง
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8 นางจุฑารัตน์   อาสนสุวรรณ ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 10180 คศ.3 53,080 3309700017810 กระสัง
9 นางสาวสุดารัตน์  สุริเย ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 2211 คศ.2 25,930 1310300083683 กระสัง
10 นางสาวอัจฉรา ขุนาพรม ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1768 คศ.3 28,810 1329900096008 กระสัง
11 นางกันต์กวี  เสรีก่อแก้ว ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 11467 คศ.2 28,050 3550600379931 กระสัง
12 นายสราวุธ จินวิเศษ คช. บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 5117 คช. 17,910 1320900056105 กระสัง
13 นายชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธ ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1672 คศ.1 23,810 3320100153200 กระสัง
14 นายปริเยศ จิมพละ คช. บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 2200 คช. 16,920 1310200001154 กระสัง
15 นางสาวพิรัญญา ก้อนเพชร คช. บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1706 คช. 15,800 1311500031190 กระสัง
16 นางสาวอาภัสรา จันทร์งาม คช. บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 4834 คช. 15,800 1319900396184 กระสัง
17 นางปิติยาภรณ์ ไพเรืองโสม ครู บ้านเสม็ด"สามัคคีฯ" 1705 คศ.1 22,890 3320100650874 กระสัง

1 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านโนนแดง 1707 คศ.3 37,200 3310300337215 กระสัง

2 นางชุดาภรณ์   เสาสูง ครู บ้านโนนแดง 1712 คศ.4 62,100 5310300005464 กระสัง
3 นางพวงเพชร   แก่นอินทร์ ครู บ้านโนนแดง 1709 คศ.3 57,500 3310300227886 กระสัง
4 นางทัศนาถ   เศตสิงห์ ครู บ้านโนนแดง 1730 คศ.3 43,800 3320700917430 กระสัง
5 นายทินนุวัฒน์   กันทะพันธ์ ครู บ้านโนนแดง 1710 คศ.3 41,580 3331000723153 กระสัง
6 นางศรีสกุล   สหอารยพันธุ์ ครู บ้านโนนแดง 1711 คศ.3 52,940 3310300227916 กระสัง
7 นางวันเพ็ญ   ลักขษร ครู บ้านโนนแดง 1681 คศ.4 58,390 3329900112301 กระสัง
8 นายวิเชียร   แสงเพชร ครู บ้านโนนแดง 1714 คศ.4 62,100 5310300014927 กระสัง
9 นางพนิดา  อุสเตอร์กอร์ด ครู บ้านโนนแดง 9814 คศ.3 35,120 3301200075244 กระสัง
10 นางอนงค์  แก่นอินทร์ ครู บ้านโนนแดง 1662 คศ.3 38,620 3310300233690 กระสัง

1 นายสุวรรณ ไทยประโคน ผอ.ร.ร. บ้านจาน 1715 คศ.3 53,080 3310700197887 กระสัง
2 นางจันทรา เล็กไม่น้อย ครู บ้านจาน 10748 คศ.3 45,290 3329900189754 กระสัง
3 นายเกียรติศักด์ิ อาสนสุวรรณ ครู บ้านจาน 1723 คศ.3 53,950 3310300226707 กระสัง
4 นางสุณีรัตน์  สิงหบุตร ครู บ้านจาน 1716 คศ.3 56,610 5329990007649 กระสัง
5 นายคมเพชร ช่วยพิมาย ครู บ้านจาน 1977 คศ.1 23,360 1310300123413 กระสัง
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1 นายพรธิเชฐ  ภูมิประโคน ผอ.ร.ร. บ้านหนองเหล็ก 1724 คศ.3 40,100 3310300586797 กระสัง
2 นางสารภี  เบ้าเงิน ครู บ้านหนองเหล็ก 1727 คศ.3 35,120 3310300227941 กระสัง
3 นายสวิท  เบ้าเงิน ครู บ้านหนองเหล็ก 1725 คศ.3 34,470 3670500418992 กระสัง
4 นางพจณี สุขประเสริฐ ครู บ้านหนองเหล็ก 11216 คศ.3 37,900 3320101332132 กระสัง
5 นางปทิตตา  ธรรมเทวฤทธ์ิ ครู บ้านหนองเหล็ก 11447 คศ.3 43,080 3321200371081 กระสัง
6 นายเอนก   นิกรประเสริฐ ครู บ้านหนองเหล็ก 1650 คศ.3 56,610 3240200200545 กระสัง

1 นายเอกชัย  สัตยารักษ์ ผอ.ร.ร. บ้านกุดใหญ่ 1728 คศ.3 44,560 3300200055749 กระสัง
2 นายชอบ  สํานักนิตย์ ครู บ้านกุดใหญ่ 1826 คศ.3 37,900 3329900231751 กระสัง
3 นางศศิพิมล  ศิริไสย ครู บ้านกุดใหญ่ 1729 คศ.3 37,200 3320100273507 กระสัง

1 นายศิริศาสตร์  ส่องแสง ผอ.ร.ร. บ้านละลูน 1731 คศ.3 41,580 3460300469307 กระสัง
2 นางสาวสวนีย์  โสดาจันทร์ ครู บ้านละลูน 10322 คศ.3 38,620 3310300227932 กระสัง
3 นายธํารงค์ศักดิ์   คงทน ครู บ้านละลูน 10523 คศ.3 57,500 3321300134323 กระสัง
4 นางปรีดา   ดุมนิล ครู บ้านละลูน 1732 คศ.3 57,500 3320400342458 กระสัง
5 นางสาวอริศราง เรือนทะยา คช. บ้านละลูน 1733 คช. 15,800 1339900306487 กระสัง

1 นายธนภัทร  จอมประโคน ผอ.ร.ร. บ้านชําแระ 2174 คศ.3 35,800 3310300108801 กระสัง
2 นายสุรเดช  สิงห์หาร ครู บ้านชําแระ 2175 คศ.3 37,900 3329900377054 กระสัง
3 นางสาวอัญฉรินทร์ นาราช ครู บ้านชําแระ 10534 คศ.2 36,840 3310400393907 กระสัง

1 นายสมศักดิ์  เพประโคน ผอ.ร.ร. ชุมชนบ้านสองชั้น 1738 คศ.3 55,720 3310101659115 กระสัง
2 นางอรพิน  พิเรนทร ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1747 คศ.3 37,900 3319900065893 กระสัง
3 นางสาวจริยา   มงคลชาติ ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1743 คศ.3 46,040 3310300596903 กระสัง
4 นางกนกนาถ  พวงทวีสุข ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1761 คศ.3 35,800 3310300136635 กระสัง
5 นางศุภวดี  รุนเจริญ ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1751 คศ.3 34,470 3330300619954 กระสัง
6 นางปุณณภา  เสมอภาค ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1746 คศ.3 34,470 3310101414058 กระสัง
7 นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์ ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 11299 คศ.3 36,480 3310300764873 กระสัง
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8 นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 4674 คศ.3 34,470 3310600309136 กระสัง
9 นางละมุล  คงดี ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1741 คศ.3 41,580 3310300122057 กระสัง
10 นางวราภรณ์  พรหมแสงใส ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1748 คศ.3 40,860 3310300136686 กระสัง
11 นางจงดี  บุญสุข ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1750 คศ.3 42,330 5319990005778 กระสัง
12 นางณัฐรัตน์   ลิ่มนิจโพธิขํากุล ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 5211 คศ.3 53,080 3841500064197 กระสัง
13 นายบุญลพ   คงดี ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1789 คศ.3 55,720 3320900083761 กระสัง
14 นางวลัยพร  อารีย์ ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 2248 คศ.1 25,730 3329900295198 กระสัง
15 นางปิยะนุช  อุปแก้ว ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1756 คศ.3 37,900 3310300282682 กระสัง
16 นางณัฐฐินันท์ ชวินด์ ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 5155 คศ.3 36,480 3319900231335 กระสัง
17 นายทิชานันท์ สานนท์ ครู ชุมชนบ้านสองชั้น 1749 คศ.1 17,910 1329900345504 กระสัง
18 นางสมคิด พรหมคุณ คช. ชุมชนบ้านสองชั้น 292 คช. 15,800 5331190002874 กระสัง

1 นายธวัชชัย   กิรัมย์ ผอ.ร.ร. วัดบ้านจอม 1762 คศ.4 58,390 3101502139808 กระสัง

2 นางบุญเรือน  กิรัมย์ ครู วัดบ้านจอม 1765 คศ.3 54,820 3710500152762 กระสัง
3 นายสนธยา  เปี่ยมอักโข ครู วัดบ้านจอม 1767 คศ.3 52,940 3330100481746 กระสัง
4 นางนิลมุน  เกรัมย์ ครู วัดบ้านจอม 1771 คศ.3 44,560 3310100041410 กระสัง
5 นางปฏิญญา แพ่งกุล ครู วัดบ้านจอม 5852 คศ.3 33,800 3451300196697 กระสัง
6 นางสาวประทุมวรรณ นิพันรัมย์ ครู วัดบ้านจอม 1819 คศ.3 31,870 3310100035339 กระสัง
7 นางวิไล  เปี่ยมอักโข ครู วัดบ้านจอม 1766 คศ.3 57,500 3120100073291 กระสัง

1 นายสุนทอง   มีมาก ผอ.ร.ร. บ้านเสม็ด 1774 คศ.4 61,110 3320200239084 กระสัง

2 นางวรรณฤดี  นิสัยรัมย์ ครู บ้านเสม็ด 6337 คศ.3 29,420 3310300286360 กระสัง
3 นางวนิดา   หาญกิจ ครู บ้านเสม็ด 10749 คศ.4 62,100 3310300133539 กระสัง
4 นางจรัลรัตน์   กิตติจรัสชัย ครู บ้านเสม็ด 10683 คศ.3 50,290 3310400481849 กระสัง
5 นางสาวอภิญญา  ภัทรบทมาศ ครู บ้านเสม็ด 10750 คศ.3 54,820 3310300763907 กระสัง
6 นายสมเดช   จานรัมย์ ครู บ้านเสม็ด 1780 คศ.4 62,760 3310100160311 กระสัง
7 นายอนุพงศ์ สามารถ ครู บ้านเสม็ด 1782 คศ.1 22,890 3319900196629 กระสัง
8 นางถนอมศีล   ดีสม ครู บ้านเสม็ด 10193 คศ.3 50,290 3400101467525 กระสัง
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1 นายมนู  แพ่งกุล ผอ.ร.ร. บ้านหนองรักษ์ 1785 คศ.3 48,540 3180500040919 กระสัง

2 นางสํารวม   จานรัมย์ ครู บ้านหนองรักษ์ 1792 คศ.3 52,940 3310300275465 กระสัง
3 นางสาวจริยาภรณ์ ณัฐกิตต์กุล ครู บ้านหนองรักษ์ 1788 คศ.3 33,140 3310300143372 กระสัง
4 นายสุทิน   เจริญวัชราวีร์ ครู บ้านหนองรักษ์ 1790 คศ.3 54,820 3310900263212 กระสัง
5 นางอรนุช   สุทารัมย์ ครู บ้านหนองรักษ์ 1787 คศ.3 55,720 3440801001405 กระสัง
6 นายเลื่อน   สุยารัมย์ ครู บ้านหนองรักษ์ 1791 คศ.4 58,390 3310300304180 กระสัง
7 นางสาวสันทนี   ศรีสุวงค์ ครู บ้านหนองรักษ์ 1786 คศ.4 61,110 3319900079797 กระสัง

1 นางมธุรส   ไชยสุริยา ผอ.ร.ร. บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1794 คศ.3 47,660 4310300001916 กระสัง
2 นางฤทธิ์ติกร  สุมหิรัญ ครู บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1800 คศ.3 37,900 5470800041973 กระสัง

3 นางฉวีวัลย์  สุภาคดี ครู บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1799 คศ.3 53,080 3450600545301 กระสัง
4 นางสาวพิมพ์พิศา เรืองรัมย์ ครู บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1798 คศ.3 35,120 5310100012785 กระสัง
5 นายนราธิป  จันทร์สิงห์ ครู บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 10525 คศ.2 26,450 1310300024474 กระสัง
6 นางกรกช  ถือดียิ่ง ครู บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1797 คศ.3 32,510 3310100108816 กระสัง
7 นางสาววัชรี  หนึ่งใจ ครู บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 10751 คศ.3 53,080 3310101369303 กระสัง
8 นายพงษ์ศธร  วาปีโส ครู บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 10184 คศ.2 28,050 5301600033138 กระสัง

1 นายวรินทร์ธร วัฒนบุญพิศุทธิ์ ผอ.ร.ร. บ้านโคลด 1801 คศ.3 36,480 3310300122065 กระสัง
2 นางอนงรัตน์  เชื้อกุดรู ครู บ้านโคลด 1804 คศ.3 35,800 3310300138115 กระสัง
3 นายสรายุทธ  ชัยสุวรรณ์ ครู บ้านโคลด 11011 คศ.3 31,870 3310300284481 กระสัง

4 นางวรรณา  สุทารัมย์ ครู บ้านโคลด 1311 คศ.3 41,580 3310300122961 กระสัง
5 นางวิไลจิตร  ทวีรัชต์ธนดิตถ์ ครู บ้านโคลด 1981 คศ.3 49,420 5311000096813 กระสัง
6 นางสุธาสินี  ชัยชาญ ครู บ้านโคลด 1582 คศ.3 38,620 3440601009895 กระสัง

1 นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ ผอ.ร.ร. บ้านนาราใหญ่ 10954 คศ.3 35,800 3310200351178 กระสัง
2 นายอุดร   มัฐผา ครู บ้านนาราใหญ่ 2191 คศ.3 53,080 3341200003464 กระสัง
3 นางวิภาดา  มะลิลัย ครู บ้านนาราใหญ่ 11015 คศ.3 40,100 3319900052368 กระสัง
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4 นางสาวจันทร์ศิริ มากะเต ครู บ้านนาราใหญ่ 11453 คศ.1 23,360 1251100074402 กระสัง
5 นางสาววรุชิตา งามผักแว่น ครู บ้านนาราใหญ่ 4263 คศ.1 22,890 3310400685118 กระสัง
6 นางสาวสุไรดา มะดาบู คช. บ้านนาราใหญ่ 1718 คช. 15,800 1940300154275 กระสัง
7 นางสาวกิตติมา เสาร์ทอง คช. บ้านนาราใหญ่ 1808 คช. 15,800 1319900405434 กระสัง

1 นายบุญถม  เกษี ผอ.ร.ร. บ้านตาราม 1809 คศ.3 49,420 3440800371489 กระสัง

2 นายถาวร  นีลพันธนันท์ ครู บ้านตาราม 10181 คศ.3 43,800 3320900810108 กระสัง
3 นางวริฐา บมกลาง ครู บ้านตาราม 1811 คศ.3 39,370 3310300133661 กระสัง
4 ส.อ.ประยูร สุมหิรัญ ครู บ้านตาราม 6002 คศ.3 36,480 3300101512050 กระสัง
5 นางเขมจิรา พรหมปรานี ครู บ้านตาราม 1816 คศ.3 36,480 3310300754690 กระสัง
6 นายสยาม กุงไธสง ครู บ้านตาราม 9817 คศ.3 37,200 3310900588120 กระสัง
7 นางสาวรัตติมา ลาดหนองขุ่น ครู บ้านตาราม 1815 คศ.3 33,800 3450900105080 กระสัง
8 นางสาวธาราพร มรกต คช. บ้านตาราม 1586 คช. 16,920 1310300171868 กระสัง
9 นางสาวมัลลิกา เกรัมย์ คช. บ้านตาราม 5280 คช. 15,800 1310300190463 กระสัง
10 นางพรภินันท์  ผลเกิด ครู บ้านตาราม 9815 คศ.3 31,250 3310300294770 กระสัง

1 นายเฉลิม  ชวนชื่น ผอ.ร.ร. วัดบ้านชุมแสง 1820 คศ.4 62,760 3310300006103 กระสัง
2 นายอดินันต์  เลาะหะนะ ครู วัดบ้านชุมแสง 1827 คศ.3 43,800 3310300002019 กระสัง
3 นางสาววิจิตรา  พิชญสมบัติ ครู วัดบ้านชุมแสง 1938 คศ.2 25,440 1330790001816 กระสัง
4 นายโยธิน  พินิจจันทกานต์ ครู วัดบ้านชุมแสง 1830 คศ.4 63,810 3100503993810 กระสัง
5 นางสาวจิตติมา ยืนยง ครู วัดบ้านชุมแสง 1584 คศ.2 28,590 3310300455935 กระสัง
6 นางสาวศิริพร บุดดีคํา คช. วัดบ้านชุมแสง 2109 คช. 16,920 1410600248971 กระสัง
7 นางสาวศิริยากร บัวงาม ครู วัดบ้านชุมแสง 1828 คศ.2 25,730 1331000116366 กระสัง

1 นายอนันต์  พิสาดรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านก้านเหลือง 1831 คศ.3 37,900 3310300457075 กระสัง
2 นางวันเพ็ญ   นารัมย์ ครู บ้านก้านเหลือง 1837 คศ.3 52,940 3319900159456 กระสัง
3 นางจินตนา   ชวนชื่น ครู บ้านก้านเหลือง 1835 คศ.3 54,820 3310200349025 กระสัง
4 นายณัฐพนธ์  ยาระษี ครู บ้านก้านเหลือง 1833 คศ.3 36,480 5320700002861 กระสัง



หน้าท่ี 11

ตําแหน่ง อันดับ เงินเดือน เลขประจําตัว
เลขที่ 1 มี.ค.62 ประชาชน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงเรียน ................................................... 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด อําเภอ

5 นายบัญญัติ  ยืนยง ครู บ้านก้านเหลือง 1929 คศ.3 39,370 3310300459485 กระสัง
6 นายภิชาติ   หงษ์วิชา ครู บ้านก้านเหลือง 1834 คศ.3 40,860 3449900035977 กระสัง
7 นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐ ครู บ้านก้านเหลือง 1832 คศ.3 42,330 3102201544739 กระสัง
8 นางวัลภา  จิระสมประเสริฐ ครู บ้านก้านเหลือง 1839 คศ.3 42,330 3100900903043 กระสัง
9 นางแสงอุษา   ยืนยง ครู บ้านก้านเหลือง 2120 คศ.3 51,170 3101701609111 กระสัง
10 นางสาวพนิดา  คงสุข ครู บ้านก้านเหลือง 1836 คศ.1 24,290 3310300761645 กระสัง

1 นางติรกา   ศรีวังราช ผอ.ร.ร. บ้านไม้แดง 1843 คศ.3 46,040 3330900234719 กระสัง
2 นายวุฒิกร  อินกะสังข์ ครู บ้านไม้แดง 1845 คศ.3 34,470 3310101002736 กระสัง
3 นายจิตกร  กะการดี ครู บ้านไม้แดง 1853 คศ.3 36,480 3320300199165 กระสัง
4 นายประมวล  สุขสําราญ ครู บ้านไม้แดง 1850 คศ.3 33,140 3310300189615 กระสัง
5 นายทรงพล  โนวิรัมย์ ครู บ้านไม้แดง 1844 คศ.3 31,250 3310300010470 กระสัง
6 นางเพิ่มพูน  กลีบม่วง ครู บ้านไม้แดง 1848 คศ.3 37,900 3310100557793 กระสัง
7 นางปรียาภรณ์ คําสอนทา ครู บ้านไม้แดง 1671 คศ.1 25,240 3310300198550 กระสัง
8 นางเสาวนีย์  สํารวมจิต ครู บ้านไม้แดง 9818 คศ.2 31,440 3310300424967 กระสัง
9 นายพิคเนตร  นัดกล้า ครู บ้านไม้แดง 1846 คศ.3 31,250 3310300037149 กระสัง
10 นายวชิระ เหล่ามาลา ครู บ้านไม้แดง 5033 คศ.1 18,270 1460800019525 กระสัง

1 นายวิทูร   สุขสําราญ ผอ.ร.ร. บ้านสวายสอ"ไกรฯ" 1854 คศ.3 51,170 3310300193132 กระสัง

2 นางสาวขนิษฐา จันทร์ใหม่ ครู บ้านสวายสอ"ไกรฯ" 1770 ซ คศ.3 29,420 3450200464036 กระสัง

3 นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ ครู บ้านสวายสอ "ไกรฯ" 1859 คศ.2 28,590 2301700005247 กระสัง
4 นายยุทธศักดิ์  สร้อยสนเทศ ครู บ้านสวายสอ "ไกรฯ" 1861 คศ.3 37,200 3320101761114 กระสัง
5 นางสาวพนิดา  เจริญรัมย์ ครู บ้านสวายสอ "ไกรฯ" 1860 คศ.2 40,990 3310300020939 กระสัง
6 นางวีณา อินทรศร ครู บ้านสวายสอ"ไกรฯ" 4323 คศ.2 25,440 3310300613841 กระสัง
7 นายเด่นพิชิต สํารวมจิต ครู บ้านสวายสอ"ไกรฯ" 1857 คศ.2 25,440 3310300424541 กระสัง

1 นายสมศักดิ์   นุสันรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านไผ่ลวก 1870 คศ.3 53,080 3310300002230 กระสัง
2 นางพรทิพย์ พจน์รัมย์ ครู บ้านไผ่ลวก 1872 คศ.1 22,000 3310701084351 กระสัง
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3 นางสาวรัตน์สุดา ภูทองเป้ง คช. บ้านไผ่ลวก 1873 คช. 15,800 1469900196346 กระสัง

1 นายสําราญ   อยู่นาน ผอ.ร.ร. บ้านเมืองไผ่ 1911 คศ.3 53,080 3670100997014 กระสัง
2 นางนงเยาว์   แม่นยํา ครู บ้านเมืองไผ่ 1919 คศ.4 63,810 3100501194090 กระสัง
3 นางวันนา  อพรรัมย์ ครู บ้านเมืองไผ่ 1914 คศ.3 54,820 3310300075130 กระสัง

4 นางสาวรัชนีย์  ฉวีรัมย์ ครู บ้านเมืองไผ่ 1923 คศ.2 24,930 1310100064090 กระสัง
5 นายปรีดา  มะลิต้น ครู บ้านเมืองไผ่ 10190 คศ.3 40,100 3461400178305 กระสัง
6 นางสาวนันทกา  สาครศิริ ครู บ้านเมืองไผ่ 1925 คศ.3 44,560 3749900357319 กระสัง
7 นางสมใจ   มะลิต้น ครู บ้านเมืองไผ่ 11371 คศ.3 44,560 3310701356318 กระสัง
8 นางเจนจิรา   จะกลาง ครู บ้านเมืองไผ่ 1912 คศ.3 46,040 5310190015061 กระสัง
9 นางนุเพียบ   อยู่นาน ครู บ้านเมืองไผ่ 8316 คศ.3 46,040 3310300063921 กระสัง
10 นายพนม   แม่นยํา ครู บ้านเมืองไผ่ 1964 คศ.3 52,940 3540400418924 กระสัง
11 นายคงศักดิ์ เสาวกูล ครู บ้านเมืองไผ่ 1922 คศ.1 18,270 3310401373926 กระสัง
12 นายวรวุฒิ นุแรมรัมย์ คช. บ้านเมืองไผ่ 1926 คช. 16,570 1310300163601 กระสัง
13 นายพิชชากร นิธุรัมย์ คช. บ้านเมืองไผ่ 1913 คช. 15,800 1319900415685 กระสัง

1 นายวัชเรนทร์  สุตะนนท์ ผอ.ร.ร. บ้านสวายสอ 1927 คศ.3 52,060 3450200489721 กระสัง
2 นายกรวิทย์   คลังแสง ครู บ้านสวายสอ 10191 คศ.3 43,800 3440500381179 กระสัง
3 นายฉ่ิง   บุญแสน ครู บ้านสวายสอ 1931 คศ.3 46,760 3460600130526 กระสัง
4 นางสาวธนัฏฐา  นิภารักษ์ ครู บ้านสวายสอ 4754 คศ.2 25,930 3320101944219 กระสัง

5 นางกวิตา  การเพียร ครู บ้านสวายสอ 1942 คศ.3 31,870 3450100297863 กระสัง
6 นางทศพร  ฝอยจันทร์ ครู บ้านสวายสอ 9822 คศ.3 35,120 3310300062488 กระสัง
7 นางบุญนาค  วิเศษวงษา ครู บ้านสวายสอ 1928 คศ.3 35,120 3310300533251 กระสัง
8 นายดิเรก  พิมพ์รัตน์ ครู บ้านสวายสอ 2546 คศ.3 35,120 3451300175916 กระสัง
9 นางณัฐปวีย์  นุกิจรัมย์ ครู บ้านสวายสอ 1933 คศ.3 52,060 3310100294041 กระสัง
10 นายมานพ  ลีประโคน ครู บ้านสวายสอ 1936 คศ.3 34,470 3310701095123 กระสัง
11 นางสาวศุภมาศ อุตลาด ครู บ้านสวายสอ 1932 คศ.2 23,940 3310200473117 กระสัง
12 น.ส.ณักษ์ลภัส รมศิริ ครู บ้านสวายสอ 9821 คศ.2 28,050 1401200010129 กระสัง
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13 นายยุทธศักดิ์ เจริญรัมย์ คช. บ้านสวายสอ 2162 คช. 17,910 1319900111023 กระสัง
14 นางสาวกมลชนก สนใจ ครู บ้านสวายสอ 2055 คศ.1 19,100 1331000178051 กระสัง
15 นายธนพัฒน์ มาตมูล คช. บ้านสวายสอ 1939 คช. 15,800 1409800187345 กระสัง
16 นางสาวกฤษติญา อุสารัมย์ คช. บ้านสวายสอ 2490 คช. 15,800 1319900333492 กระสัง

1 นางนุสรา  สุทธาบุญ ผอ.ร.ร. วัดธรรมถาวร 1952 คศ.3 39,370 3310300457105 กระสัง
2 นางสาววรรณี  สายสอน ครู วัดธรรมถาวร 1958 คศ.3 53,950 3102300456374 กระสัง
3 นางยุวากรณ์  เกตุชิต ครู วัดธรรมถาวร 1956 คศ.3 32,510 3310300068079 กระสัง

4 นางนราวรรณ  นามวงศ์ ครู วัดธรรมถาวร 1954 คศ.2 24,440 1319900007501 กระสัง

5 นายศักดา  เชื้อสิงห์ ครู วัดธรรมถาวร 1959 คศ.3 28,190 3310300057174 กระสัง
6 นางสาววรนุช รวยสูงเนิน ครู วัดธรรมถาวร 1955 คศ.1 25,730 1440700038544 กระสัง
7 นางสาววนิดา  ทะนวนรัมย์ ครู วัดธรรมถาวร 1957 คศ.2 28,050 3310300471671 กระสัง

1 นายวัฒนา สราญบุรุษ ผอ.ร.ร. บ้านอโณทัย 1966 คศ.3 46,040 3311100254741 กระสัง
2 นางเพชรรัตน์   คงนาค ครู บ้านอโณทัย 10182 คศ.3 46,040 3319900053810 กระสัง
3 นายสมบัติ   ซื่อตรง ครู บ้านอโณทัย 1969 คศ.3 53,950 4310300002840 กระสัง

4 นางสาวจุฑามาศ สวัสดี ครู บ้านอโณทัย 1971 คศ.1 19,920 1311600007177 กระสัง
5 นางสาวสินีนาถ มุขขันธ์ คช. บ้านอโณทัย 10527 คช. 15,800 1330300190099 กระสัง

1 นายเฉลิม  บุญโก่ง ผอ.ร.ร. บ้านโคกสูง 1972 คศ.3 49,420 3310300011263 กระสัง
2 นางชนธิชา  แพงอก ครู บ้านโคกสูง 1980 คศ.3 31,870 3319900192500 กระสัง
3 นายอานนท์  กันรัมย์ ครู บ้านโคกสูง 1049 คศ.3 32,510 3310300727951 กระสัง
4 นายไสว  สุภาพัฒน์ ครู บ้านโคกสูง 11490 คศ.3 37,200 5451700002411 กระสัง
5 นายปรีชา  คลองงาม ครู บ้านโคกสูง 1973 คศ.3 32,510 3311100161963 กระสัง
6 นางรัตนา   ซื่อตรง ครู บ้านโคกสูง 1975 คศ.3 54,820 3110300696152 กระสัง
7 นางสาวสุกัลญา  ชัยนอก ครู บ้านโคกสูง 11469 คศ.3 29,420 3310700923669 กระสัง
8 นางสาวเบญญาภา ภูผิวผา ครู บ้านโคกสูง 11010 คศ.3 28,810 3440400141877 กระสัง
9 นางเกษมศรี  ชํานาญงาม ครู บ้านโคกสูง 11429 คศ.3 28,810 3310300047683 กระสัง
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10 นางสาววันเพ็ญ ขจัดโรคา ครู บ้านโคกสูง 14113 คศ.3 29,420 1319900050491 กระสัง
11 นางสาวใกล้รุ่งรวี  จําปาหอม ครู บ้านโคกสูง 14809 คศ.2 28,050 3310300659212 กระสัง
12 นางสาวจินตนา  จันทร์สอน ครู บ้านโคกสูง 1979 คศ.3 35,800 3600200023542 กระสัง
13 นางอารีจิตร  เรืองรัมย์ ครู บ้านโคกสูง 1976 คศ.3 34,470 3102400081321 กระสัง
14 นางสาวอารีย์  เจียมรัมย์ ครู บ้านโคกสูง 14808 คศ.2 26,980 1319900063657 กระสัง
15 นายปรีชา  กุลาหล่า ครู บ้านโคกสูง 4520 คศ.2 25,440 1310200009121 กระสัง

1 นายจรัญ วารินทร์ ผอ.ร.ร. บ้านศรีภูมิสามัคคี 1862 คศ.3 40,860 3320100093754 กระสัง

2 นางสาวเผินนภา  กรองทอง ครู บ้านศรีภูมิสามัคคี 1864 คศ.3 42,330 3310300427524 กระสัง
3 นายอุกฤษฏ์  สุขสําราญ ครู บ้านศรีภูมิสามัคคี 1865 คศ.3 30,020 3310300189356 กระสัง
4 นางสถาพร   พิมพ์นนท์ ครู บ้านศรีภูมิสามัคคี 1863 คศ.3 49,420 3460500150665 กระสัง
5 นายอนุภัทร  นะวันทา ครู บ้านศรีภูมิสามัคคี 2129 คศ.3 33,800 3310600308199 กระสัง
6 นายวิรวัฒน์ หัตถะกอง ครู บ้านศรีภูมิสามัคคี 5054ซ คศ.1 17,490 1570300002282 กระสัง
7 นางสาวทิพย์วรรณ์ วรงค์ ครู บ้านศรีภูมิสามัคคี 1869 คศ.1 18,270 1339900065641 กระสัง

1 นายประยุทธ  ยืนยง ผอ.ร.ร. บ้านลําดวน 1982 คศ.4 69,040 3310300459451 กระสัง
2 นางสาวธนิตร พุทธานุกูล ครู บ้านลําดวน 1997 คศ.3 42,330 3909900207307 กระสัง

3 นางสาวพรรณวิภา บุตรสุด ครู บ้านลําดวน 5373 ซ คศ.3 30,020 3310300184991 กระสัง
4 นางพรสวรรค์ คณาทรัพย์ทวีสุข ครู บ้านลําดวน 1989 คศ.3 30,620 3310800229756 กระสัง
5 นางสุรีย์พร  หาปัญนะ ครู บ้านลําดวน 1986 คศ.2 25,440 1329900113654 กระสัง
6 นางอุมาพร  บุญรอด ครู บ้านลําดวน 1954 ซ คศ.2 27,500 3310300688751 กระสัง
7 นายอนันต์  ทองสุทธิ์ ครู บ้านลําดวน 2027 คศ.3 37,200 3310300472571 กระสัง
8 นายนพรัตน์  ดีโพธิ์กลาง ครู บ้านลําดวน 5629 คศ.2 29,690 1310300027341 กระสัง
9 นางกนกวรรณ ยืนยง ครู บ้านลําดวน 5138 คศ.3 33,800 3310300649357 กระสัง
10 นางนันชลี  จิตวิริยะพันธ์ ครู บ้านลําดวน 1995 คศ.4 62,760 3360300392640 กระสัง
11 นายสุทธินัน  จันสิง ครู บ้านลําดวน 11300 คศ.1 24,750 3310300531666 กระสัง
12 นางศิวพร ทองโพธิ์ ครู บ้านลําดวน 1893 คศ.1 22,890 3451100026828 กระสัง
13 นางสาวสุวรักษ์ สุขศิริ ครู บ้านลําดวน 2045 คศ.2 24,930 3320200236808 กระสัง
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14 นางอรพิน รักษากิจ ครู บ้านลําดวน 2000 คศ.2 28,050 3339900195177 กระสัง
15 นายอธิปัตย์ เอนกบุญ ครู บ้านลําดวน 4036 คศ.1 17,910 1450700125722 กระสัง
16 นางสาวรัชนีกร จิตจํานง คช. บ้านลําดวน 1945 คช. 16,920 3310800044624 กระสัง
17 นางจรสจันทร์ แสนณรงค์ คช. บ้านลําดวน 2170 คช. 17,690 3460900126346 กระสัง
18 นายเกษมทรัพย์ บุญชาติ คช. บ้านลําดวน 1669 คช. 17,690 1409800245159 กระสัง
19 นางสาวพิมพเยีย ชาวสวน คช. บ้านลําดวน 2166 คช. 17,690 1349900618969 กระสัง
20 นางรัชนีกร อินไธสง คช. บ้านลําดวน 3485 คช. 16,920 1311900000208 กระสัง
21 นางสาวอภิญญา ไพบูลย์ คช. บ้านลําดวน 5289 คช. 15,800 1461300136141 กระสัง
22 นางสาวชริดา เหลี่ยมดี ครู บ้านลําดวน 4211 คศ.2 28,590 3310300437074 กระสัง

1 นายโพชัน  ขุนาพรม ผอ.ร.ร. วัดบ้านหนองพลวง 2004 คศ.4 58,390 3451100026801 กระสัง
2 นางศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุล ครู วัดบ้านหนองพลวง 2010 คศ.3 33,800 3310300163233 กระสัง
3 นางชนัญชิดา สุยารัมย์ ครู วัดบ้านหนองพลวง 2009 คศ.2 27,500 3310300123819 กระสัง

4 นางสิริวัฒน์ ลือนาม ครู วัดบ้านหนองพลวง 2007 คศ.3 33,140 3310300256746 กระสัง
5 นางสาวนิศากร ทะนวนรัมย์ ครู วัดบ้านหนองพลวง 2019 คศ.3 30,620 3310300471680 กระสัง
6 นายมานิต แอบไธสง ครู วัดบ้านหนองพลวง 2014 คศ.2 25,440 3310900609259 กระสัง
7 นายไพฑูรย์ เดชเรืองงาม ครู วัดบ้านหนองพลวง 2018 คศ.1 28,710 3110102020918 กระสัง
8 นางสาวสุปราณี รัตนคูศิริ ครู วัดบ้านหนองพลวง 2017 คศ.2 24,930 1100299003580 กระสัง
9 นายตฤณติพงศ์ พรมหลวงศรี ครู วัดบ้านหนองพลวง 10758 คศ.1 18,690 3400500106348 กระสัง
10 นางสาวสุนีย์ สะอาดรัมย์ ครู วัดบ้านหนองพลวง 2005 คศ.1 19,510 1311000143487 กระสัง

1 นายสมบัติ  ทองโพธิ์ ผอ.ร.ร. บ้านยาง 2021 คศ.3 40,860 5310600004579 กระสัง
2 นางบังอร   รักษ์มณี ครู บ้านยาง 10759 คศ.3 46,040 3451000265715 กระสัง
3 นางเพ็ญศรี  พะนิรัมย์ ครู บ้านยาง 1630 คศ.3 26,970 3340701565111 กระสัง
4 นางสุมาพร   อะทอยรัมย์ ครู บ้านยาง 2024 คศ.3 54,820 3301400606944 กระสัง
5 นางดาววรรณ   ขุนาพรม ครู บ้านยาง 2033 คศ.4 61,110 3310300155109 กระสัง

6 นายเดือน บุญมั่น ครู บ้านยาง 2026 คศ.1 24,750 1310300031161 กระสัง
7 นางสาวชัชฎาภรณ์ ทะนวนรัมย์ ครู บ้านยาง 2025 คศ.1 24,290 5310300017624 กระสัง
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8 นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์งาม ครู บ้านยาง 2029 คศ.1 18,270 1311100114276 กระสัง

1 นายอังกูร   สายบุตร ผอ.ร.ร. บ้านแสลงพันกระเจา 2034 คศ.4 64,860 3320101241617 กระสัง
2 นางสังวาร  จาระณะ ครู บ้านแสลงพันกระเจา 10194 คศ.3 50,290 3320400044589 กระสัง
3 นายธนาณัติ  บุญเจียม ครู บ้านแสลงพันกระเจา 2036 คศ.3 37,200 3310300251108 กระสัง
4 นางสลิลยา  ทองนํา ครู บ้านแสลงพันกระเจา 2037 คศ.3 37,200 3310100793829 กระสัง
5 นายปรีชา  ทองนํา ครู บ้านแสลงพันกระเจา 2035 คศ.3 34,470 3310300174006 กระสัง
6 นายเจริญ   พินองรัมย์ ครู บ้านแสลงพันกระเจา 2040 คศ.3 54,820 3310300394928 กระสัง

7 นายตติยฌาน โคตรประทุม ครู บ้านแสลงพันกระเจา 2039 คศ.1 19,100 1319900177318 กระสัง
8 นางสาวอัจฉรา แจ่มใส คช. บ้านแสลงพันกระเจา 2042 คช. 15,800 1100501172502 กระสัง

1 นายบุญเชิด   คุณมาศ ผอ.ร.ร. บ้านแซวประดู่ 2043 คศ.3 53,950 3331000453059 กระสัง
2 นางสาวรัตนาภรณ์ สอนสันต์ ครู บ้านแซวประดู่ 2048 คศ.2 26,980 1320200086320 กระสัง
3 นางสาวจงใจ  เอกศักดิ์สิริ ครู บ้านแซวประดู่ 1033 คศ.3 28,810 3310101535025 กระสัง
4 นางสาวอาภาภัทร ทะนวนรัมย์ ครู บ้านแซวประดู่ 10528 คศ.2 24,930 3310300154269 กระสัง
5 นายทนงศักดิ์  หนูทอง ครู บ้านแซวประดู่ 10196 คศ.4 61,110 3809800175854 กระสัง
6 นางสุวรรณี  จําปาหอม ครู บ้านแซวประดู่ 2787 คศ.3 38,620 3310300659166 กระสัง

7 นายเดชา  นรินรัมย์ ครู บ้านแซวประดู่ 10760 คศ.2 37,460 5310100064084 กระสัง
8 นางพรประภา คงสืบชาติ ครู บ้านแซวประดู่ 10757 คศ.1 21,570 1310500017919 กระสัง

1 นางอภิญญา  ฌานวุฒิพงศ์ ผอ.ร.ร. บ้านโนนสว่าง 2049 คศ.3 43,800 3440300211695 กระสัง
2 นายทองคํา  พันธ์สวัสดิ์ ครู บ้านโนนสว่าง 6345 คศ.3 54,820 3310300269767 กระสัง
3 นายพงษ์ศักดิ์ พรหมประดิษฐ์ ครู บ้านโนนสว่าง 2051 คศ.3 53,950 3330100051377 กระสัง
4 นางสุพล พรหมประดิษฐ์ ครู บ้านโนนสว่าง 2052 คศ.4 58,390 3310300173182 กระสัง
5 นางสาววิไลวรรณ ศิริสุข ครู บ้านโนนสว่าง 10770 คศ.1 19,100 1311100131081 กระสัง

1 นางรัชนีวรรณ พิสาดรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านขามสามัคคี 2101 คศ.3 35,120 3320101165376 กระสัง
2 นายสุวัฒน์   วัฒนาถาวรวงศ์ ครู บ้านขามสามัคคี 2102 คศ.3 44,560 3310300169011 กระสัง
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3 นางสาวพรรนิภา แสนกล้า ครู บ้านขามสามัคคี 9824 คศ.2 25,240 1310300087280 กระสัง
4 นางดวงใจ  เสียงสนั่น ครู บ้านขามสามัคคี 2106 คศ.1 24,750 5320900002326 กระสัง
5 นางสาววิชชุดา บุญเติม คช. บ้านขามสามัคคี 5377 คช. 15,800 1319900398560 กระสัง

1 ว่าที่ร.ต.วิสูตร  สุขใหญ่ ผอ.ร.ร. บ้านห้วยสําราญ 2058 คศ.3 49,420 3310300091682 กระสัง
2 นางสุภาพร  ยืนยง ครู บ้านห้วยสําราญ 2065 คศ.3 42,330 3301700581980 กระสัง
3 นายไพโรจน์  กลมวงศ์ ครู บ้านห้วยสําราญ 3830 คศ.3 34,470 3310401444548 กระสัง
4 นางธิติยา กลมวงศ์ ครู บ้านห้วยสําราญ 8346 คศ.3 34,470 3311000514694 กระสัง
5 นางสมรัก  แก้วบ้านเหล่า ครู บ้านห้วยสําราญ 10197 คศ.3 46,040 3401800278391 กระสัง

6 นางมัณฑนา  รุ่งเรือง ครู บ้านห้วยสําราญ 11373 คศ.3 46,760 3310300254328 กระสัง
7 นางสุธารัตน์  กองรัมย์ ครู บ้านห้วยสําราญ 2063 คศ.3 31,870 5310300045873 กระสัง
8 นางกรรณิการ์ สิงห์มณี ครู บ้านห้วยสําราญ 2001 คศ.3 31,870 3310300358883 กระสัง
9 นางอภิญญา  นิลจันทร์ ครู บ้านห้วยสําราญ 2060 คศ.2 29,140 1209900001661 กระสัง
10 นายสังเวียน  แก้วบ้านเหล่า ครู บ้านห้วยสําราญ 11372 คศ.3 46,760 3400101482052 กระสัง
11 นางดวงใจ   ยืนยง ครู บ้านห้วยสําราญ 2066 คศ.3 54,820 3240500025447 กระสัง
12 นางสมมาตร  บรรจถรณ์ ครู บ้านห้วยสําราญ 1992 คศ.4 64,860 3310300162571 กระสัง
13 นางสาวณัฐพัชญ์ ปฐมพรผโลทัย ครู บ้านห้วยสําราญ 2064 คศ.2 24,440 3310100645455 กระสัง
14 นางนิตยา ดวงดาวพารัมย์ ครู บ้านห้วยสําราญ 9145 คศ.1 22,890 3310300441161 กระสัง
15 นางกัญญารัตน์ ยอรัมย์ ครู บ้านห้วยสําราญ 1692 คศ.1 19,100 1430500248154 กระสัง
16 นางสุภัสชรี สีดา ครู บ้านห้วยสําราญ 133396 คศ.2 25,930 1310300034941 กระสัง
17 นางพัชราพร แก้วชัยภูมิ คช. บ้านห้วยสําราญ 2062 คช. 15,800 1329900172847 กระสัง

1 นายมงคล  นิพรรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านกุดโคลน 2073 คศ.3 33,800 3310100122550 กระสัง
2 นางคําแปง  คุณโน ครู บ้านกุดโคลน 1996 คศ.4 58,390 3440100742018 กระสัง
3 นางจารุณี  มารศรี ครู บ้านกุดโคลน 2081 คศ.3 31,250 3310300720213 กระสัง
4 นางสําอางค์  อะทอยรัมย์ ครู บ้านกุดโคลน 2075 คศ.3 37,200 3310300054183 กระสัง
5 นางเลื่อน  บรรจถรณ์ ครู บ้านกุดโคลน 2076 คศ.4 58,390 3700100707716 กระสัง
6 นายประสพ  บรรจถรณ์ ครู บ้านกุดโคลน 10199 คศ.4 61,110 3310300152347 กระสัง
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7 นายจีระวัฒน์  ศรียางนอก ครู บ้านกุดโคลน 2080 คศ.3 33,800 3301300868211 กระสัง
8 นางชลลดา พันธ์สวัสดิ์ ครู บ้านกุดโคลน 1770 คศ.2 26,980 3310300348373 กระสัง
9 นางนงค์นุจ ทิรายรัมย์ คช. บ้านกุดโคลน 2077 คช. 16,920 3310100197568 กระสัง
10 นายธีรภัทร์ แสงเพชร ครู บ้านกุดโคลน 2082 คศ.1 22,000 1319900175510 กระสัง

1 นายทรงศักดิ์  เสริมสุข ผอ.ร.ร. บ้านน้ําอ้อม 2084 คศ.4 61,110 3310700470745 กระสัง
2 นายพิรุณ ศักดิ์คําดวง ครู บ้านน้ําอ้อม 2091 คศ.3 33,800 3311100185340 กระสัง
3 นางสาวลัดดา โกยรัมย์ ครู บ้านน้ําอ้อม 2085 คศ.2 26,450 1310100032112 กระสัง
4 นางวันทนา  ฉวีรัมย์ ครู บ้านน้ําอ้อม 14810 คศ.3 36,480 3310300763869 กระสัง
5 นางสาวพัชรินทร์  กล้าณรงค์ ครู บ้านน้ําอ้อม 2092 คศ.3 44,560 3319900029099 กระสัง
6 นางบุญพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ์ ครู บ้านน้ําอ้อม 2086 คศ.2 26,450 3310400657858 กระสัง

7 นายประมวล เจริญเขตต์ ครู บ้านน้ําอ้อม 2088 คศ.1 18,270 3450800198582 กระสัง
8 นายจิรายุ คันธารณฤมิตร ครู บ้านน้ําอ้อม 4342 คศ.1 21,150 1319900192902 กระสัง
9 นางสาวจิราพรรณ สนสมบัติ คช. บ้านน้ําอ้อม 2093 คช. 16,570 1440900149439 กระสัง

1 นายชูเกียรติ  พะนิรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านตะครอง 2094 คศ.3 38,620 3310300258625 กระสัง
2 นางสาวนิภาพร  โสภารัตน์ ครู บ้านตะครอง 2096 คศ.3 46,760 3440600844341 กระสัง
3 นางสาวพรพิรดา  พรพนม ครู บ้านตะครอง 2098 คศ.3 33,800 5311100031942 กระสัง
4 นายจักรพันธ์  นิเรืองรัมย์ ครู บ้านตะครอง 10530 คศ.2 25,930 1319900063487 กระสัง
5 นายกฤษณะ  ผลเจริญ ครู บ้านตะครอง 7078 คศ.3 30,620 3310300010569 กระสัง
6 นายจิรศักดิ์  เอกา ครู บ้านตะครอง 2097 คศ.3 31,870 3320200250592 กระสัง

7 นายอํานวย  สมวงษ์ ครู บ้านตะครอง 11014 คศ.3 43,080 3350400571767 กระสัง
8 นางสาวลิ้นจี่  ลวงเลิศ ครู บ้านตะครอง 11580 คศ.2 27,500 1100700207331 กระสัง
9 นายพลสิทธิ์  หอมหวล  ครู บ้านตะครอง 1829 คศ.2 26,450 3320300549492 กระสัง
10 นางละออง  เนาวิรัตน์ ครู บ้านตะครอง 1691 ซ คศ.1 24,750 1310100087472 กระสัง
11 นางสาวหนึ่งฤทัย หาชัย ครู บ้านตะครอง 4744 คศ.1 18,270 1449900146811 กระสัง
12 นางสาววัลภา ทองแดง คช. บ้านตะครอง 10702 คช. 16,570 1319900145386 กระสัง
13 นางชณัฐฐา ศิริรัมย์ ครู บ้านตะครอง 2095 คศ.1 22,450 1310300088448 กระสัง
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14 นางสาวกาญจเนศ เกษวัตร คช. บ้านตะครอง 4198 คช. 15,800 1340200098964 กระสัง

1 นายสมพร  บุญปก ผอ.ร.ร. บ้านตาเป้า 10956 คศ.3 33,140 3320900809398 กระสัง
2 นายมานะ  คําผิว ครู บ้านตาเป้า 5084 คศ.3 32,510 3461200002700 กระสัง
3 นายเสนอ  กันรัมย์ ครู บ้านตาเป้า 10186 คศ.3 42,330 3310300073064 กระสัง
4 นางเนาวรัตน์  กันรัมย์ ครู บ้านตาเป้า 4529 คศ.3 46,760 3720100015105 กระสัง

5 นางวันเพ็ญ  เสริมสุข ครู บ้านตาเป้า 2111 คศ.3 52,060 3719900255231 กระสัง

1 นายนันทวิทย์ เรืองทองเมือง ผอ.ร.ร. บ้านประดู่ 2053 คศ.3 40,100 3801600394393 กระสัง
2 นางพัชราภรณ์  วันดี ครู บ้านประดู่ 2054 คศ.3 41,580 3311100483863 กระสัง
3 นายสมศักดิ์  อะทอยรัมย์ ครู บ้านประดู่ 10397 คศ.3 55,720 3310300260549 กระสัง

4 นางสาวปณิตา เอิบอ่ิม ครู บ้านประดู่ 10690 คศ.3 30,620 3311100494997 กระสัง
5 นางสาววิยะดา เสามั่น คช. บ้านประดู่ 3985 คช. 16,920 1310300170101 กระสัง
6 นางสาวพัชรีภรณ์ ศรีปัญญาวิญญู คช. บ้านประดู่ 11013 คช. 15,800 1309900165051 กระสัง

1 นายวชิระ  ไชยสุริยา ผอ.ร.ร. วัดปทุมคงคา 2112 คศ.4 61,110 3310300185920 กระสัง

2 นางนวลอนงค์  ไชยสุริยา ครู วัดปทุมคงคา 4367 คศ.3 51,170 3300901025889 กระสัง
3 นางสาวอัจฉรา  สุขสําราญ ครู วัดปทุมคงคา 2123 คศ.3 37,200 3310300189348 กระสัง
4 นายไกรศักดิ์  ลิ้มศิริ ครู วัดปทุมคงคา 2118 คศ.3 48,540 3319900023139 กระสัง
5 นางสมใจ  เครือยา ครู วัดปทุมคงคา 2016 คศ.3 31,870 3310300194309 กระสัง
6 นางชูพร  พิศเพ็ง ครู วัดปทุมคงคา 10201 คศ.3 31,250 5310300075730 กระสัง
7 นางนภาพร  วงศ์งาน ครู วัดปทุมคงคา 2121 คศ.3 31,870 3310300190893 กระสัง
8 นางพัชรา  สินสวัสดิ์ ครู วัดปทุมคงคา 2115 คศ.3 48,540 3310300045141 กระสัง
9 นางสาวสมหมาย ร่าเริงยิ่ง ครู วัดปทุมคงคา 2116 คศ.4 58,390 3310300183480 กระสัง
10 นางจิตรลดา ไชยสุริยา ครู วัดปทุมคงคา 2119 คศ.3 32,510 3310300538253 กระสัง
11 นางยุพิน  ฉิมมา ครู วัดปทุมคงคา 2122 คศ.3 54,820 3320100011995 กระสัง
12 นายไพศาล บุตรโสภา ครู วัดปทุมคงคา 10200 คศ.1 22,890 1310300012409 กระสัง
13 นางจิตภินันท์  สอนสุข ครู วัดปทุมคงคา 2134 คศ.2 26,450 3310300195437 กระสัง
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14 นางสาวกรุณา เยินรัมย์ ครู วัดปทุมคงคา 2124 คศ.1 21,150 5310300010476 กระสัง
15 นางสาวเพชรรัตน์ ผิวคํา คช. วัดปทุมคงคา 2107 คช. 17,910 1310300160360 กระสัง
16 นางสาวสุจิตรา จันทะนุภา คช. วัดปทุมคงคา 2164 คช. 15,800 1329900497304 กระสัง

1 นางปิยนันท์ หรีกประโคน ผอ.ร.ร. บ้านกะนัง ฯ 2125 คศ.3 40,860 3310300758270 กระสัง
2 นางวิจิตรา  บุญสุข ครู บ้านกะนัง ฯ 2128 คศ.3 37,900 3311100786777 กระสัง
3 นางมาลี  ครองชื่น ครู บ้านกะนัง ฯ 2142 คศ.3 52,940 3170100148691 กระสัง
4 นายนิสิต สุขสําราญ ครู บ้านกะนัง ฯ 2143 คศ.3 35,800 3310300189321 กระสัง
5 นางสมพิศ  บุญสุข ครู บ้านกะนัง ฯ 2133 คศ.3 51,170 3450700744691 กระสัง
6 นางเบญจมาศ  ชาวนา ครู บ้านกะนัง ฯ 2144 คศ.3 52,060 3310300394880 กระสัง

1 นายบุญพร้อม อุปแก้ว ผอ.ร.ร. บ้านตาสะดํา ฯ 2145 คศ.3 40,860 3311100884035 กระสัง
2 นายอภิเชษฐ  จันทะนุภา ครู บ้านตาสะดํา ฯ 1737 คศ.2 30,850 3310300186357 กระสัง
3 นางสาวจุฑาภรณ์  แก้วเขียวงาม ครู บ้านตาสะดํา ฯ 2150 คศ.2 32,060 3320101734346 กระสัง
4 นางสุรีย์  ดาทอง ครู บ้านตาสะดํา ฯ 1886 คศ.2 33,260 3310300229137 กระสัง
5 นางสาวนิราพรรณ เจิมแหล่ คช. บ้านตาสะดํา ฯ 5545 คช. 16,920 1409800201381 กระสัง

1 นายประพฤติ  เยรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านสําโรง(ภิญโญฯ) 2151 คศ.3 45,290 3310300186209 กระสัง
2 นายนพดล  เครือยา ครู บ้านสําโรง(ภิญโญฯ) 1754 คศ.2 26,450 5310300074857 กระสัง
3 นางชัญญพัชร์  จันทอง ครู บ้านสําโรง(ภิญโญฯ) 2154 คศ.2 26,980 5310390005078 กระสัง
4 นางจารุวรรณ  ตระกูลรัมย์ ครู บ้านสําโรง(ภิญโญฯ) 10202 คศ.3 38,620 3310300758296 กระสัง
5 นายสามารถ  แต้วิริยะกุล ครู บ้านสําโรง(ภิญโญฯ) 2156 คศ.3 43,800 3310300183501 กระสัง
6 นางสาวพัฒนา  ฤกษ์ชัย ครู บ้านสําโรง(ภิญโญฯ) 10533 คศ.3 55,720 3310300203251 กระสัง
7 นายศรายุธ ดาราย้อย ครู บ้านสําโรง(ภิญโญฯ) 1714ซ คศ.1 23,810 3310300527979 กระสัง

1 นายศิวัฒ   พูนแสง ผอ.ร.ร. บ้านระกา 2157 คศ.4 58,390 3310300772973 กระสัง
2 นางรังทอง  สมพร้ิง ครู บ้านระกา 2161 คศ.3 43,080 3301700971320 กระสัง
3 นายวิชิต  เกรัมย์ ครู บ้านระกา 2160 คศ.2 25,440 4310300002777 กระสัง
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4 นางฐานุตรา ดาราย้อย ครู บ้านระกา 9826 คศ.3 35,800 5310300047311 กระสัง
5 นางสาวสุพิน  ทรวงประโคน ครู บ้านระกา 2127 คศ.1 24,750 1310700142326 กระสัง
6 นายธงชัย   สมพร้ิง ครู บ้านระกา 2159 คศ.3 44,560 3310300522454 กระสัง

1 นายประสพ   เกรติกุล ผอ.ร.ร. วัดอินทบูรพา 10204 คศ.4 61,110 3310300094703 กระสัง
2 นายวิโรจน์  ช่วงชัย ครู วัดอินทบูรพา 2140 คศ.3 46,040 3329900111348 กระสัง
3 นางจันสวง  คงครบ ครู วัดอินทบูรพา 10767 คศ.3 43,800 3310300185911 กระสัง
4 นางจุฑามาศ  พิชนาหารี ครู วัดอินทบูรพา 2214 คศ.3 50,290 3570500053669 กระสัง
5 นางสาวรัตชดา บุตรสุด ครู วัดอินทบูรพา 10769 คศ.2 26,980 1310300089291 กระสัง
6 นางณัชพร  กองสนั่น ครู วัดอินทบูรพา 2141 คศ.3 37,900 3310300204053 กระสัง
7 นางสุรีรัตน์  จันทีนอก ครู วัดอินทบูรพา 2130 คศ.3 43,080 3310700998669 กระสัง
8 นายพิมล   สารพัฒน์ ครู วัดอินทบูรพา 2139 คศ.3 57,500 3320101339803 กระสัง
9 นายสุรศักดิ์  ก๊กรัมย์ ครู วัดอินทบูรพา 5289 ซ คศ.2 25,930 1310300009092 กระสัง
10 นางสุภาวดี ชัยรัมย์ ครู วัดอินทบูรพา 11448 คศ.1 22,890 3310300287609 กระสัง
11 นายปริวัฒน์ ประพันธ์ ครู วัดอินทบูรพา 11067 คศ.1 18,270 3310300184478 กระสัง
12 นายปราโมทย์ สาระแน คช. วัดอินทบูรพา 1684 คช. 17,310 1310700121116 กระสัง
13 นางจุฬาภรณ์ ภูติโส คช. วัดอินทบูรพา 415 คช. 17,690 3469900285019 กระสัง
14 นายชัยภัทร ตุพิมาย คช. วัดอินทบูรพา 2135 คช. 16,920 3311000194622 กระสัง
15 นายชิษณุพงศ์ เอเวอร์เรท อีแวนส์ คช. วัดอินทบูรพา 199 คช. 16,920 5319000010282 กระสัง
16 นายชูสิทธิ์ ทูลประโคน คช. วัดอินทบูรพา 439 คช. 16,920 1310100193183 กระสัง
17 นางสาวปัญจพร วิศิษฏ์ศิลป์ คช. วัดอินทบูรพา 10768 คช. 16,570 1310300102467 กระสัง

1 นายระวี  ศรีเฉลิม ผอ.ร.ร. บ้านนารา"กัลยาฯ" 2246 คศ.3 47,660 3450600371191 กระสัง
2 นางบัณธิตาภรณ์ วัฒนบุญพิศุทธิ์ ครู บ้านนารา"กัลยาฯ" 2247 คศ.3 32,510 3101000017021 กระสัง

3 นางสุจิณณา  ควรอาจ ครู บ้านนารา"กัลยาฯ" 2249 คศ.3 33,800 3321000994564 กระสัง
4 นางสาวนฤมล สานนท์ คช. บ้านนารา"กัลยาฯ" 907 คช. 15,800 1370100005344 กระสัง

1 นายชาญณรงค์  หาญกิจ ผอ.ร.ร. บ้านสูงเนิน 2176 คศ.4 69,040 3759900217088 กระสัง
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2 นางณัชชา   ชูผล ครู บ้านสูงเนิน 2187 คศ.3 51,170 3310300091097 กระสัง
3 นายนิพนธ์  สว่างศรี ครู บ้านสูงเนิน 10208 คศ.3 43,080 3720800534113 กระสัง
4 นางวิมลลักษณ์  ต้นทอง ครู บ้านสูงเนิน 9828 คศ.3 35,800 3310300095114 กระสัง
5 นางน้ําอ้อย  เดสูงเนิน ครู บ้านสูงเนิน 2182 คศ.3 36,480 3310101690811 กระสัง
6 นางสมศรี   สว่างศรี ครู บ้านสูงเนิน 2188 คศ.3 44,560 3310300091666 กระสัง
7 นางกนิษฐา การกระสัง ครู บ้านสูงเนิน 4449 คศ.1 22,890 3310300580659 กระสัง
8 นางณิชาภัทร เยรัมย์ ครู บ้านสูงเนิน 2181 คศ.3 40,860 3450400564468 กระสัง
9 นางสาวพินิจ สุขสงวน คช. บ้านสูงเนิน 2185 คช. 17,690 5320100078239 กระสัง

1 นายอรรถพล  พิมพ์นนท์ ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งสว่าง 2189 คศ.3 54,820 3310101007355 กระสัง

2 นางวิภาวดี  น้ําเต้าทอง ครู บ้านทุ่งสว่าง 2194 คศ.3 31,870 3310300182530 กระสัง
3 นายมนพ  ปานทอง ครู บ้านทุ่งสว่าง 208 คศ.2 35,640 3310101051940 กระสัง
4 นางประภารัตน์  ทศพนัสสัก ครู บ้านทุ่งสว่าง 2195 คศ.3 35,800 3310300562502 กระสัง
5 นางจันทนา งามสระคู ครู บ้านทุ่งสว่าง 2192 คศ.3 37,200 3570400087367 กระสัง
6 นางอรวรรณ   มีพร ครู บ้านทุ่งสว่าง 2197 คศ.3 49,420 3310300553325 กระสัง
7 นางบุญเรือน นิสังรัมย์ ครู บ้านทุ่งสว่าง 2196 คศ.1 24,750 3310300533308 กระสัง
8 นายสมเวียน  น้ําเต้าทอง ครู บ้านทุ่งสว่าง 4467 คศ.3 35,800 3310800419351 กระสัง
9 นางนิศารัตน์  วงศ์รัมย์ ครู บ้านทุ่งสว่าง 10548 คศ.3 50,290 3320400051411 กระสัง
10 นางสาวณัฐพร สมหมาย ครู บ้านทุ่งสว่าง 2153 คศ.1 19,100 1319900271781 กระสัง
11 นางสาวอโณทัย แหลมกลาง คช. บ้านทุ่งสว่าง 10138 คช. 15,050 3301500306209 กระสัง
12 นางณิชากร กํ่ารัมย์ ครู บ้านทุ่งสว่าง 4232 คศ.2 28,050 3310100049950 กระสัง
13 นางสาวอริญา จันทร์ขอนแก่น คช. บ้านทุ่งสว่าง 5388 คช. 15,800 1451200044791 กระสัง

14 นางสาวลัดดาวรรณ เกือกรัมย์ คช. บ้านทุ่งสว่าง 7219 คช. 15,800 1329900467685 กระสัง
15 นางสาวศศิประภา แก้วมะณีย์ คช. บ้านทุ่งสว่าง 4532ซ คช. 15,800 1339900351598 กระสัง

1 นายคาน   นามสว่าง ผอ.ร.ร. บ้านบัวถนน 2202 คศ.4 62,760 3320300203014 กระสัง
2 นางมณโฑ   แก้วสอน ครู บ้านบัวถนน 2231 คศ.3 54,820 5320100069370 กระสัง
3 นางธัญพร   สารพัฒน์ ครู บ้านบัวถนน 2207 คศ.4 61,110 3140700261901 กระสัง
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4 นายสราวุฒิ  รอดทุกข์ ครู บ้านบัวถนน 5608 ซ คศ.2 28,050 3251100359870 กระสัง
5 นางสุจินต์จิตต์  บุญสุวรรณ ครู บ้านบัวถนน 5953 คศ.3 30,620 3610400259647 กระสัง
6 นางอํานวย  คมกริช ครู บ้านบัวถนน 11417 คศ.3 29,420 5310190028694 กระสัง
7 นางอัครเวศย์  เพชรทองช่วย ครู บ้านบัวถนน 2212 คศ.3 37,200 3310300099594 กระสัง
8 นางเยาวรัตน์   นาชัย ครู บ้านบัวถนน 9830 คศ.3 35,800 3310300764610 กระสัง
9 นางแสงอรุณ  จงทวี ครู บ้านบัวถนน 3655 คศ.3 36,480 3319900259230 กระสัง
10 นายสหัสชัย  อุไรรักษ์ ครู บ้านบัวถนน 2208 คศ.3 36,480 3310300034115 กระสัง
11 นางสาวศุภากร  พันธ์ศรี ครู บ้านบัวถนน 2206 คศ.2 27,500 3310300078864 กระสัง
12 นางศิริวรรณ   สุบินรัมย์ ครู บ้านบัวถนน 10762 คศ.3 41,580 3310700048474 กระสัง
13 นางสาวกิตติญา เชื้อมาก ครู บ้านบัวถนน 2210 คศ.3 32,510 3310300210479 กระสัง
14 นางจันทร์เพ็ญ  เทียมเลิศ ครู บ้านบัวถนน 2209 คศ.3 40,860 3319900056037 กระสัง
15 นายธนัตถ์บดี เมียมขุนทด คช. บ้านบัวถนน 11009 คช. 17,310 3300800983361 กระสัง
16 นางสาวแก้วมณี พิชญธรรมกุล คช. บ้านบัวถนน 1924 คช. 17,310 1310300094511 กระสัง
17 นายยศธร สุนทรรักษา คช. บ้านบัวถนน 2031 คช. 17,310 1310100197189 กระสัง

18 นางสาวกชนิภา แก้วไธสง คช. บ้านบัวถนน 1968 คช. 15,800 1319900430471 กระสัง
19 นางสาวพิกุลทอง พวงเงิน คช. บ้านบัวถนน 11215 คช. 15,800 1459900467897 กระสัง

1 นายปฐม   สุทารัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านตะครองใต้ 2215 คศ.4 58,390 3310300131331 กระสัง
2 นางปรานี  พิชนาหะรี ครู บ้านตะครองใต้ 2224 คศ.3 51,170 3310300108283 กระสัง
3 นางกนกอร  คุณวงศ์ ครู บ้านตะครองใต้ 2222 คศ.3 35,120 3310300561999 กระสัง
4 นางสายทอง  คัชมา ครู บ้านตะครองใต้ 2221 คศ.3 30,620 3310300326671 กระสัง
5 นางจันทร์จิรา อนุรักษ์ชื่นชม ครู บ้านตะครองใต้ 2223 คศ.3 31,250 3310300662531 กระสัง
6 นางอังคณา วชิระพรไชย ครู บ้านตะครองใต้ 10764 คศ.1 25,240 3310300565960 กระสัง
7 นางพวงเพ็ญ  เสมอภาค ครู บ้านตะครองใต้ 2217 คศ.1 19,510 3310700477456 กระสัง
8 นางพรรณผกา ล้อมประโคน ครู บ้านตะครองใต้ 5028 คศ.1 17,910 1103700091858 กระสัง

1 นายประดิษฐ์  พิชนาหะรี ผอ.ร.ร. วัดบ้านปราสาท 2226 คศ.4 62,100 3320101304309 กระสัง
2 นางรุ่งราตรี  ประพันธ์ ครู วัดบ้านปราสาท 2234 คศ.3 28,810 5310700076008 กระสัง
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3 นางสาวสุมาลี  พรหมโสฬส ครู วัดบ้านปราสาท 2237 คศ.3 39,370 3310300552205 กระสัง
4 นางศิริวรรณ  บัวภา ครู วัดบ้านปราสาท 10765 คศ.3 52,060 3720500220512 กระสัง
5 นายพนม  เป็นสุข ครู วัดบ้านปราสาท 2230 คศ.3 53,080 3640600239313 กระสัง
6 นางศิริกาญดา  ปักเคยะกา ครู วัดบ้านปราสาท 2232 คศ.2 26,980 5310300069748 กระสัง
7 นางสาวณัฏฐณิชา กึกรัมย์ คช. วัดบ้านปราสาท 2236 คช. 16,920 1310300178587 กระสัง
8 นางสาวศรีประภา ประเมินชัย คช. วัดบ้านปราสาท 1888 คช. 16,570 1329900343048 กระสัง
9 นางสาวขวัญฤทัย จานรัมย์ คช. วัดบ้านปราสาท 2238 คช. 16,570 1310100187931 กระสัง

10 นางสาวธฤตชญา จุลพล คช. วัดบ้านปราสาท 2228 คช. 15,800 1330400271473 กระสัง
11 นางสาวกนกพร ล้ําเลิศ คช. วัดบ้านปราสาท 2235 คช. 15,800 1350900005217 กระสัง

1 นางเอมอร   เกรติกุล ผอ.ร.ร. บ้านจะเนียงสามัคคี 2239 คศ.4 64,860 5310390024846 กระสัง
2 นายสมยศ   ปทุมเพชร ครู บ้านจะเนียงสามัคคี 2241 คศ.3 52,940 3440900143658 กระสัง
3 นายสุระ  มะลิซ้อน ครู บ้านจะเนียงสามัคคี 2245 คศ.3 37,200 3310700228448 กระสัง
4 นางทัศนีย์   จอมประโคน ครู บ้านจะเนียงสามัคคี 2243 คศ.3 46,040 3331100027949 กระสัง
5 นางชนากานต์   ปลื้มสุด ครู บ้านจะเนียงสามัคคี 4103 คศ.3 41,580 3310300047861 กระสัง

6 นางเสาวลักษณ์ คนรู้ ครู บ้านจะเนียงสามัคคี 2244 คศ.1 22,890 1310890011015 กระสัง

1 นายอิทธิกร   หนูยงค์ ผอ.ร.ร. วัดบ้านกันทรารมย์ 1874 คศ.3 57,500 3200101338191 กระสัง
2 นายศุภกฤต  โกยสวัสดิ์ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 11164 คศ.3 37,900 3310300051079 กระสัง
3 นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 11166 คศ.3 41,580 3341700278985 กระสัง
4 นางสาวพรพิมล  โกยรัมย์ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 9819 คศ.1 25,240 3310300052211 กระสัง
5 นางนันท์นภัส   ติระวัฒนศักดิ์ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 1881 คศ.3 45,290 3450900328879 กระสัง
6 นางสาวธนิตา แก้วปร่ิมปรัก ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 1879 คศ.1 23,360 1319800034736 กระสัง
7 นางแจ่มจันทร์ ยิ่งรุ่งเรือง ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 1889 คศ.2 26,450 1329900093670 กระสัง

8 นางปราณี  วงศ์จันทร์ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 10754 คศ.2 35,640 3310101022826 กระสัง
9 นายชํานาญ ทานผดุง ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 2148 คศ.3 40,860 3310300051885 กระสัง
10 นางสาววรรณา นุสิทธิ์รัมย์ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 11161 คศ.3 37,900 3310300739623 กระสัง
11 นางพรพิมล สุ่มมาตร ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 1842 คศ.3 40,100 3310300507790 กระสัง
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12 นางสายเนตร  กล้าเชี่ยว ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 4246 คศ.3 43,080 3311001045884 กระสัง
13 นางพนิตตา  พรหมบุตร ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 11165 คศ.3 47,660 3470100137009 กระสัง
14 นางสาวจิราภรณ์ สําเร็จรัมย์ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 11162 คศ.3 52,060 3310300738074 กระสัง
15 นายประเสริฐ นุแรมรัมย์ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 1884 คศ.3 53,080 3310300613875 กระสัง
16 นางเจษฎ์สุดา   หนูทอง ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 10188 คศ.4 69,040 3310300737931 กระสัง
17 นางพัชรี  มงคลชาติ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 11163 คศ.3 49,420 3310300599830 กระสัง
18 นางปริศนา  สุขใหญ่ ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 10755 คศ.3 35,120 3450600566804 กระสัง
19 นายอัศวเทพ แสงสว่าง ครู วัดบ้านกันทรารมย์ 1880 คศ.1 18,690 1329900329606 กระสัง
20 นางสาวทศพร ภูวาดสาย คช. วัดบ้านกันทรารมย์ 1890 คช. 17,690 1460700187264 กระสัง

1 นายทรงชัย สุขแสนสุข ผอ.ร.ร. บ้านระกาเสม็ด 1891 คศ.3 54,820 3310300092441 กระสัง

2 นายวีระชาติ  ดลเสมอ ครู บ้านระกาเสม็ด 1896 คศ.3 53,950 4310300001941 กระสัง
3 นางสุเพียบ  ตันสกุล ครู บ้านระกาเสม็ด 1895 คศ.3 43,800 3310300165716 กระสัง
4 นางสาวพุทธอร จําปาแก้ว ครู บ้านระกาเสม็ด 1892 คศ.3 35,120 3310300373050 กระสัง
5 นางสาวพวงเพชร กองทรัพย์ ครู บ้านระกาเสม็ด 10334 คศ.3 29,420 3310300764539 กระสัง
6 นางนราพร  มีชื่อ ครู บ้านระกาเสม็ด 1898 คศ.4 58,390 3320100348086 กระสัง
7 นางภาวรินทร์ จันดากุล คช. บ้านระกาเสม็ด 1802ซ คช. 15,800 3321200262052 กระสัง

1 นายสุเทพ   เพชรสุริยา ผอ.ร.ร. บ้านหนองขอน 1899 คศ.4 61,110 3321200102021 กระสัง

2 นางสาวทองน้อย  ทับทิมหิน ครู บ้านหนองขอน 1905 คศ.3 52,060 3449900022581 กระสัง
3 นางภัทราพร  มาลา ครู บ้านหนองขอน 8151 คศ.3 37,200 3470800403895 กระสัง
4 นายณรงค์ศักด์ิ  อนันตรสุชาติ ครู บ้านหนองขอน 1900 คศ.3 35,800 3320102060675 กระสัง
5 นายอนันตชัย   ปรึกกระโทก ครู บ้านหนองขอน 10189 คศ.3 41,580 3310300374897 กระสัง
6 นายสุขสันติ์  ก่ายแก้ว ครู บ้านหนองขอน 9820 คศ.2 32,650 3319900135654 กระสัง
7 นางสุรีย์  จันทะคาม ครู บ้านหนองขอน 4962 คศ.2 25,440 5320100072371 กระสัง
8 นางธนัชพร  กันรัมย์ ครู บ้านหนองขอน 1910 คศ.3 35,120 3310400955719 กระสัง
9 นางสาวศิวพร  วงศ์ศิริศักดิ์ ครู บ้านหนองขอน 1908 คศ.2 29,690 5320900003870 กระสัง
10 นายวิรัตน์  อุตขันธ์ ครู บ้านหนองขอน 1902 คศ.2 26,450 3310300195216 กระสัง
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11 นางสาวคนึงนิจ บุญมาโนน ครู บ้านหนองขอน 1901 คศ.2 25,440 3310300182904 กระสัง
12 น.ส.อําภาพร แสงเพ็ชร ครู บ้านหนองขอน 1920 คศ.2 24,440 5310300058061 กระสัง
13 นายวสันต์  นุการรัมย์ ครู บ้านหนองขอน 1907 คศ.2 28,590 1310300025217 กระสัง
14 นางสาวประไพ สายทอง ครู บ้านหนองขอน 1904 คศ.1 19,510 1330500197119 กระสัง
15 นายไสว แสงจันทร์ คช. บ้านหนองขอน 1331 คช. 15,800 3310200503253 กระสัง

1 นางแสงเดือน  ม่วงทอง ผอ.ร.ร. บ้านดอนยาว 1940 คศ.3 43,080 3310300123801 กระสัง

2 นางพรพัฒน์   สุรินทราบูรณ์ ครู บ้านดอนยาว 1949 คศ.3 55,720 3310300396599 กระสัง
3 นางศิริรัตน์  พาราษฎร์ ครู บ้านดอนยาว 1802 คศ.3 37,200 3310300037866 กระสัง
4 นางจุไรรัตน์  พันศรี ครู บ้านดอนยาว 1941 คศ.3 37,900 3310100094351 กระสัง
5 นางวรรณา  บุญทัน ครู บ้านดอนยาว 1946 คศ.3 45,290 3100905440556 กระสัง
6 นางทิพาภรณ์  คงเพชร ครู บ้านดอนยาว 1944 คศ.3 53,080 3319900077280 กระสัง
7 นายถนอม  บุญทัน ครู บ้านดอนยาว 1950 คศ.3 56,610 3320100862855 กระสัง
8 นายสมโภช ผลดี ครู บ้านดอนยาว 1951 คศ.1 18,270 3310300117509 กระสัง
9 นางสาวสุภาพ ถิตถนอม คช. บ้านดอนยาว 1948 คช. 15,800 1102002184868 กระสัง
10 นางสาวสายใจ หมู่ดี ครู บ้านดอนยาว 1943 คศ.1 23,810 1310300029387 กระสัง

1 นายจํานงค์  กันรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านโคกยาง 1960 คศ.3 54,820 3310100121171 กระสัง
2 นางสาวพัชรากร  อุทิศรัมย์ ครู บ้านโคกยาง 1965 คศ.3 36,480 2310300024022 กระสัง
3 นางกรกานต์  พรหมบุตร ครู บ้านโคกยาง 10526 คศ.3 40,100 3310300659204 กระสัง
4 นางสาวสุพรรษา ไปวันเสาร์ คช. บ้านโคกยาง 11449 คช. 16,920 1440900175286 กระสัง
5 นายศรายุทธ์ นามคํา คช. บ้านโคกยาง 11008 คช. 15,800 1451100206927 กระสัง

1 นายวงศ์วัฒน์   ภูมิประโคน ผอ.ร.ร. อนุบาลประโคนชัย 4434 คศ.4 65,910 3310701222672 ประโคนชัย
2 นายเอกชัย  บํารุงแคว้น รอง ผอ.ร.ร. อนุบาลประโคนชัยฯ 4435 คศ.3 37,900 3310500028496 ประโคนชัย
3 นางพัชณีย์   บุญชู รอง ผอ.ร.ร. อนุบาลประโคนชัย 4436 คศ.4 64,860 3240400513865 ประโคนชัย
4 นางทองผล ซอมประโคน รอง ผอ.ร.ร. อนุบาลประโคนชัย 4438 คศ.3 46,040 3450400329604 ประโคนชัย
5 นางนรินทร์  ปุยะติ ครู อนุบาลประโคนชัย 4611 คศ.3 37,900 3319900033371 ประโคนชัย
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6 นางลําชี  ดุจจานุทัศน์ ครู อนุบาลประโคนชัย 4441 คศ.3 42,330 5349900011960 ประโคนชัย
7 นายรัชพล  นรวรรณ ครู อนุบาลประโคนชัย 5335 คศ.3 48,540 3120500235787 ประโคนชัย
8 นางวรนุช   นพตลุง ครู อนุบาลประโคนชัย 4471 คศ.3 48,540 3310700227808 ประโคนชัย
9 นางจุฑารัตน์  ทะเรรัมย์ ครู อนุบาลประโคนชัย 14855 คศ.3 43,080 3451400597529 ประโคนชัย
10 นางวัชรี  หรีกประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 9755 คศ.3 44,560 3730300229125 ประโคนชัย
11 นางเยาวลักษณ์  กระฐินหอม ครู อนุบาลประโคนชัย 4816 คศ.3 47,660 3440800568878 ประโคนชัย
12 นางพรทิพย์  ธนูศิลป์ ครู อนุบาลประโคนชัย 5535 คศ.4 66,960 3120200128438 ประโคนชัย
13 นางธนิตา  ยลวงศ์ ครู อนุบาลประโคนชัย 10835 คศ.3 31,870 3310701226244 ประโคนชัย
14 นางสมพร  มีสมาน ครู อนุบาลประโคนชัย 1652 คศ.3 35,120 3310700873190 ประโคนชัย
15 นางพัชนี  กิติพันธ์ ครู อนุบาลประโคนชัย 1967 คศ.3 33,800 3310700462327 ประโคนชัย
16 นางอภิณห์พร เลิศฐิตินันท์ ครู อนุบาลประโคนชัย 11187 คศ.3 35,800 3310700470478 ประโคนชัย
17 นางสาวจุรีพร  เพ็งประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 4481 คศ.3 35,800 3310700885708 ประโคนชัย
18 นางปรียาวดี  การินทร์ ครู อนุบาลประโคนชัย 3991 คศ.3 40,100 3340400044759 ประโคนชัย
19 นางสาวปฏิมากร  ชาญประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 1736 คศ.3 40,860 3310700066375 ประโคนชัย
20 นางอัมพวรรณ  แสดรัมย์ ครู อนุบาลประโคนชัย 4461 คศ.3 40,860 3310700894324 ประโคนชัย
21 นางสาวกัลยา  นพตลุง ครู อนุบาลประโคนชัย 4704 คศ.3 43,800 3310700233077 ประโคนชัย
22 นางไพรินทร์  หลอมประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 4910 คศ.3 50,290 3501200184050 ประโคนชัย
23 นางรัตนา   ศรีสุริยชัย ครู อนุบาลประโคนชัย 10643 คศ.4 58,390 3310700034180 ประโคนชัย
24 นางดวงเดือน  โรปรัมย์ ครู อนุบาลประโคนชัย 5298 คศ.3 41,620 3310700469216 ประโคนชัย
25 นางชวนปอง  วิชชุเมธาลักษณ์ ครู อนุบาลประโคนชัย 4452 คศ.3 43,080 3340800104619 ประโคนชัย
26 นายดิลก  หรีกประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 445(ส) คศ.3 43,080 3310700681819 ประโคนชัย
27 นางเสริมศรี   ทรงศิริ ครู อนุบาลประโคนชัย 10580 คศ.3 45,290 3540200694766 ประโคนชัย
28 นางเสาวลักษณ์  นรวรรณ ครู อนุบาลประโคนชัย 5306 คศ.3 46,040 3310700669584 ประโคนชัย
29 นางบัวพิศ   แสงเสดาะ ครู อนุบาลประโคนชัย 4472 คศ.3 53,080 3310700881907 ประโคนชัย
30 นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์ ครู อนุบาลประโคนชัย 4928 คศ.3 54,820 3310700891147 ประโคนชัย
31 นางบวร   ก้องกาญจโนภาส ครู อนุบาลประโคนชัย 4443 คศ.3 57,500 3310700233352 ประโคนชัย
32 นางวาสนา   ทรงประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 10801 คศ.4 61,110 3461000263640 ประโคนชัย
33 นายนิวัตน์   สวดประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 4450 คศ.4 61,110 3310700477758 ประโคนชัย
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34 นางข้องจิต  บาลโสง ครู อนุบาลประโคนชัย 4847 คศ.4 63,810 3320901026931 ประโคนชัย
35 นางอรวรรณ  หล่อแท้ ครู อนุบาลประโคนชัย 4828 คศ.3 52,940 3310700890663 ประโคนชัย
36 นางสาวภาวิณี  เมยประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 4451 คศ.1 26,720 3310700856864 ประโคนชัย
37 นายมาโนช   มาโนชญ์ธรรมคุณ ครู อนุบาลประโคนชัย 5326 คศ.3 52,940 3310700871456 ประโคนชัย
38 นางภัทรา   ยวงรัมย์ ครู อนุบาลประโคนชัย 5018 คศ.3 48,540 5550500182015 ประโคนชัย
39 นางประเสริฐ  อารีราษฎร์ ครู อนุบาลประโคนชัย 4456 คศ.3 40,860 3310400676852 ประโคนชัย
40 นายสิงห์คร   บุญชู ครู อนุบาลประโคนชัย 4478 คศ.3 53,950 3560600307361 ประโคนชัย
41 นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์ ครู อนุบาลประโคนชัย 4464 คศ.3 43,080 3310700491386 ประโคนชัย
42 นางสุพัตรา  คงพินิจ ครู อนุบาลประโคนชัย 4713 คศ.2 27,500 3310900036984 ประโคนชัย
43 นางสาวสายพิน  ชัยคงเหมา ครู อนุบาลประโคนชัย 4895 คศ.3 30,020 3310701222885 ประโคนชัย
44 นางธรรฬ์ณธร  เสาวโร ครู อนุบาลประโคนชัย 4476 คศ.3 31,250 3310700476514 ประโคนชัย
45 นางณัฐนรี  เวชประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 10325 คศ.2 28,050 3310700238273 ประโคนชัย
46 นางสาวจิราภรณ์ กะรัมย์ ครู อนุบาลประโคนชัย 6656 คศ.1 17,910 1319900331732 ประโคนชัย
47 นายวีระพงษ์ วงสุวรรณ์ ครู อนุบาลประโคนชัย 4465 คศ.1 17,910 1319900299391 ประโคนชัย
48 นางสาวอาจ เส็งไทยแท้ คช. อนุบาลประโคนชัย 5217 คช. 17,690 3310600788514 ประโคนชัย
49 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอาจ คช. อนุบาลประโคนชัย 4470 คช. 17,690 1311600005425 ประโคนชัย
50 นางสาวศุภิสรา ขันโสม ครู อนุบาลประโคนชัย 4469 คศ.3 33,800 5310790038305 ประโคนชัย
51 นางชิดสุดา วาลีประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 8652 คศ.3 35,800 3310700216466 ประโคนชัย
52 นางสาววนิดา ประเสริฐสุข คช. อนุบาลประโคนชัย 5543 คช. 16,570 1650800025400 ประโคนชัย
53 นางสาวธัญณิชา  ต่างประโคน ครู อนุบาลประโคนชัย 4809 คศ.3 33,140 3310700678931 ประโคนชัย
54 นางสาวสุณัฏฐา นวนิล คช. อนุบาลประโคนชัย 1587 คช. 15,800 1339900351725 ประโคนชัย
55 นางสายพิน  พิลาวุธ ครู อนุบาลประโคนชัย 4533 คศ.3 38,620 3310600672206 ประโคนชัย

1 นายอรรณพ  สังข์สนิท ผอ.ร.ร. ประโคนชัยวิทยา 4482 คศ.3 40,100 3310400178551 ประโคนชัย
2 นางสาวเบญญาพัชร พรหมเอาะ รอง ผอ.ร.ร. ประโคนชัยวิทยา 4848 คศ.3 40,100 3330500357121 ประโคนชัย
3 ว่าที่ ร.ท.วีรพันธ์ มีสมาน รอง ผอ.ร.ร. ประโคนชัยวิทยา 4483 คศ.3 37,200 5310600046492 ประโคนชัย
4 นางพรรณี   หวังสุขกลาง ครู ประโคนชัยวิทยา 5240 คศ.4 66,960 3310700884132 ประโคนชัย
5 นายชยุต   แพนกุดเรือ ครู ประโคนชัยวิทยา 5557 คศ.4 68,000 3451000592741 ประโคนชัย
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6 นางลลนา  สลางสิงห์ ครู ประโคนชัยวิทยา 4487 คศ.3 39,370 3310700689585 ประโคนชัย
7 ส.อ.ประเสริฐ   ทรงสกุล ครู ประโคนชัยวิทยา 4591 คศ.3 42,330 3310600282777 ประโคนชัย
8 นางนงเยาว์  เวชกามา ครู ประโคนชัยวิทยา 11415 คศ.3 40,860 3341500270913 ประโคนชัย
9 นางศริญญา  ศูนย์ประโคน ครู ประโคนชัยวิทยา 4501 คศ.2 27,500 3490100699295 ประโคนชัย
10 นางสาวพิมพ์อัปสร  ปุยะติ ครู ประโคนชัยวิทยา 5518 คศ.3 30,620 3310700984846 ประโคนชัย
11 นางสาวเพ็ญศิริ เสงี่ยมศักดิ์ ครู ประโคนชัยวิทยา 4500 คศ.3 37,200 3310700879678 ประโคนชัย
12 นางสาวธารินี  พลวัน ครู ประโคนชัยวิทยา 5601 คศ.2 35,050 3310700233379 ประโคนชัย
13 นางสัญญา  เปรียบสม ครู ประโคนชัยวิทยา 10806 คศ.3 35,800 3310700349709 ประโคนชัย
14 นางสาวรัตนา  วาลีประโคน ครู ประโคนชัยวิทยา 4661 คศ.3 35,120 5310790006250 ประโคนชัย
15 นางศศิธร  โสกงโสด ครู ประโคนชัยวิทยา 4964 คศ.3 35,800 3310700034953 ประโคนชัย
16 นางขนิษฐา  บํารุงแคว้น ครู ประโคนชัยวิทยา 9906 คศ.3 37,200 3310700216202 ประโคนชัย
17 นางภัทรวดี บุญมาก ครู ประโคนชัยวิทยา 5222 คศ.3 38,620 3310700128346 ประโคนชัย
18 นางสมฤดี  ธนูศิลป์ ครู ประโคนชัยวิทยา 10807 คศ.3 40,100 3310700689283 ประโคนชัย
19 นางอารี  สิทธิศักดิ์ ครู ประโคนชัยวิทยา 5104 คศ.3 52,060 3310700680405 ประโคนชัย
20 นางอรทัย  บัวสาย ครู ประโคนชัยวิทยา 5203 คศ.3 36,480 3320100513621 ประโคนชัย
21 นางสาวสิรินุช ทรัพย์คณารักษ์ ครู ประโคนชัยวิทยา 4496 คศ.3 39,370 3310700964705 ประโคนชัย
22 นางอภิญญา เจริญศิริ ครู ประโคนชัยวิทยา 4824 คศ.3 41,580 3310700690494 ประโคนชัย
23 นางภรณ์จิตร   นพตลุง ครู ประโคนชัยวิทยา 5378 คศ.3 43,080 3770100242225 ประโคนชัย
24 นางธิตติยา   ผาสุก ครู ประโคนชัยวิทยา 9473 คศ.3 45,290 3310700664175 ประโคนชัย
25 นายสุชาติ   อ่วมเจริญ ครู ประโคนชัยวิทยา 5327 คศ.3 49,420 3760700106713 ประโคนชัย
26 นางสุชาดา   เสงี่ยมศักดิ์ ครู ประโคนชัยวิทยา 4488 คศ.3 49,420 3310700962869 ประโคนชัย
27 นางสมหมาย   สุดประโคน ครู ประโคนชัยวิทยา 4201 คศ.3 52,940 3310700240537 ประโคนชัย
28 นางไปรยา   ไชยอินทร์ ครู ประโคนชัยวิทยา 4504 คศ.3 52,940 3190500125108 ประโคนชัย
29 นางปราณีต   บาลโสง ครู ประโคนชัยวิทยา 4651 คศ.3 53,950 3310700240391 ประโคนชัย
30 นางอัญชุลี   สุวรรณทา ครู ประโคนชัยวิทยา 11304 คศ.3 53,950 3420100392491 ประโคนชัย
31 นางสาวสุทธิพร   ทูลประโคน ครู ประโคนชัยวิทยา 10819 คศ.3 55,720 3310700479564 ประโคนชัย
32 นางจินตนา  มาโนชญ์ธรรมคุณ ครู ประโคนชัยวิทยา 5267 คศ.3 56,610 3520300022514 ประโคนชัย
33 นางพนิดา   แพนกุดเรือ ครู ประโคนชัยวิทยา 5560 คศ.4 62,100 3310700667743 ประโคนชัย
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34 นางกัญญาภรณ์   นุชวงษ์ ครู ประโคนชัยวิทยา 495 คศ.4 65,910 3310700316312 ประโคนชัย
35 นางหนูเพียร  เสงี่ยมศักดิ์ ครู ประโคนชัยวิทยา 5125 คศ.3 46,040 3440800254351 ประโคนชัย
36 นางณิชาภา  ภัทรมณีนิล ครู ประโคนชัยวิทยา 4545 คศ.3 35,120 5320600029709 ประโคนชัย
37 นางนงลักษณ์  อุ่นวงษ์ ครู ประโคนชัยวิทยา 10344 คศ.3 42,330 3310700878060 ประโคนชัย
38 นางสมหวัง  สุนินทบูรณ์ ครู ประโคนชัยวิทยา 9908 คศ.2 28,590 3310700683781 ประโคนชัย
39 นางนภัสสุนีย์ ธงวรรณฉัตร ครู ประโคนชัยวิทยา 5318 คศ.3 33,800 3310700866754 ประโคนชัย
40 นางกอบกุล   ปุรณะ ครู ประโคนชัยวิทยา 4869 คศ.3 57,500 3310700883985 ประโคนชัย
41 นายธนวิชญ์  สายราม ครู ประโคนชัยวิทยา 6333 คศ.3 34,470 3310700910389 ประโคนชัย
42 นางจินตนา  บุตรศรี ครู ประโคนชัยวิทยา 8972 คศ.3 35,120 3310700681011 ประโคนชัย
43 นางกัญญาณัฐ ยึนประโคน ครู ประโคนชัยวิทยา 4499 คศ.2 31,440 3310700216288 ประโคนชัย
44 นางสาวจุฑารัตน์ สุขสําราญ ครู ประโคนชัยวิทยา 4497 คศ.1 17,910 1329900414603 ประโคนชัย
45 นางนันท์นภัส  เจริญผล ครู ประโคนชัยวิทยา 4712 คศ.3 33,140 3310701236371 ประโคนชัย
46 นายภัทรดนัย ใจกล้า คช. ประโคนชัยวิทยา 4747 คช. 16,920 1319900369861 ประโคนชัย
47 นางปราณี เชี่ยวชาญ คช. ประโคนชัยวิทยา 4505 คช. 16,570 3310700922026 ประโคนชัย
48 นางสาวกชกร เกาประโคน คช. ประโคนชัยวิทยา 5139 คช. 16,570 1310700051258 ประโคนชัย
49 นางสาวภัทรภร ประเกาพันธ์ คช. ประโคนชัยวิทยา 10308 คช. 15,800 3451200018215 ประโคนชัย
50 นางสอาด  เจริญชัย ครู ประโคนชัยวิทยา 5130 คศ.3 37,200 3310700699149 ประโคนชัย
51 นางมณีรัตน์  ศรีวะสุทธิ์ ครู ประโคนชัยวิทยา 4700 คศ.3 34,470 3451100953800 ประโคนชัย

1 ว่าที่ร.ต.พัฒนา  นพตลุง ผอ.ร.ร. วัดแจ้ง ฯ 4511 คศ.4 61,110 3310700233069 ประโคนชัย
2 นายนพสิทธิ์ จิรสิทธิ์เจริญ ครู วัดแจ้ง ฯ 4528 คศ.4 64,860 3310700232020 ประโคนชัย
3 นางละออง   วงศ์ศิริศักดิ์ ครู วัดแจ้ง ฯ 4578 คศ.4 62,100 3300800136626 ประโคนชัย
4 นางวณิษฐา สิริวรรณภัสร์ ครู วัดแจ้ง ฯ 4612 คศ.4 68,000 3310700451406 ประโคนชัย
5 นางธิศภรณ์   ธาราศานิต ครู วัดแจ้ง ฯ 5238 คศ.3 51,170 3310700308433 ประโคนชัย
6 นางสาวนาฏพงศ์  ชัยวิเศษ ครู วัดแจ้ง ฯ 565 คศ.3 43,080 3310800505591 ประโคนชัย
7 นายวีรวิทย์   ดุจจานุทัศน์ ครู วัดแจ้ง ฯ 10347 คศ.3 49,420 3310700963482 ประโคนชัย
8 นางศิริลักษณ์   วิชชุวลัญช์ ครู วัดแจ้ง ฯ 5250 คศ.4 58,390 3310700875095 ประโคนชัย
9 นางสุนันทา   พรรณพิสุทธิ์ ครู วัดแจ้ง ฯ 4515 คศ.4 64,860 5310700013677 ประโคนชัย
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10 นางอุมาพร   เมอะประโคน ครู วัดแจ้ง ฯ 4519 คศ.4 65,910 3310700236963 ประโคนชัย
11 นางลักขณา   จุดโต ครู วัดแจ้ง ฯ 4558 คศ.4 69,040 3329900323418 ประโคนชัย
12 นางสุมาลี  เทียมศักดิ์ ครู วัดแจ้ง ฯ 3765 คศ.3 40,100 3310700681975 ประโคนชัย
13 นางจันทร์นภา  อะเพื่อนรัมย์ ครู วัดแจ้ง ฯ 4613 คศ.3 36,480 3310800593687 ประโคนชัย
14 นางสาวภัทรพรรณ ดําเสนา คช. วัดแจ้ง ฯ 1602 คช. 16,570 1319900140198 ประโคนชัย

1 นายธนาธิป   เสียงตรง ผอ.ร.ร. บ้านศรีถาวร 4530 คศ.4 58,390 3310701218039 ประโคนชัย
2 นางสัมฤทธ์ิ   ลิไธสง ครู บ้านศรีถาวร 4532 คศ.4 64,860 3310700681827 ประโคนชัย

3 นางชนิสา   เลิศสกุล ครู บ้านศรีถาวร 4540 คศ.3 54,820 3320101817268 ประโคนชัย
4 นางสุนทรีย์  กิจคณะ ครู บ้านศรีถาวร 10799 คศ.3 37,200 3450200367669 ประโคนชัย
5 นางอนุกูล   เวือมประโคน ครู บ้านศรีถาวร 4769 คศ.3 50,290 3930800064450 ประโคนชัย
6 นางละออง   หวังสง่า ครู บ้านศรีถาวร 11303 คศ.3 50,290 3310701229383 ประโคนชัย
7 นายวรวุฒิ  ดีอ้อม ครู บ้านศรีถาวร 10800 คศ.3 52,060 5320500060418 ประโคนชัย
8 นางดารณี   ใหญ่เลิศ ครู บ้านศรีถาวร 4537 คศ.3 51,170 3310700689810 ประโคนชัย
9 นางสุทธิณี   นงประโคน ครู บ้านศรีถาวร 4752 คศ.3 54,820 3310700225660 ประโคนชัย
10 นางสมนึก   ดวงตาแสง ครู บ้านศรีถาวร 4539 คศ.4 62,100 3310700469976 ประโคนชัย
11 นางสําเรียง   จานเข่ือง ครู บ้านศรีถาวร 4205 คศ.3 45,290 3310700456149 ประโคนชัย
12 นางขวัญกมล สุขสว่าง ครู บ้านศรีถาวร 5585 คศ.2 28,050 3310700878922 ประโคนชัย
13 นางสาวสุทธิดา นิคงรัมย์ คช. บ้านศรีถาวร 5427 คช. 16,920 1310300179869 ประโคนชัย
14 นางสุมาลี  พรหมเอาะ ครู บ้านศรีถาวร 5146 คศ.3 30,020 3301700164424 ประโคนชัย
15 นางสาวศิริภา  อารีย์ ครู บ้านศรีถาวร 4216 คศ.3 40,100 3310700873955 ประโคนชัย

1 นางพัชรี  ไชยชิต ผอ.ร.ร. บ้านหนองม่วง 4542 คศ.3 51,170 3310700233697 ประโคนชัย
2 นางพิมพ์ภัทร  ศิริเม ครู บ้านหนองม่วง 4546 คศ.3 52,060 3310700898231 ประโคนชัย
3 นายสุบิน   เอ่ียมศิริ ครู บ้านหนองม่วง 10573 คศ.4 58,390 3310700407563 ประโคนชัย

4 นางปราณี   พุ่มยี่สุ่น ครู บ้านหนองม่วง 4543 คศ.4 66,960 3310700221508 ประโคนชัย
5 นางชุติกาญจน์  เนตรประโคน ครู บ้านหนองม่วง 11115 คศ.3 33,800 3440800127359 ประโคนชัย
6 นายนิกรณ์  ภูมิประโคน ครู บ้านหนองม่วง 5213 คศ.3 42,330 3310701219035 ประโคนชัย
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7 นางภัทราภรณ์  สิทธิวงศ์ ครู บ้านหนองม่วง 4544 คศ.3 36,480 3310700459407 ประโคนชัย
8 นายอนุชิต สันประโคน ครู บ้านหนองม่วง 5564 คศ.2 25,440 3310700403096 ประโคนชัย
9 นายกิตติพล สุขโสม คช. บ้านหนองม่วง 4550 คช. 16,570 1319900170577 ประโคนชัย
10 นายปรีชา  กิติพันธ์ ครู บ้านหนองม่วง 5011 คศ.3 33,140 3310401051147 ประโคนชัย

1 นายประสิทธิ์  สระหอม ผอ.ร.ร. บ้านเขว้า 4552 คศ.3 47,660 3310800087404 ประโคนชัย
2 นางลําพวง   เนาว์ขุนทด ครู บ้านเขว้า 10577 คศ.3 52,940 3310700677994 ประโคนชัย
3 นางสาววรารัตน์   ชัยวิเศษ ครู บ้านเขว้า 10294 คศ.3 52,940 3310800505575 ประโคนชัย
4 นางสาวสุภาพร  ดีหลี ครู บ้านเขว้า 4564 คศ.3 35,800 3401200341385 ประโคนชัย

5 นางวิไลพร  สวัสดิ์พูน ครู บ้านเขว้า 4610 คศ.3 37,200 3310700865952 ประโคนชัย
6 นางอภิวัน   มาลีแก้ว ครู บ้านเขว้า 4562 คศ.4 63,810 3310700963261 ประโคนชัย
7 นางสาวปริญญาภรณ์ สมบัติ คช. บ้านเขว้า 4557 คช. 15,800 1329900377988 ประโคนชัย
8 นางสุมาลี   สุขเกษม ครู บ้านเขว้า 4929 คศ.4 62,100 3149900150906 ประโคนชัย
9 นางลานนา  ศิริเมฆา ครู บ้านเขว้า 4221 คศ.3 42,330 3310700237161 ประโคนชัย

1 นายพิรุฬห์  อารีราษฎร์ ผอ.ร.ร. บ้านปังกูฯ 4566 คศ.4 58,390 3129800017228 ประโคนชัย

2 นายสุพัฒน์  หรีกประโคน ครู บ้านปังกู ฯ 4571 คศ.3 37,200 3310700677757 ประโคนชัย
3 นางวรรณี   แจ่มถาวร ครู บ้านปังกู ฯ 4572 คศ.3 50,290 3930800126820 ประโคนชัย
4 นางวงศ์จันทร์  เนตรประโคน ครู บ้านปังกู ฯ 4573 คศ.3 40,860 3310700061616 ประโคนชัย
5 นางอุทัยวรรณ   ชัยวิเศษ ครู บ้านปังกู ฯ 10802 คศ.3 45,290 3310700212215 ประโคนชัย
6 นายอภินพ  อิสริยะวัฒน์ ครู บ้านปังกู ฯ 4568 คศ.3 36,480 3310400095787 ประโคนชัย
7 นางสาวละอองศรี  ทองศรี ครู บ้านปังกู ฯ 5069 คศ.2 36,250 3310700463323 ประโคนชัย
8 นางวราภรณ์  จันทร์เสน ครู บ้านปังกู ฯ 11095 คศ.3 43,080 3440100428909 ประโคนชัย
9 นางสุนีย์   ศรีวิเชียร ครู บ้านปังกู ฯ 4569 คศ.3 43,800 3310700692373 ประโคนชัย
10 นางวงเดือน   ภัณฑประทีป ครู บ้านปังกู ฯ 4570 คศ.3 52,060 3310700458761 ประโคนชัย
11 นายนวน   ชื่นประโคน ครู บ้านปังกู ฯ 4580 คศ.3 52,940 3310700866819 ประโคนชัย
12 นายอภิศักดิ์   ชัยวิเศษ ครู บ้านปังกู ฯ 4574 คศ.3 55,720 3310700889631 ประโคนชัย
13 นางประชุม   รณสิทธิ์ ครู บ้านปังกู ฯ 4575 คศ.4 58,390 3310700239725 ประโคนชัย
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14 นายสมมาตร   แก้วเนตร ครู บ้านปังกู ฯ 4576 คศ.4 58,390 5102000037135 ประโคนชัย
15 นางพรพรรณ   เพ็งประโคน ครู บ้านปังกู ฯ 4579 คศ.4 58,390 3310700212509 ประโคนชัย
16 นางสมบุญ   แก้วเนตร ครู บ้านปังกู ฯ 4577 คศ.4 64,860 3240900048070 ประโคนชัย
17 นางสาวศันศนีย์ เพชรเปี่ยมแสงงาม ครู บ้านปังกูฯ 4567 คศ.3 35,120 3310701034876 ประโคนชัย

1 นางสุภาพร  ขุนงามขํา ผอ.ร.ร. บ้านพาชี 4581 คศ.3 41,580 3310700873181 ประโคนชัย

2 นางสาวอุษา  วงศ์ประโคน ครู บ้านพาชี 4583 คศ.3 52,940 3310701070368 ประโคนชัย
3 นางยุพาพร   ปิยมิตรธรรม ครู บ้านพาชี 4586 คศ.4 63,810 3301300603323 ประโคนชัย
4 นางจีรนันท์  แวดล้อม ครู บ้านพาชี 2802 คศ.2 28,050 3310700311892 ประโคนชัย
5 นางพิกุล  ตุละวิภาค ครู บ้านพาชี 10295 คศ.3 35,800 3310700877641 ประโคนชัย
6 นายญาณกิตต์ิ  วสุวัฒนาอนันต์ ครู บ้านพาชี 4588 คศ.2 36,250 3310700454758 ประโคนชัย
7 นางทิพา   แดงสาย ครู บ้านพาชี 1007(พ) คศ.3 53,080 3310700669827 ประโคนชัย
8 นางวาสนา   กาละดี ครู บ้านพาชี 10803 คศ.3 54,820 3550800009339 ประโคนชัย
9 นายดํารง   ปุยะติ ครู บ้านพาชี 4589 คศ.3 56,610 3310700875460 ประโคนชัย
10 นางสายรุ้ง  ชาญประโคน ครู บ้านพาชี 4585 คศ.3 37,200 3310700627261 ประโคนชัย
11 นางฉัตรติยา อันธิเมือง คช. บ้านพาชี 4582 คช. 16,570 3310800452803 ประโคนชัย
12 นางสาวเสาวภา กะประโคน คช. บ้านพาชี 4587 คช. 16,570 1310700203376 ประโคนชัย
13 นางสาวอารียา เมฆแสน คช. บ้านพาชี 10574 คช. 15,800 1470800234167 ประโคนชัย
14 นายศรชัย  สุทธิ ครู บ้านพาชี 4584 คศ.3 30,620 3310600415203 ประโคนชัย
15 นางเปรมสุชา  พิชญ์ก้าน ครู บ้านพาชี 4826 คศ.3 35,120 3310800048751 ประโคนชัย

1 นายสุคนธ์   กําธร ผอ.ร.ร. บ้านโคกสะอาด 4608 คศ.3 46,760 3310700474937 ประโคนชัย
2 นางรุ่งทิวา  ห่วงประโคน ครู บ้านโคกสะอาด 4548 คศ.2 25,930 3310700236092 ประโคนชัย
3 นายเชาวน์  ธนูศิลป์ ครู บ้านโคกสะอาด 4619 คศ.3 40,100 5310700019080 ประโคนชัย
4 นายประโยชน์   สวยรูป ครู บ้านโคกสะอาด 4616 คศ.3 52,060 3310700313305 ประโคนชัย
5 นางสุชาดา  สระทอง ครู บ้านโคกสะอาด 4637 คศ.3 31,870 3310700856244 ประโคนชัย
6 นางดารณี  สวยรูป ครู บ้านโคกสะอาด 4615 คศ.3 49,420 3320701007585 ประโคนชัย
7 นายวุฒิพงศ์   ศรีสุข ครู บ้านโคกสะอาด 10804 คศ.3 54,820 3310102085066 ประโคนชัย
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8 นางภัคทีมา  ผลแดง ครู บ้านโคกสะอาด 5294 คศ.2 31,440 5310700107558 ประโคนชัย
9 นางสาวจิริญญา  สังเกตุกิจ ครู บ้านโคกสะอาด 4840 คศ.3 30,620 3310701299349 ประโคนชัย
10 นายสุริยศักดิ์  แก้วจรัญ ครู บ้านโคกสะอาด 4614 คศ.1 20,740 1320300134342 ประโคนชัย

1 นายจรัญ  สิทธิศักดิ์ ผอ.ร.ร. บ้านห้วยปอ 4620 คศ.3 56,610 3801600183481 ประโคนชัย
2 นายนภดล   เฮ่ประโคน ครู บ้านห้วยปอ 1745 คศ.3 45,290 3310700877748 ประโคนชัย
3 นางเพ็ญศรี   งอนกระโทก ครู บ้านห้วยปอ 11301 คศ.4 62,760 3310700878272 ประโคนชัย
4 นางเพียงฤดี   รักษะประโคน ครู บ้านห้วยปอ 4629 คศ.4 62,100 3100201968316 ประโคนชัย
5 นางทัศนีย์  กิจคณะ ครู บ้านห้วยปอ 4267 คศ.2 25,930 3310700480635 ประโคนชัย
6 นายวรวุฒิ   ศรีสุริยชัย ครู บ้านห้วยปอ 4625 คศ.3 31,870 5310700109909 ประโคนชัย
7 นางสาวฉัทชนันท์ ภักดีธรรมวิทย์ ครู บ้านห้วยปอ 4622 คศ.3 31,870 3310800573384 ประโคนชัย
8 นายประภาส  ต้นเสมอไทย ครู บ้านห้วยปอ 5071 คศ.3 40,860 3310100305328 ประโคนชัย
9 นางศศิวรรณ  ต้นเสมอไทย ครู บ้านห้วยปอ 4534 คศ.3 43,080 3310700669592 ประโคนชัย
10 นางสาวสุรีพร  เอ่ียมประโคน ครู บ้านห้วยปอ 10297 คศ.3 31,250 1329900003182 ประโคนชัย
11 นางอิสราภรณ์   พวงประโคน ครู บ้านห้วยปอ 4628 คศ.4 62,100 3451000677924 ประโคนชัย
12 นางนงนุช   พูลผล ครู บ้านห้วยปอ 4626 คศ.4 64,860 3310700452879 ประโคนชัย
13 นางอรสา  อัมมวงศ์จิตต์ ครู บ้านห้วยปอ 10310 คศ.2 28,050 3310700227352 ประโคนชัย
14 นายสุวรรณ  แน่ประโคน ครู บ้านห้วยปอ 4565 คศ.3 53,950 3310700688112 ประโคนชัย
15 นางสาวลลิดา โลกประโคน ครู บ้านห้วยปอ 9893 คศ.1 17,910 1310700185602 ประโคนชัย
16 นายชนาเทพ โครมกระโทก คช. บ้านห้วยปอ 4193 คช. 16,920 3300700288955 ประโคนชัย
17 นางสาวณัฏฐธิดา  สุดประโคน ครู บ้านห้วยปอ 4623 คศ.3 34,470 3310701219426 ประโคนชัย

1 นายสําราญ   สัตบุตร ผอ.ร.ร. บ้านเขาคอก 4633 คศ.4 58,390 3310700154045 ประโคนชัย
2 นางวิไลลักษณ์  สายศรีแก้ว ครู บ้านเขาคอก 4647 คศ.3 41,580 3530100829309 ประโคนชัย
3 นายเกรียงศักดิ์  เครือผือ ครู บ้านเขาคอก 4643 คศ.3 48,540 3310700782291 ประโคนชัย

4 นางสาวพิสมัย  กุมภาพงษ์ ครู บ้านเขาคอก 4648 คศ.2 28,050 1340500028759 ประโคนชัย
5 นางสําเริง  พลสยม ครู บ้านเขาคอก 5239 คศ.3 34,470 3310700203461 ประโคนชัย
6 นางวันทนา  พันธมาศ ครู บ้านเขาคอก 5143 ซ คศ.2 25,930 3310701218179 ประโคนชัย
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7 นายรังสฤษฏ์ิ  วังมี ครู บ้านเขาคอก 4645 คศ.3 45,290 3440900713888 ประโคนชัย
8 นายกิตติพันธ์  อาจประโคน ครู บ้านเขาคอก 4646 คศ.3 31,870 3310800102349 ประโคนชัย
9 นางสาวณัชชา  เสียงประโคน ครู บ้านเขาคอก 5500 คศ.3 35,800 3310700563719 ประโคนชัย
10 นายประกอบ  ปานทอง ครู บ้านเขาคอก 4639 คศ.3 31,870 3310700563603 ประโคนชัย
11 นางสาวเกศวรินทร์ ปัณทุพา ครู บ้านเขาคอก 4640 คศ.2 25,440 1310700100437 ประโคนชัย
12 นางธนัช ประทุมทิพย์ ครู บ้านเขาคอก 4634 คศ.2 25,930 1310700040027 ประโคนชัย
13 นางสาวพัชรี โพธิ์แก้ว ครู บ้านเขาคอก 9888 คศ.2 25,440 1310790003100 ประโคนชัย
14 นางวาสนา  แลดี ครู บ้านเขาคอก 11347 คศ.3 33,800 3310700304608 ประโคนชัย
15 นางสาวอศัลยา ลันขุนทด คช. บ้านเขาคอก 4636 คช. 16,920 1100800793533 ประโคนชัย
16 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์คําภา คช. บ้านเขาคอก 3870 คช. 16,920 1401200045844 ประโคนชัย
17 นางสาวรัตนาภรณ์ แวกประโคน คช. บ้านเขาคอก 4641 คช. 15,800 1310700195624 ประโคนชัย

1 นายประสิทธิ์  แสงดาว ผอ.ร.ร. บ้านโคกกลอย 4649 คศ.4 69,040 3102200825416 ประโคนชัย
2 นางสิริกาญจน์   กล้าหาญ ครู บ้านโคกกลอย 4659 คศ.4 61,110 3310700645928 ประโคนชัย
3 นางราตรี   หมัดโนต ครู บ้านโคกกลอย 10300 คศ.3 49,420 5310700007821 ประโคนชัย

4 นายคมศิล  เทียมศักดิ์ ครู บ้านโคกกลอย 4666 คศ.3 33,140 2310700024208 ประโคนชัย
5 นางสุมาลัย  แววโคกสูง ครู บ้านโคกกลอย 888 คศ.3 35,120 3310700215940 ประโคนชัย
6 นางจรินทิพย์   เปานาเรียง ครู บ้านโคกกลอย 9889 คศ.3 37,200 3310700460405 ประโคนชัย
7 นายวันชัย  เปานาเรียง ครู บ้านโคกกลอย 4657 คศ.3 43,800 3460400086108 ประโคนชัย
8 นายไชยพงศ์   กล้าหาญ ครู บ้านโคกกลอย 4655 คศ.3 54,820 3310100797034 ประโคนชัย
9 นายกาสิน   ประสงใด ครู บ้านโคกกลอย 4662 คศ.3 54,820 4310700002219 ประโคนชัย
10 นางสุดาภรณ์   ประสงใด ครู บ้านโคกกลอย 4653 คศ.3 55,720 3310700543548 ประโคนชัย
11 นายสุรสิทธิ์  คลังประโคน ครู บ้านโคกกลอย 4650 คศ.2 26,450 1329900057355 ประโคนชัย
12 นางสุพัตรา  บัตรประโคน ครู บ้านโคกกลอย 4667 คศ.3 36,480 3310701219019 ประโคนชัย
13 นางสุภา   พนัดรัมย์ ครู บ้านโคกกลอย 4665 คศ.3 40,860 3310700177533 ประโคนชัย
14 นางจริยา   วิไธสง ครู บ้านโคกกลอย 4656 คศ.3 52,060 5300690002201 ประโคนชัย
15 นางสาวนัชพร แก้วเนตร ครู บ้านโคกกลอย 4652 คศ.1 17,910 1329900387100 ประโคนชัย
16 นางสาวกชพรรณ จุมพล คช. บ้านโคกกลอย 10839 คช. 17,690 1401300002080 ประโคนชัย
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17 นางสาวแพวพรรณ วิชาพรม คช. บ้านโคกกลอย 4654 คช. 15,800 1341900108068 ประโคนชัย

1 นางประภัสสร  สรวนรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4668 คศ.3 41,580 5341400005149 ประโคนชัย
2 นายสําราญ   พูนมา ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4669 คศ.3 53,950 5310490043001 ประโคนชัย
3 นางสาวรัญชิดา  ปานะโปย ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 11309 คศ.3 33,800 5310700029701 ประโคนชัย

4 นางบุญเทียน  ปุยะติ ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4670 คศ.3 37,200 3311100014910 ประโคนชัย
5 นางนิ่มนวล   ดวงประสิทธิ์ ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4673 คศ.3 51,170 3650800322001 ประโคนชัย
6 นางทองคํา   เบิกประโคน ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4676 คศ.3 44,560 3310700167015 ประโคนชัย
7 นายประเทือง   ตุ้มวารีย์ ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4671 คศ.3 44,560 3410300215828 ประโคนชัย
8 นายสมศรี   ดวงประสิทธิ์ ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4672 คศ.3 52,060 3310700925726 ประโคนชัย
9 นายปรีชา   สอดศรีจันทร์ ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4675 คศ.3 55,720 3320500617351 ประโคนชัย
10 นางสุรีพร   อินประโคน ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4678 คศ.3 53,080 3100201718484 ประโคนชัย
11 นางสาววชิราพรรณ วรรณโพธิ์กลาง ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 10299 คศ.1 17,910 1329900404888 ประโคนชัย
12 นางธิติมา มุลมณี คช. บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 11308 คช. 16,570 3310800283696 ประโคนชัย
13 นางสาวมิชาดา สมบัน คช. บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 2183 คช. 16,570 1331600022419 ประโคนชัย
14 นางสาวรัญญา เล็กไม่น้อย ครู บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 4677 คศ.1 24,290 3310700314336 ประโคนชัย
15 นางสาวชลธิชา ทองมี คช. บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 6241 คช. 15,800 1329900523399 ประโคนชัย
16 นางสาวกรรณิการ์ อ่านเขียน คช. บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา 5575 คช. 15,800 1440900166678 ประโคนชัย

1 นายปณิธาน ชํานาญกอง ผอ.ร.ร. บ้านหนองตะโก 4679 คศ.3 34,470 3310800478179 ประโคนชัย
2 นายจํารูญ  แรงประโคน ครู บ้านหนองตะโก 7680 คศ.3 37,900 3310700240944 ประโคนชัย

3 นายณัฐพงษ์ เพชรมงคลพงษ์ ครู บ้านหนองตะโก 4682 คศ.2 26,980 1310700046505 ประโคนชัย
4 นางสาวนิภาพร  แฟ้นประโคน ครู บ้านหนองตะโก 4681 คศ.3 37,200 3310700560981 ประโคนชัย
5 นางกันยา   ปุยะติ ครู บ้านหนองตะโก 4684 คศ.3 44,560 3340100395751 ประโคนชัย
6 นางวิชชุดา เดชพละ  ครู บ้านหนองตะโก 4685 คศ.3 52,060 3451400601305 ประโคนชัย
7 นางอาภารัช แพงทรัพย์ ครู บ้านหนองตะโก 4680 คศ.3 27,580 3310700964578 ประโคนชัย

1 นายกฤตภาส  ไชยอินทร์ ผอ.ร.ร. บ้านหนองเอียน 4687 คศ.4 69,040 3310700231180 ประโคนชัย
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2 นางสําเนียง   บทไธสง ครู บ้านหนองเอียน 4691 คศ.3 46,040 3460300333839 ประโคนชัย

3 นางศิริดาว  จันทเขต ครู บ้านหนองเอียน 4693 คศ.3 35,120 3310700176618 ประโคนชัย
4 นายสวิตร์  บาลโสง ครู บ้านหนองเอียน 4694 คศ.3 40,860 3310700814851 ประโคนชัย
5 นางสาวบังอร  บุญสวาย ครู บ้านหนองเอียน 4690 คศ.4 58,390 3310700171381 ประโคนชัย
6 นายสงกรานต์  ปุยะติ ครู บ้านหนองเอียน 4692 คศ.3 37,900 3310700176600 ประโคนชัย

1 นางสาวสุลักษณ์  สุขแก้ว ผอ.ร.ร. บ้านละหอกกระสัง 4695 คศ.3 43,080 3310700471342 ประโคนชัย
2 นางสาวภาวนา ยุทธรัตน์ ครู บ้านละหอกกระสัง 10572 คศ.1 23,360 3310701431808 ประโคนชัย

3 นางปิยสุดา ยมศรีเคน ครู บ้านละหอกกระสัง 4697 คศ.1 19,100 3311400304441 ประโคนชัย

1 นายพิชัย   คะกาเนปะ ผอ.ร.ร. บ้านโนนศิลา 10966 คศ.4 58,390 3440700396081 ประโคนชัย

2 นายสุทิน  สุโทวา ครู บ้านโนนศิลา 4705 คศ.3 51,170 3440800450346 ประโคนชัย
3 นางกาญจนา  รักษ์กะเปา ครู บ้านโนนศิลา 4701 คศ.2 40,360 3450500269042 ประโคนชัย
4 นางพรรณี  รัตนกาญจน์ ครู บ้านโนนศิลา 4703 คศ.3 49,420 3310700872347 ประโคนชัย
5 นายกรีฑาพล  แสนคํา ครู บ้านโนนศิลา 8039 คศ.2 24,750 1310800108570 ประโคนชัย

1 นายศักดิ์นรินทร์  ธรรมบุตร ผอ.ร.ร. บ้านไพรวัลย์น้อย 10967 คศ.3 35,120 3321000802274 ประโคนชัย

2 นายเชิดศักดิ์  ปามุทา ครู บ้านไพรวัลย์น้อย 4706 คศ.3 37,900 3330400865060 ประโคนชัย
3 นางปาริชาติ   กล่าวรัมย์ ครู บ้านไพรวัลย์น้อย 5096 คศ.3 40,860 3310700874234 ประโคนชัย

1 นายสุธีรพันธ์  พูลผล ผอ.ร.ร. บ้านละเวี้ย ฯ 4707 คศ.3 57,500 3600600323071 ประโคนชัย
2 นายวิยะ  ศรีพรหม ครู บ้านละเวี้ย ฯ 11114 คศ.3 43,800 3320101788586 ประโคนชัย
3 นางสาวชานิดา  สุขสําโรง ครู บ้านละเวี้ย ฯ 4719 คศ.3 32,510 3310700791169 ประโคนชัย
4 นางขวัญเรือน   ศิริรมยานนท์ ครู บ้านละเวี้ย ฯ 4714 คศ.3 53,080 3101900047920 ประโคนชัย
5 นางสาวเพ็ญพักต์  จันทร์วิเศษ ครู บ้านละเวี้ย ฯ 4717 คศ.3 34,470 3310700690664 ประโคนชัย

6 นายวรวัฒน์  สอนอาจ ครู บ้านละเวี้ย ฯ 11117 คศ.3 28,190 1310600005483 ประโคนชัย
7 นางจตุพร  เพ็งประโคน ครู บ้านละเวี้ย ฯ 4715 คศ.2 28,050 3310700986300 ประโคนชัย
8 นายวัชรินทร์   กระมล ครู บ้านละเวี้ย ฯ 11119 คศ.2 28,590 3310700665465 ประโคนชัย
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9 นางสมยศ  โพธิราช ครู บ้านละเวี้ย ฯ 11118 คศ.3 33,800 3310700093968 ประโคนชัย
10 นางดวงพร  สุขสกุลเบญจมาศ ครู บ้านละเวี้ย ฯ 4726 คศ.3 37,200 3310700689755 ประโคนชัย
11 นางพิมพ์ชิดา ศาลางาม ครู บ้านละเวี้ย ฯ 3090 คศ.3 37,200 3310800081287 ประโคนชัย
12 นางนงลักษณ์  สุวรรณสิทธิ์ ครู บ้านละเวี้ย ฯ 10703 คศ.3 40,860 3310700475640 ประโคนชัย
13 นางสาวสุภาภรณ์  สอนอาจ(นางสภาภรณ์ ศิริพงษ์) ครู บ้านละเวี้ย ฯ 11120 คศ.3 31,250 3310700671261 ประโคนชัย
14 นางวรรณพร  ผลอ้อ ครู บ้านละเวี้ย ฯ 5108 คศ.3 33,140 3310700896611 ประโคนชัย
15 นางอรนภา  อนุสิทธิวงศ์ ครู บ้านละเวี้ย ฯ 4725 คศ.3 33,800 3310800254327 ประโคนชัย
16 นางชนากานต์  ปานะโปย ครู บ้านละเวี้ยฯ 4711 คศ.1 25,240 3310700470052 ประโคนชัย
17 นางสาวอุษณีย์  ธัญญศิรินนท์ ครู บ้านละเวี้ยฯ 4832 คศ.3 26,970 3310700871057 ประโคนชัย
18 นางสาวอุษณี  กล้าณรงค์ ครู บ้านละเวี้ยฯ 4708 คศ.2 26,450 3310700471814 ประโคนชัย
19 นายปรินทร สัทธะประโคน ครู บ้านละเวี้ยฯ 5230 คศ.1 19,920 1310800134864 ประโคนชัย
20 นายชาญณรงค์ สุขสูงเนิน ครู บ้านละเวี้ยฯ 9890 คศ.1 19,920 1310800134864 ประโคนชัย
21 นางประวีณา พรหมพันธ์ ครู บ้านละเวี้ยฯ 1040 คศ.2 28,590 3310700909542 ประโคนชัย
22 นางสาวณัฐสุดา ใจดี คช. บ้านละเวี้ยฯ 4722 คช. 17,690 1320300135985 ประโคนชัย
23 นางลดาวัลย์ นาคประโคน คช. บ้านละเวี้ยฯ 4720 คช. 15,800 3310800290684 ประโคนชัย

24 นางยุติ ทุยประโคน ครู บ้านละเวี้ยฯ 4718 คศ.1 22,890 3310701318882 ประโคนชัย

1 นายวิโรจน์  เพ็งประโคน ผอ.ร.ร. บ้านจรอกใหญ่ 4739 คศ.3 40,100 3310700871685 ประโคนชัย
2 นายทวีวัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์ ครู บ้านจรอกใหญ่ 4740 คศ.3 54,820 5320500015684 ประโคนชัย
3 นางจรรยา  ศิริศรี ครู บ้านจรอกใหญ่ 4742 คศ.3 50,290 3320500540847 ประโคนชัย
4 นายชาญวัช  คํามณี ครู บ้านจรอกใหญ่ 4745 คศ.3 38,620 3451300158221 ประโคนชัย
5 นางคําเภย  สมบัติ ครู บ้านจรอกใหญ่ 4749 คศ.3 39,370 3310701213592 ประโคนชัย
6 นายวิจิตร  หรีกประโคน ครู บ้านจรอกใหญ่ 4753 คศ.3 52,940 3310700672283 ประโคนชัย
7 นางจารุวรรณ เนตรประโคน ครู บ้านจรอกใหญ่ 5974 คศ.1 24,750 3310700968042 ประโคนชัย
8 นางสาวสุภานิตา ตํารารัมย์ ครู บ้านจรอกใหญ่ 4750 คศ.1 24,750 5310800010092 ประโคนชัย
9 นางสาวรัชนี สุดาปัน ครู บ้านจรอกใหญ่ 4751 คศ.1 18,270 1450200136253 ประโคนชัย

10 นางสาวเบญจมาภรณ์ กาญจนฤทธากรณ์ คช. บ้านจรอกใหญ่ 4746 คช. 16,570 1309900811424 ประโคนชัย
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1 นายธนาวุฒิ  บัวภา ผอ.ร.ร. บ้านปราสาทสามัคคี 10968 คศ.3 46,760 3451400195781 ประโคนชัย
2 นางสายฝน  บุญเรือง ครู บ้านปราสาทสามัคคี 4774 คศ.3 50,290 3700900066421 ประโคนชัย
3 นางเทวี  วิภาดา ครู บ้านปราสาทสามัคคี 10815 คศ.3 39,370 3310700675908 ประโคนชัย
4 นายวิชาญ  แสงทอง ครู บ้านปราสาทสามัคคี 10816 คศ.3 35,120 3320500750418 ประโคนชัย
5 นายภานุวัฒน์  ทัดเทียม ครู บ้านปราสาทสามัคคี 5219 คศ.1 24,750 1330300014681 ประโคนชัย
6 นางอรสา พิรักษา ครู บ้านปราสาทสามัคคี 10303 คศ.3 33,140 3320100285734 ประโคนชัย
7 นางกฤติพัฒน์กัญญา ห่อทอง ครู บ้านปราสาทสามัคคี 10304 คศ.3 32,510 3310800331747 ประโคนชัย
8 นางสาวศุภานัน  เถาว์ยา ครู บ้านปราสาทสามัคคี 4777 คศ.2 28,050 3310700700317 ประโคนชัย
9 นายสวาย  บุญเรือง ครู บ้านปราสาทสามัคคี 4781 คศ.3 48,540 3320500533760 ประโคนชัย
10 นายประวิท  สกุนินนท์ ครู บ้านปราสาทสามัคคี 4780 คศ.3 42,330 3450600142401 ประโคนชัย
11 นายเกษมศักดิ์  นพรัตน์ ครู บ้านปราสาทสามัคคี 5246 คศ.2 25,440 3310700471440 ประโคนชัย
12 นางชิชญา  พัชนี ครู บ้านปราสาทสามัคคี 5199 คศ.2 24,930 3310700891970 ประโคนชัย
13 นางสาวรัตนาวดี ทองเกล้ียง คช. บ้านปราสาทสามัคคี 4779 คช. 17,690 1310700132347 ประโคนชัย
14 นายสัตยา เกษมรักษ์ คช. บ้านปราสาทสามัคคี 493 คช. 16,920 2300600018711 ประโคนชัย
15 นางสาวอลิษา ศรีพรหม คช. บ้านปราสาทสามัคคี 4957 คช. 16,920 1329900328669 ประโคนชัย
16 นางสาวนัยนา นพพิบูลย์ คช. บ้านปราสาทสามัคคี 4776 คช. 15,800 1329900583553 ประโคนชัย

1 ว่าท่ีร.ต.อัศม์เดช  กระฐินหอม ผอ.ร.ร. บ้านหนองนา 10969 คศ.3 46,040 5311000059527 ประโคนชัย
2 นายวิรัตน์   อาญาเมือง ครู บ้านหนองนา 10578 คศ.3 48,540 3310700873033 ประโคนชัย
3 นางสาวสาวิตรี  พร้ิงเพราะ ครู บ้านหนองนา 10818 คศ.2 28,050 3310701085152 ประโคนชัย

4 นางสาวสุกัญญา สกุลทอง ครู บ้านหนองนา 10576 คศ.1 26,210 1310100088193 ประโคนชัย
5 นางสาวรุจี คมไสย์ คช. บ้านหนองนา 11026 คช. 15,800 1349900594474 ประโคนชัย

1 นายธิวา  สุขสําโรง ผอ.ร.ร. บ้านโพธิ์ไทร 10971 คศ.3 37,200 3310700791151 ประโคนชัย

2 นางรําไพ   ศรีวงศ์สุดตรง ครู บ้านโพธิ์ไทร 5067 คศ.3 52,940 3310700147162 ประโคนชัย
3 นางอนัตยา   สุขสําโรง ครู บ้านโพธิ์ไทร 10824 คศ.4 61,110 3340700511794 ประโคนชัย
4 นางสาวธนัชพร เพ็งประโคน ครู บ้านโพธิ์ไทร 4855 คศ.2 28,050 3310701048362 ประโคนชัย
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1 นายธนิต เสาวพันธุ์ ผอ.ร.ร. บ้านหนองคูณพิณทอง 4782 คศ.3 36,480 3310400025291 ประโคนชัย
2 นายวิบูลย์   โพใครศรี ครู บ้านหนองคูณพิณทอง 5274 คศ.3 52,060 3440900317761 ประโคนชัย
3 นายสุคนธ์  ตรีประโคน ครู บ้านหนองคูณพิณทอง 4784 คศ.2 24,930 3310700407831 ประโคนชัย
4 นางเจียมจิตต์  เสียงตรง ครู บ้านหนองคูณพิณทอง 4785 คศ.3 49,420 3102201284311 ประโคนชัย

5 นางเบญญาภา   โพใครศรี ครู บ้านหนองคูณพิณทอง 5258 คศ.4 61,110 3310700466128 ประโคนชัย

1 นายสุทิน  ทะเรรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านไทรโยง 10699 คศ.3 46,760 3310700491351 ประโคนชัย
2 นางพจนา พิพิธสุขอํานวย ครู บ้านไทรโยง 4873 คศ.3 52,060 3310700473116 ประโคนชัย
3 นางสุดา   อุกประโคน ครู บ้านไทรโยง 5166 คศ.3 43,800 3310700882962 ประโคนชัย
4 นายดํารง  ชํานิจ ครู บ้านไทรโยง 4734 คศ.3 51,170 3310700878124 ประโคนชัย

1 นายวิเชียร  ทองมี ผอ.ร.ร. บ้านหนองเก็ม 4798 คศ.3 56,610 3320800198052 ประโคนชัย
2 นางสาวศศินา  สัญญาฤทธิ์ ครู บ้านหนองเก็ม 4811 คศ.3 32,510 3310700365119 ประโคนชัย

3 นายสมโภชณ์  ไชยยันโต ครู บ้านหนองเก็ม 4818 คศ.4 58,390 3310700150651 ประโคนชัย
4 นางจินตนา  ศรีโพนทอง ครู บ้านหนองเก็ม 4812 คศ.3 33,800 3341500255442 ประโคนชัย
5 นางภัคคินี  โขรัมย์ ครู บ้านหนองเก็ม 4813 คศ.1 24,750 3310700882709 ประโคนชัย
6 นางเจียมจิรา  สาลีวัน ครู บ้านหนองเก็ม 4815 คศ.3 40,100 3310700138864 ประโคนชัย
7 นางสําเภา  จันทร์จําปา ครู บ้านหนองเก็ม 4800 คศ.3 43,800 3311000669434 ประโคนชัย
8 นางนิตยา  สมทอง ครู บ้านหนองเก็ม 4806 คศ.3 52,940 3100500613145 ประโคนชัย

9 นายฬภัษ บวรถิรธนดลณ์ ครู บ้านหนองเก็ม 14820 คศ.3 34,470 3310700872401 ประโคนชัย

1 นายณัฐพล  มีเวที ผอ.ร.ร. บ้านบ่อดิน 10970 คศ.3 37,200 3310700473051 ประโคนชัย
2 นางสาวนิยม   ปุยะติ ครู บ้านบ่อดิน 4819 คศ.3 56,610 3310700473574 ประโคนชัย
3 นางกาญจนา  โพธิขํา ครู บ้านบ่อดิน 291069 คศ.4 62,760 3310700688295 ประโคนชัย
4 นางสาวกรรณขจร แสงงาม ครู บ้านบ่อดิน 4821 คศ.1 19,510 1349900349267 ประโคนชัย
5 นางสาวเพชรรัตน์ กุสะรัมย์ คช. บ้านบ่อดิน 5319 คช. 16,920 1319900351253 ประโคนชัย

1 นายสุรัตน์  เทียมศักดิ์ ผอ.ร.ร. บ้านไพศาลสามัคคี 4822 คศ.4 69,040 3310700420403 ประโคนชัย
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2 นายทรงกรด  ต่างประโคน ครู บ้านไพศาลสามัคคี 4842 คศ.3 36,480 3310700874331 ประโคนชัย
3 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  เจือจันทร์ ครู บ้านไพศาลสามัคคี 4904 คศ.2 25,440 5310790019530 ประโคนชัย
4 นางสาวพัชรินทร์  เรืองไพศาล ครู บ้านไพศาลสามัคคี 4827 คศ.2 28,050 1310700054494 ประโคนชัย
5 นายมังกร  อินบุญญา ครู บ้านไพศาลสามัคคี 10820 คศ.3 46,760 3310700846826 ประโคนชัย
6 นายกิตติศักด์ิ  ไกรศรีวรรธนะ ครู บ้านไพศาลสามัคคี 4829 คศ.3 46,760 3421000608906 ประโคนชัย

7 นายชยพล วุฒิภัทรโสภณ ครู บ้านไพศาลสามัคคี 10312 คศ.3 53,950 3310700898249 ประโคนชัย
8 นางสาวถาวร  ทะเรรัมย์ ครู บ้านไพศาลสามัคคี 3054 คศ.3 35,120 3310700491394 ประโคนชัย
9 นางสารภี  เทียมศักดิ์ ครู บ้านไพศาลสามัคคี 5106 คศ.3 34,470 3310300207397 ประโคนชัย
10 น.ส.ศิริกุล วารสิทธิ์ ครู บ้านไพศาลสามัคคี 5165 คศ.2 25,930 3310700064160 ประโคนชัย
11 นางสาวรพีพรรณ เจริญรัมย์ คช. บ้านไพศาลสามัคคี 4825 คช. 17,910 1329900399558 ประโคนชัย
12 นางชุติกาญจน์ โสภาสุข คช. บ้านไพศาลสามัคคี 9896 คช. 16,920 3310101100495 ประโคนชัย

1 นายเก็ง  ทวันเวช ผอ.ร.ร. บ้านละลมพนู 5035 คศ.4 62,100 3310700875796 ประโคนชัย
2 นางจีรพา  มีเวที ครู บ้านละลมพนู 8970 คศ.3 35,800 3310700884418 ประโคนชัย
3 นางลดาวัลย์  คํามณี ครู บ้านละลมพนู 10853 คศ.3 40,100 3320500394077 ประโคนชัย
4 นางสาวศริษา ทูลประโคน ครู บ้านละลมพนู 5044 คศ.3 35,120 3310700678621 ประโคนชัย
5 นายสุเทพ  ตาดี ครู บ้านละลมพนู 5037 คศ.3 33,800 3321000964941 ประโคนชัย
6 นายคมสันต์ พลพุทธา ครู บ้านละลมพนู 5467 คศ.1 25,240 5450100007713 ประโคนชัย
7 นางสาวสุนิสา  สายสอ ครู บ้านละลมพนู 5041 คศ.2 24,750 1310300113191 ประโคนชัย
8 นางสาวณิชพร  วิเศษสุด ครู บ้านละลมพนู 11104 คศ.3 28,810 1310700059658 ประโคนชัย
9 นางทิพวัล  โสระมรรค ครู บ้านละลมพนู 5039 คศ.3 31,250 3310700149572 ประโคนชัย

10 นายบุญเมือง   พูลทรัพย์ ครู บ้านละลมพนู 5043 คศ.3 53,080 5310790029381 ประโคนชัย
11 นางวันทนีย์   เทียมศักดิ์ ครู บ้านละลมพนู 10307 คศ.3 53,950 3310700420489 ประโคนชัย
12 นายกิตติภพ   ชัยกิตติเกษม ครู บ้านละลมพนู 10852 คศ.3 50,290 3411800212675 ประโคนชัย
13 นางสาววรัญญา  บุญมี ครู บ้านละลมพนู 4778 คศ.1 20,320 1310800083666 ประโคนชัย
14 นางสาวดวงพร บุตรอุดม คช. บ้านละลมพนู 5040 คช. 15,800 1331700017549 ประโคนชัย

1 นายสมพงษ์  โคตรทม ผอ.ร.ร. บ้านสังเคิล 5051 คศ.3 41,580 3310700699131 ประโคนชัย
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2 นางน้ําผึ้ง   หายทุกข์ ครู บ้านสังเคิล 5058 คศ.3 53,080 5310390016134 ประโคนชัย
3 นางสุพัตรา  มะลิซ้อน ครู บ้านสังเคิล 10838 คศ.3 35,800 3311400077917 ประโคนชัย
4 นางปริยาภัทร  กัลปดี ครู บ้านสังเคิล 5054 คศ.2 28,590 5310790037473 ประโคนชัย
5 นายสมเกียรติ มะเรืองศรี ครู บ้านสังเคิล 5056 คศ.4 63,810 3310700691288 ประโคนชัย

6 นางสาวปวีสุดา เถาว์ยา ครู บ้านสังเคิล 10705 คศ.2 24,750 1310700082285 ประโคนชัย
7 นายชลันธน์ ชัชวาลย์ศิริกุล ครู บ้านสังเคิล 5057 คศ.1 22,450 4310700003223 ประโคนชัย
8 นางนฤมล เคร่ืองพาที ครู บ้านสังเคิล 4517 คศ.3 31,250 3349800195957 ประโคนชัย
9 นางอุณาวรรณ  ศิริพร ครู บ้านสังเคิล 5177 คศ.3 26,970 3310700752848 ประโคนชัย
10 นางสาวสมฤดี วงศ์ทอง คช. บ้านสังเคิล 5053 คช. 17,690 1330400374141 ประโคนชัย

1 นายสุริยา  จันทร์จําปา ผอ.ร.ร. บ้านกะโดนหนองยาง 5061 คศ.3 53,950 5300390006252 ประโคนชัย
2 นายพิศาล   เจือจันทร์ ครู บ้านกะโดนหนองยาง 5064 คศ.3 52,940 3310700143710 ประโคนชัย
3 นางวรรณภา   สุขยอด ครู บ้านกะโดนหนองยาง 5063 คศ.3 47,660 3310700480597 ประโคนชัย
4 นางสาวจิราพร  กะประโคน ครู บ้านกะโดนหนองยาง 4630 คศ.3 31,250 3310700463986 ประโคนชัย

5 นางกฤษณา  นพรัตน์ ครู บ้านกะโดนหนองยาง 5062 คศ.3 35,120 3310700705050 ประโคนชัย
6 นางจันทนา  ตาดี ครู บ้านกะโดนหนองยาง 5066 คศ.3 35,120 3310700147201 ประโคนชัย
7 นายสําเภา   ศรีวงศ์สุดตรง ครู บ้านกะโดนหนองยาง 5068 คศ.3 57,500 4310700001956 ประโคนชัย
8 นายหิรัญ  นพรัตน์ ครู บ้านกะโดนหนองยาง 5065 คศ.3 35,800 3930800282635 ประโคนชัย
9 นางสาวยุพา  สายวิเศษ ครู บ้านกะโดนหนองยาง 10321 คศ.2 24,930 3310700146875 ประโคนชัย

1 นายณรงค์ เจริญชัย ผอ.ร.ร. บ้านร่มเย็นวิทยา 10974 คศ.3 30,620 3310100122550 ประโคนชัย
2 นายปริญญา  มะเรืองศรี ครู บ้านร่มเย็นวิทยา 5075 คศ.3 26,350 1329900019941 ประโคนชัย
3 นายสวรรค์ชัย   บินรัมย์ ครู บ้านร่มเย็นวิทยา 2934 คศ.3 53,950 5310790020503 ประโคนชัย
4 นางสาวกนกวรรณ ทองดา ครู บ้านร่มเย็นวิทยา 5074 คศ.2 25,930 1340700053099 ประโคนชัย
5 นางสาวสุนิตา สมนึกตน คช. บ้านร่มเย็นวิทยา 5077 คช. 15,800 1311500033036 ประโคนชัย

1 นายสําราญ  เสียงตรง ผอ.ร.ร. วัดตะลุงเก่า 4861 คศ.4 58,390 3310701218047 ประโคนชัย
2 นางโสภา   แก้วนะภา ครู วัดตะลุงเก่า 4867 คศ.4 58,390 3310700583442 ประโคนชัย
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3 นายบุญเกิด   เจือมประโคน ครู วัดตะลุงเก่า 4871 คศ.3 52,940 3310700480333 ประโคนชัย
4 นางมาลัย   เจือมประโคน ครู วัดตะลุงเก่า 10314 คศ.3 52,940 3520600114538 ประโคนชัย
5 นางนิภาภรณ์  ธนูศิลป์ ครู วัดตะลุงเก่า 3603 คศ.3 35,800 3301700464428 ประโคนชัย
6 นายคมสัน  หลอมประโคน ครู วัดตะลุงเก่า 4865 คศ.3 30,020 3310700872606 ประโคนชัย
7 นางละเอียด   พวงประโคน ครู วัดตะลุงเก่า 10698 คศ.2 33,260 3310700418956 ประโคนชัย
8 นายธนาวุฒิ  วงศ์เป็นพันธุ์ ครู วัดตะลุงเก่า 4943 คศ.3 35,800 3310400352577 ประโคนชัย

9 นางธัญญารัตน์ ทูลประโคน ครู วัดตะลุงเก่า 4866 คศ.2 29,690 3310701328365 ประโคนชัย
10 นางอุมาวดี  ยลวงศ์ ครู วัดตะลุงเก่า 10070 คศ.3 33,800 3310700420349 ประโคนชัย
11 นางอุษา  กิติสากล ครู วัดตะลุงเก่า 4868 คศ.3 45,290 3310700684184 ประโคนชัย
12 นายสามารถ   ศรีละ ครู วัดตะลุงเก่า 4864 คศ.3 54,820 5310790001452 ประโคนชัย
13 นางสาวจุรีรัตน์  ศรีละ ครู วัดตะลุงเก่า 5222ซ คศ.3 34,470 5310700025071 ประโคนชัย

1 นายณรงค์  นุแรมรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านโคกกลาง 4874 คศ.3 47,660 3310300635534 ประโคนชัย
2 นางสาวจิรวัฒน์   สุขแก้ว ครู บ้านโคกกลาง 4883 คศ.3 56,610 3310700471288 ประโคนชัย
3 นางธนัญญา  รัตนประดับ ครู บ้านโคกกลาง 4875 คศ.4 62,100 3310701275270 ประโคนชัย
4 นางสุดา   จันทรักษ์ ครู บ้านโคกกลาง 4259 คศ.3 55,720 3860800006591 ประโคนชัย
5 นางณัฐนันท์  พวงประโคน ครู บ้านโคกกลาง 4880 คศ.3 33,140 3310700402251 ประโคนชัย
6 นางสุชญา  สัมมานิตย์ ครู บ้านโคกกลาง 4507 คศ.3 40,100 3310700404866 ประโคนชัย
7 นางสุดารัตน์  ศุกระมงคล ครู บ้านโคกกลาง 4888 คศ.3 52,060 3250400613568 ประโคนชัย
8 นางนงนุช   ชาญประโคน ครู บ้านโคกกลาง 10588 คศ.3 52,940 3310700469984 ประโคนชัย
9 นางอัมพร  ภัณฑะประทีป ครู บ้านโคกกลาง 4882 คศ.3 52,940 3310700398998 ประโคนชัย

10 นายสมเกียรติ สุวรรณประดิษฐ์ ครู บ้านโคกกลาง 10825 คศ.3 52,940 3900700094918 ประโคนชัย
11 นายสฤษดิ์   เลิศสกุล ครู บ้านโคกกลาง 10826 คศ.4 62,100 3310700393414 ประโคนชัย
12 นางสาวศศิพิชญ์   เอ่ียมประโคน ครู บ้านโคกกลาง 4885 คศ.3 46,760 3310700237200 ประโคนชัย
13 นางจิรภา   นพตลุง ครู บ้านโคกกลาง 4886 คศ.3 45,290 3310700672089 ประโคนชัย
14 นางวิภาวี จรรยาวุฒิธรรม ครู บ้านโคกกลาง 5592 คศ.3 35,120 3310700475674 ประโคนชัย

1 นายรอง  ชาญประโคน ผอ.ร.ร. บ้านโคกเพชร(บุญเหลือฯ) 4926 คศ.3 53,080 3310700877233 ประโคนชัย
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2 นายธีระพงษ์  ปุยะติ ครู บ้านโคกเพชร(บุญเหลือฯ) 4618 คศ.3 36,480 3310700884787 ประโคนชัย
3 นายเกษมศานต์   ห่วงประโคน ครู บ้านโคกเพชร(บุญเหลือฯ) 4933 คศ.3 53,950 3310700666747 ประโคนชัย
4 นายทวีสิทธิ์  ทวันเวช ครู บ้านโคกเพชร(บุญเหลือฯ) 4644 คศ.3 41,580 3310700460391 ประโคนชัย
5 นายจรัส   หิงประโคน ครู บ้านโคกเพชร(บุญเหลือฯ) 5476 คศ.3 54,820 3310701219493 ประโคนชัย

6 นางสาววนิดา  ตรงใจ ครู บ้านโคกเพชร(บุญเหลือฯ) 4930 คศ.3 40,860 3310700678265 ประโคนชัย
7 นางสาววณิชชา แก้วเนตร ครู บ้านโคกเพชร(บุญเหลือฯ) 4932 คศ.2 26,450 1310700107253 ประโคนชัย
8 นายจํานงค์  สระทอง ครู บ้านโคกเพชร(บุญเหลือฯ) 4931 คศ.3 30,020 5610700002826 ประโคนชัย
9 นายอาทิตย์ แก้วหานาม คช. บ้านโคกเพชร(บุญเหลือฯ) 10700 คช. 16,920 1310100197243 ประโคนชัย

1 นายสุรศักดิ์ สหวิริยะสิน ผอ.ร.ร. บ้านเกียรติเจริญ 10973 คศ.2 32,650 3940200436089 ประโคนชัย
2 นางชนิดา   ศรีละ ครู บ้านเกียรติเจริญ 4938 คศ.3 46,760 3102001803935 ประโคนชัย
3 นายไพรวัลย์   มาตรวังแสง ครู บ้านเกียรติเจริญ 4942 คศ.3 52,060 3310701227691 ประโคนชัย
4 นางสาวอรพรรณ ไกรเภช คช. บ้านเกียรติเจริญ 11033 คช. 15,800 1320600189754 ประโคนชัย

1 นายณรงค์  วันจันทึก ผอ.ร.ร. บ้านโคกมะขาม 4830 คศ.4 61,110 3310800120797 ประโคนชัย

2 นางสาวสมพิศ  พวงไพบูลย์ ครู บ้านโคกมะขาม 9751 คศ.3 38,620 3310700689925 ประโคนชัย
3 นางพยงค์   พวงประโคน ครู บ้านโคกมะขาม 4837 คศ.3 52,940 3310700682521 ประโคนชัย
4 นางพรทิพย์   ปูนรัมย์ ครู บ้านโคกมะขาม 5465 คศ.3 33,800 3310700984226 ประโคนชัย
5 นางวิยะดา  โอทารัมย์ ครู บ้านโคกมะขาม 4833 คศ.3 30,620 3130200576678 ประโคนชัย

1 นายปรีชา  หมัดโนต ผอ.ร.ร. บ้านหนองอาแมะ 4843 คศ.3 57,500 3100300498466 ประโคนชัย
2 นางจินดา   ศรีสุริยชัย ครู บ้านหนองอาแมะ 10822 คศ.3 53,950 3310700963687 ประโคนชัย
3 นางวันทนา  ปาประโคน ครู บ้านหนองอาแมะ 5271 คศ.1 25,240 3310700742061 ประโคนชัย
4 นางจุฑามาศ  สุขเลิศ ครู บ้านหนองอาแมะ 4845 คศ.3 35,120 3310700234294 ประโคนชัย
5 นางนภา แน่ประโคน ครู บ้านหนองอาแมะ 4844 คศ.3 39,370 3310700687574 ประโคนชัย

6 นางสุวรรณี  หรีกประโคน ครู บ้านหนองอาแมะ 10313 คศ.3 49,420 3310400145954 ประโคนชัย
7 นางวรีรัตน์  ประสารศรี ครู บ้านหนองอาแมะ 4851 คศ.3 52,940 3310701030986 ประโคนชัย
8 นายศุภชัย   แก้วนะภา ครู บ้านหนองอาแมะ 4849 คศ.3 57,500 3310700240910 ประโคนชัย
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9 นางนวลพรรณ  ปัณนะทุภา ครู บ้านหนองอาแมะ 5163 คศ.3 33,800 3310701065950 ประโคนชัย

1 นายจรัล  เป็งหน้อย ผอ.ร.ร. บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 10972 คศ.3 57,500 3501200487303 ประโคนชัย
2 นายตระการ  เพ็งประโคน ครู บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 4859 คศ.3 46,760 3310700458249 ประโคนชัย
3 นายสันติ  เพ็งเล็งดี ครู บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 5305 คศ.3 49,420 3310700987781 ประโคนชัย
4 นางสอ้ิง   เพ็งประโคน ครู บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 4804 คศ.4 58,390 3310700683820 ประโคนชัย
5 นางสาวชฎานิศ สุขวงษ์ คช. บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 11027 คช. 15,800 1331900000518 ประโคนชัย

1 นายวิเชียร  แดงสาย ผอ.ร.ร. บ้านหนองไผ่ 4790 คศ.3 57,500 3451100867512 ประโคนชัย
2 นางเพ็ญสุข  ศรีสุริยชัย ครู บ้านหนองไผ่ 10306 คศ.3 53,950 3310700458401 ประโคนชัย
3 นายอดุลย์   สุดประโคน ครู บ้านหนองไผ่ 4793 คศ.3 55,720 5310790025742 ประโคนชัย
4 นางสมปอง   แจ่มใส ครู บ้านหนองไผ่ 4796 คศ.3 56,610 3310700871472 ประโคนชัย

5 นายวีรศักดิ์   ศรีสุริยชัย ครู บ้านหนองไผ่ 4795 คศ.4 62,760 3310700686799 ประโคนชัย
6 นายรังสิต ทูลประโคน ครู บ้านหนองไผ่ 4797 คศ.1 22,890 2311500001221 ประโคนชัย
7 นางกุหลาบ  สกุนินนท์ ครู บ้านหนองไผ่ 4794 คศ.3 46,760 3310701028523 ประโคนชัย
8 นางกฤษณา   บัวภา ครู บ้านหนองไผ่ 10823 คศ.3 43,080 3310700882091 ประโคนชัย
9 นางวารุณี  บุตรัตนศิรินทร์ ครู บ้านหนองไผ่ 4129 คศ.3 31,250 3310700289498 ประโคนชัย
10 นางสาวสุรัตน์วดี เวือนประโคน คช. บ้านหนองไผ่ 4802 คช. 15,800 1310700239010 ประโคนชัย

1 นายจําเนียร  บัวแย้ม ผอ.ร.ร. บ้านโคกย่าง 5078 คศ.4 58,390 3310701431794 ประโคนชัย
2 นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคน ครู บ้านโคกย่าง 5089 คศ.3 46,760 5310700083772 ประโคนชัย
3 นางสาวทิชากร  ทองระยับ ครู บ้านโคกย่าง 1527 คศ.3 27,580 3310700304641 ประโคนชัย
4 นายบัณฑิต  เสขะกุล ครู บ้านโคกย่าง 11312 คศ.3 32,510 3310700237277 ประโคนชัย
5 นางนภัสรพี โรจน์ธนิกโชติกุล  ครู บ้านโคกย่าง 5093 คศ.3 35,800 3310700690214 ประโคนชัย
6 นางดวงจันทร์  ลาภไธสง ครู บ้านโคกย่าง 5080 คศ.3 38,620 3310700072049 ประโคนชัย
7 นายวัชรชัย ก้องกาญจโนภาส ครู บ้านโคกย่าง 5082 คศ.3 49,420 3800500131446 ประโคนชัย
8 นายสนิท  นพตลุง ครู บ้านโคกย่าง 5394 คศ.3 52,060 3310700227280 ประโคนชัย
9 จ.ส.ท.วีรวัฒน์ จารุวงษ์เสถียร ครู บ้านโคกย่าง 5091 คศ.3 54,820 3310700220536 ประโคนชัย
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10 นางพูนสุข  อิสระวิสุทธิ์ ครู บ้านโคกย่าง 5087 คศ.4 61,110 3310700472136 ประโคนชัย
11 นายสายัณห์  ต่างประโคน ครู บ้านโคกย่าง 2938 คศ.4 62,100 3320101072033 ประโคนชัย
12 นางอรุณี  ภูมิประโคน ครู บ้านโคกย่าง 11200 คศ.3 35,800 3310400953384 ประโคนชัย
13 นางสาวจรัญญา ราศรีประโคน คช. บ้านโคกย่าง 5134 คช. 16,570 1310800122718 ประโคนชัย
14 นายสุวิชา นามประโคน คช. บ้านโคกย่าง 4085 คช. 16,570 1102700277713 ประโคนชัย
15 นางสาวอารียา ลัดดาไสว คช. บ้านโคกย่าง 5086 คช. 16,190 3320500808726 ประโคนชัย

1 นายวิโรจน์  นะราศรี ผอ.ร.ร. บ้านเก็ม 5094 คศ.3 53,950 3310700066758 ประโคนชัย
2 นางลินจง  เหมือนพร้อม ครู บ้านเก็ม 4702 คศ.3 49,420 3199800101164 ประโคนชัย
3 นางมยุรี  นาคินชาติ ครู บ้านเก็ม 5095 คศ.3 35,800 3310700064585 ประโคนชัย
4 นายเพยาว์   เหมือนพร้อม ครู บ้านเก็ม 5101 คศ.3 52,060 3310700731239 ประโคนชัย
5 นายวุฒิไกร   เรือนไธสง ครู บ้านเก็ม 5107 คศ.3 52,060 3401500105369 ประโคนชัย
6 นางประหยัด   เจริญยิ่ง ครู บ้านเก็ม 5060 คศ.4 58,390 4320600005208 ประโคนชัย
7 นางสาวจุลีพร ศรีสุข คช. บ้านเก็ม 5402 คช. 15,050 1810400005001 ประโคนชัย

1 นายสมหมาย  อาทวัง ผอ.ร.ร. วัดบ้านปะทัดบุ 5109 คศ.4 61,110 3310700935241 ประโคนชัย
2 นางสาวกัญญนันทน์ อภิรมย์นภเกตน์ ครู วัดบ้านปะทัดบุ 8631 คศ.3 37,900 3310400200343 ประโคนชัย
3 นางสาวเพ็ญวิภา   ปุยะติ ครู วัดบ้านปะทัดบุ 5120 คศ.3 51,170 3310700223110 ประโคนชัย
4 นางกนิษฐา  บุตรแก้ว ครู วัดบ้านปะทัดบุ 11406 คศ.3 36,480 4102100040059 ประโคนชัย
5 นางธนิษฐนันท์  ธนานภเกตน์ ครู วัดบ้านปะทัดบุ 4658 คศ.3 39,370 3310400186383 ประโคนชัย
6 นางสาวบรรจง  คูณประโคน ครู วัดบ้านปะทัดบุ 4775 คศ.3 35,120 3310700896637 ประโคนชัย
7 นางรัชนี   เอ็นมาก ครู วัดบ้านปะทัดบุ 4860 คศ.3 37,200 3319900010185 ประโคนชัย
8 นางสาวรฐสร  แสนดัง ครู วัดบ้านปะทัดบุ 5121 คศ.3 35,120 3310700836766 ประโคนชัย
9 นางศรีจันทร์   มีคม ครู วัดบ้านปะทัดบุ 5118 คศ.3 41,580 3310700198255 ประโคนชัย

10 นายสมศักดิ์   สุทธิ ครู วัดบ้านปะทัดบุ 5119 คศ.3 53,080 3310100280791 ประโคนชัย
11 นางแพรว   สุทธิ ครู วัดบ้านปะทัดบุ 5116 คศ.3 54,820 3310401162747 ประโคนชัย
12 นายกิตตินันท์  ฟับประโคน ครู วัดบ้านปะทัดบุ 5142 คศ.2 25,930 3310700314743 ประโคนชัย
13 นางประสาน  นราศรี ครู วัดบ้านปะทัดบุ 4632 คศ.3 31,870 5310190010051 ประโคนชัย
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14 นางญาณิศา นาถาบํารุง ครู วัดบ้านปะทัดบุ 4723 คศ.3 29,420 3310701108535 ประโคนชัย
15 นายวรวุฒิ  เมอะประโคน ครู วัดบ้านปะทัดบุ 5112 คศ.3 31,250 3310700448014 ประโคนชัย
16 นายสุบัญ จงกล ครู วัดบ้านปะทัดบุ 4698 คศ.3 36,480 3310700872819 ประโคนชัย

1 นายประทีป   ภิรมย์นาค ผอ.ร.ร. บ้านหนองกระต่าย 5123 คศ.3 48,540 3310700578970 ประโคนชัย
2 นายนิเวศน์   เมืองไทย ครู บ้านหนองกระต่าย 5127 คศ.3 54,820 3320101069202 ประโคนชัย
3 นางพวงพันธ์ ชาญประโคน  ครู บ้านหนองกระต่าย 5131 คศ.3 53,080 3310700089600 ประโคนชัย

4 นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ญศิริ ครู บ้านหนองกระต่าย 5128 คศ.3 46,040 3310600260692 ประโคนชัย
5 นางสาวนิ่มนวล   ปราบวิชิตร์ ครู บ้านหนองกระต่าย 5126 คศ.3 49,420 3401200199643 ประโคนชัย
6 นางสังวาลย์  วรพันธรรมกุล ครู บ้านหนองกระต่าย 5124 คศ.3 56,610 3310300757991 ประโคนชัย

1 นายเฉลิมพล  แก้วประโคน ผอ.ร.ร. บ้านกระสัง 5133 คศ.2 32,060 3310700856295 ประโคนชัย
2 นายศราวุธ  เปล่งชัย ครู บ้านกระสัง 5140 คศ.3 52,940 3310701253942 ประโคนชัย
3 นายศุภกร  แสงสุวรรณ ครู บ้านกระสัง 5135 คศ.3 37,200 3310700456751 ประโคนชัย
4 นางสาวภัทรสุดา ชัยปลัด คช. บ้านกระสัง 5137 คช. 15,800 1310700226236 ประโคนชัย

1 นางนีลวัจน์  เสาวพันธุ์ ผอ.ร.ร. บ้านหินกอง 5141 คศ.3 37,200 3310700075480 ประโคนชัย
2 นายสุทัศน์   มิเขมา ครู บ้านหินกอง 4810 คศ.3 49,420 5310790025459 ประโคนชัย
3 นางชุติมา  ธีระปราบภัย ครู บ้านหินกอง 5143 คศ.3 37,200 3310700874692 ประโคนชัย

1 นายนิคม  ขันโสม ผอ.ร.ร. บ้านจรเข้มาก 5149 คศ.4 65,910 5310790026200 ประโคนชัย
2 นายเสน่ห์  เวือมประโคน รอง ผอ.ร.ร. บ้านจรเข้มาก 4609 คศ.4 62,760 3310700240421 ประโคนชัย
3 นางวรรณรัตน์  เจียมรัมย์ ครู บ้านจรเข้มาก 5151 คศ.3 33,800 5310790008392 ประโคนชัย

4 นางวลัยทิพย์   สิริจงวัฒนา ครู บ้านจรเข้มาก 6109 คศ.3 42,330 3310700232666 ประโคนชัย
5 นายระพี  ปุยะติ ครู บ้านจรเข้มาก 5161 คศ.3 36,480 3310700878914 ประโคนชัย
6 นางชุดา   เฮ่ประโคน ครู บ้านจรเข้มาก 6116 คศ.3 41,580 3310400260362 ประโคนชัย
7 นายสุบัน   ศักดิ์คําดวง ครู บ้านจรเข้มาก 5157 คศ.3 51,170 3450400064139 ประโคนชัย
8 นายศรายุทธ  นาคินชาติ ครู บ้านจรเข้มาก 5159 คศ.3 32,510 3310401086862 ประโคนชัย
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9 นางถวิลรัตน์  สระหอม ครู บ้านจรเข้มาก 10311 คศ.3 34,470 5310600029750 ประโคนชัย
10 นายศรพิชิต สลางสิงห์ ครู บ้านจรเข้มาก 11311 คศ.3 38,620 3490500375837 ประโคนชัย
11 นางวิจิตรา   ชอบธรรม ครู บ้านจรเข้มาก 10305 คศ.3 45,290 3310700237404 ประโคนชัย
12 นางจารินี   เสาเกลียว ครู บ้านจรเข้มาก 4635 คศ.3 47,660 3310400045089 ประโคนชัย
13 นางกัญญา   กางรัมย์ ครู บ้านจรเข้มาก 4856 คศ.3 55,720 3310701224926 ประโคนชัย
14 นางบุหลัน   วรอนุ ครู บ้านจรเข้มาก 5152 คศ.3 57,500 3310700068505 ประโคนชัย

15 นายเสนอ   นึกมั่น ครู บ้านจรเข้มาก 5156 คศ.4 62,760 3310700302681 ประโคนชัย
16 นางพรรณี   นึกมั่น ครู บ้านจรเข้มาก 5167 คศ.4 62,100 3251100466773 ประโคนชัย
17 นางสาวศิรินภา หมื่นมะเริง ครู บ้านจรเข้มาก 5153 คศ.1 17,490 1309900018171 ประโคนชัย
18 นางรสสุคนธ์  ตุ้มวารีย์ ครู บ้านจรเข้มาก 11314 คศ.3 35,120 3310700193725 ประโคนชัย
19 นางสาวจันทร์จิราพร อินธาระ คช. บ้านจรเข้มาก 4808 คช. 17,910 1329900341401 ประโคนชัย
20 นางสาวปุญญิสา ห่วงประโคน คช. บ้านจรเข้มาก 4535 คช. 17,690 3310700670345 ประโคนชัย
21 นางสาวปาริฉัตร ภูปากน้ํา คช. บ้านจรเข้มาก 5097 คช. 16,570 1329900392642 ประโคนชัย
22 นางสาวพัชราภรณ์ โพธี คช. บ้านจรเข้มาก 5158 คช. 15,800 1301700248915 ประโคนชัย
23 นางสุดฤทัย  เมอะประโคน ครู บ้านจรเข้มาก 5148 คศ.3 32,510 5480200006956 ประโคนชัย

1 นางแพรวพรรณ นาคนวล ผอ.ร.ร. วัดบ้านเมืองต่ํา 5168 คศ.3 39,370 3310700666534 ประโคนชัย
2 นายทองใบ   ดวงเนตร ครู วัดบ้านเมืองต่ํา 5243 คศ.3 52,060 3310700614330 ประโคนชัย
3 นางบังอรศิริ  ทับทิมหิน ครู วัดบ้านเมืองต่ํา 5188 คศ.3 52,940 5310790026030 ประโคนชัย

4 นางสาววิไลลักษณ์  สีประโคน ครู วัดบ้านเมืองต่ํา 5190 คศ.3 30,020 3310700066499 ประโคนชัย
5 นางพัชรนันท์ ฮาเมดิงเงอร์ ครู วัดบ้านเมืองต่ํา 5173 คศ.3 31,250 3310700319087 ประโคนชัย
6 นางประดับ  บัวชิต ครู วัดบ้านเมืองต่ํา 4801 คศ.3 37,200 3310700203488 ประโคนชัย

7 นางจรรยา  พิลาวุฒิ ครู วัดบ้านเมืองต่ํา 5182 คศ.3 42,330 3310700618513 ประโคนชัย
8 นางจินดา   ดีมาก ครู วัดบ้านเมืองต่ํา 5186 คศ.3 57,500 3310701065909 ประโคนชัย
9 นายพีรพล  สกุลอรุณเพชร ครู วัดบ้านเมืองต่ํา 11103 คศ.3 40,100 3310400246009 ประโคนชัย
10 นางสาวปภัชญา สมัครคดี ครู วัดบ้านเมืองต่ํา 5178 คศ.2 25,440 3301401120972 ประโคนชัย

1 นายแสน  กังประโคน ผอ.ร.ร. บ้านบุฯ 5192 คศ.4 58,390 3310700686535 ประโคนชัย
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2 นายเฉลิม   ยิ้มชื่น ครู บ้านบุฯ 5205 คศ.4 58,390 3320500389049 ประโคนชัย
3 นางสุชิน   สุขนึก ครู บ้านบุฯ 5204 คศ.3 55,720 3310700308310 ประโคนชัย
4 นางแฉล้ม  เป้ากลาง ครู บ้านบุฯ 5144 คศ.3 35,800 3310700314913 ประโคนชัย
5 นางทัศพร   โอภาษี ครู บ้านบุฯ 5210 คศ.3 52,940 3310700304471 ประโคนชัย
6 นายสุธี   ประกอบดี ครู บ้านบุฯ 5209 คศ.3 56,610 3310700310641 ประโคนชัย
7 นายแข่ง   อัครพิศาลสกุล ครู บ้านบุฯ 5207 คศ.4 63,810 3320600439099 ประโคนชัย

8 นางธนาภา  ดีดิเรก ครู บ้านบุฯ 5208 คศ.3 37,200 3310700082869 ประโคนชัย
9 นางประทุม  ราชประโคน โคโคท ครู บ้านบุฯ 5206 คศ.1 25,240 3440900065045 ประโคนชัย
10 นางอนันธิกา  ฟับประโคน ครู บ้านบุฯ 5201 คศ.1 25,240 3310700313101 ประโคนชัย

1 นายพิชัย  อาจสังข์ ผอ.ร.ร. บ้านบัว 5212 คศ.3 43,080 3311100202431 ประโคนชัย
2 นายเกชา  ทรงประโคน ครู บ้านบัว 5220 คศ.2 25,730 5310800001891 ประโคนชัย
3 นางสุวิมล  เจริญศิริ ครู บ้านบัว 9164 คศ.3 37,900 3310700304250 ประโคนชัย
4 นางพรเพ็ญ  โงชาฤทธิ์ ครู บ้านบัว 5218 คศ.4 58,390 3749800122786 ประโคนชัย
5 นางสุวนิด  อรชุน ครู บ้านบัว 9904 คศ.3 45,290 3310700661231 ประโคนชัย
6 นายโชติพงษ์  พลสยม ครู บ้านบัว 5214 คศ.3 53,080 3319900059800 ประโคนชัย
7 นางสาววรรณิการ์ พะสุรัมย์ คช. บ้านบัว 5216 คช. 15,800 1319900397121 ประโคนชัย

1 นายจิรพัฒน์  เทียมศักดิ์ ผอ.ร.ร. บ้านหนองร้าน 5225 คศ.3 46,040 3310700234286 ประโคนชัย
2 นางรพีพร   คํายอด ครู บ้านหนองร้าน 5232 คศ.3 47,660 3310700617941 ประโคนชัย
3 นายประสิทธิ์  โอภาษี ครู บ้านหนองร้าน 5228 คศ.3 37,900 3600400260351 ประโคนชัย
4 นางนงลักษณ์  เดชซัง ครู บ้านหนองร้าน 5229 คศ.3 35,120 3310700065557 ประโคนชัย
5 นางสาววนัชพร  ทองระยับ ครู บ้านหนองร้าน 5226 คศ.3 42,330 3310700304497 ประโคนชัย
6 นายยิ่งยง   ดุจจานุทัศน์ ครู บ้านหนองร้าน 5231 คศ.3 45,290 3311000016996 ประโคนชัย
7 นางสมส่ง   ดุจจานุทัศน์ ครู บ้านหนองร้าน 5236 คศ.3 51,170 3310701221838 ประโคนชัย
8 นางสาวจุฑามาศ ทรงประโคน คช. บ้านหนองร้าน 5018 ซ คช. 16,920 1102001317295 ประโคนชัย
9 นายสุรเดช กาแก้ว ครู บ้านหนองร้าน 5234 คศ.3 26,970 3311100765273 ประโคนชัย
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1 นายสักรินทร์ ทองศรี ผอ.ร.ร. บ้านกระสังสามัคคี 5237 คศ.2 28,590 3310700218060 ประโคนชัย
2 นายสุเชษฐ์   สุขนึก ครู บ้านกระสังสามัคคี 5241 คศ.3 53,080 3320100432982 ประโคนชัย
3 นางสาวพัชรินทร์ เอสะตี คช. บ้านกระสังสามัคคี 939 คช. 15,800 1310200066973 ประโคนชัย

1 นายนรังสรรค์  จันทร์สนาม ผอ.ร.ร. บ้านแสลงโทน 5406 คศ.3 44,560 3310700048458 ประโคนชัย
2 นางเจษฎา   กันยาเลิศ ครู บ้านแสลงโทน 5288 คศ.3 53,080 3310700031121 ประโคนชัย
3 นางวาสนา   บุญนาน ครู บ้านแสลงโทน 5286 คศ.3 41,580 3310400018341 ประโคนชัย
4 นางวิไลวรรณ แพพิพัฒน์ ครู บ้านแสลงโทน 9905 คศ.4 61,110 3170600310136 ประโคนชัย
5 นางกรรณิการ์  ลีประโคน ครู บ้านแสลงโทน 5189 คศ.3 35,800 3310700041828 ประโคนชัย
6 นายสุรชัย  เหลืองเดชานุรักษ์ ครู บ้านแสลงโทน 5285 คศ.3 37,200 3319900158701 ประโคนชัย
7 นางสุนิตตา  เอ็มประโคน ครู บ้านแสลงโทน 5407 คศ.3 32,510 3310700035704 ประโคนชัย
8 นางวาสนา  จันทร์สนาม ครู บ้านแสลงโทน 5422 คศ.3 35,800 3310700942256 ประโคนชัย
9 นายสมเกียรติ  เฉลาประโคน ครู บ้านแสลงโทน 5283 คศ.3 36,480 5310790027800 ประโคนชัย

10 นางสุกัญญา  สุขกูล ครู บ้านแสลงโทน 5426 คศ.3 37,200 3450600807071 ประโคนชัย
11 นางนิรมล  ลีประโคน ครู บ้านแสลงโทน 5202 คศ.3 39,370 3319900073454 ประโคนชัย
12 นายวิษณุ   อุพลรัมย์ ครู บ้านแสลงโทน 10331 คศ.4 61,110 3310101699605 ประโคนชัย
13 นางสงวนศรี นรัฐกิจ ครู บ้านแสลงโทน 5416 คศ.4 62,100 3310700042590 ประโคนชัย
14 นายเริงศักดิ์   แพพิพัฒน์ ครู บ้านแสลงโทน 5281 คศ.4 64,860 3310700042425 ประโคนชัย
15 นายชัยยงค์  อุสวาสดิ์วงศ์ ครู บ้านแสลงโทน 5428 คศ.3 46,760 3310701131693 ประโคนชัย
16 นายทิตตนัย   สมานชัย ครู บ้านแสลงโทน 10484 คศ.3 48,540 3310700072146 ประโคนชัย
17 นายสมชีพ   ช่างทอง ครู บ้านแสลงโทน 5418 คศ.4 58,390 3300100237918 ประโคนชัย
18 นางจํานรรจา   อุพลรัมย์ ครู บ้านแสลงโทน 11169 คศ.4 58,390 3160200241838 ประโคนชัย
19 น.ส.พรนิภา ชะเทียนรัมย์ ครู บ้านแสลงโทน 5421 คศ.1 20,320 1310300126641 ประโคนชัย
20 นางสาวปราณี เปรียบสม ครู บ้านแสลงโทน 11173 คศ.3 28,810 3310700349725 ประโคนชัย

1 นายศรัณยู สินรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านหนองบอน 5429 คศ.3 34,470 3310700452186 ประโคนชัย
2 นางฒาลิกา  โสนะชัย ครู บ้านหนองบอน 5373 คศ.2 39,100 3311200198567 ประโคนชัย
3 นายอนุพงษ์  ต้นเสมอไทย ครู บ้านหนองบอน 5434 คศ.2 29,140 3310100305280 ประโคนชัย
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4 นางสาววิลาสินี  บํารัมย์ ครู บ้านหนองบอน 5432 คศ.2 40,990 3310101485664 ประโคนชัย

5 นายวิชัย   จุฑาจันทร์ ครู บ้านหนองบอน 5435 คศ.3 47,660 3310700316355 ประโคนชัย
6 นางสุวรรณา   เรืองรอบ ครู บ้านหนองบอน 5433 คศ.3 49,420 3310701330190 ประโคนชัย
7 นายเทพารัตน์   ลําภู ครู บ้านหนองบอน 5431 คศ.3 52,060 3321100081455 ประโคนชัย
8 นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน ครู บ้านหนองบอน 5437 คศ.3 28,190 1319900024899 ประโคนชัย
9 นางสาวโสภา วรรณ์ศิริ ครู บ้านหนองบอน 5430 คศ.1 25,240 1310100108283 ประโคนชัย

1 นายปริพันธ์  สมภาค ผอ.ร.ร. บ้านโคกเพชรไสยา 5494 คศ.3 33,800 3310701094771 ประโคนชัย
2 นายบุญมี   แผ้วพลสง ครู บ้านโคกเพชรไสยา 5497 คศ.4 61,110 3310100628801 ประโคนชัย
3 นายเจริญศักดิ์ ประจันบาล ครู บ้านโคกเพชรไสยา 5495 คศ.3 39,370 3310300288591 ประโคนชัย
4 นายประวิทย์  กุสันเทียะ ครู บ้านโคกเพชรไสยา 1402 คศ.3 28,190 3300900961742 ประโคนชัย
5 นางศิวพร  ทองพิมาย ครู บ้านโคกเพชรไสยา 9907 คศ.3 30,020 1319900014478 ประโคนชัย
6 นางสาวจุฬาณี  ทองพราว ครู บ้านโคกเพชรไสยา 5499 คศ.2 32,060 3311000817875 ประโคนชัย
7 นางสีสุรัตน์  จิตรัมย์ ครู บ้านโคกเพชรไสยา 7492 คศ.3 35,120 3310100654616 ประโคนชัย
8 นายสุรชัย  บูรณ์เจริญ ครู บ้านโคกเพชรไสยา 2972 คศ.3 35,800 3310701258979 ประโคนชัย
9 นายปิยะพจน์  ประเสริฐกุล ครู บ้านโคกเพชรไสยา 5498 คศ.3 53,950 3301700333609 ประโคนชัย
10 นางวาทิณี   ประเสริฐกุล ครู บ้านโคกเพชรไสยา 10844 คศ.3 54,820 3310700653742 ประโคนชัย
11 นางนวลอนงค์ แขวกระทุ่ม ครู บ้านโคกเพชรไสยา 4378ซ คศ.3 35,120 3410600172466 ประโคนชัย
12 นางชะอุ่ม   จิตต์ใจรักษ์ ครู บ้านโคกเพชรไสยา 5496 คศ.4 58,390 3310701358493 ประโคนชัย
13 นางสังวาล  หร่ายพิมาย ครู บ้านโคกเพชรไสยา 10135 คศ.2 27,500 5310800007920 ประโคนชัย
14 นางศิริวรรณ รอบแคว้น ครู บ้านโคกเพชรไสยา 5503 คศ.2 25,440 1310100092051 ประโคนชัย
15 นางสาวมะลิ ยืนต้น คช. บ้านโคกเพชรไสยา 5502 คช. 15,800 1319900317519 ประโคนชัย

1 นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม ผอ.ร.ร. บ้านสี่เหลี่ยม 5504 คศ.3 41,580 3310100431293 ประโคนชัย
2 นางสุนิสา  เศวตศิลป์ ครู บ้านสี่เหลี่ยม 11112 คศ.2 30,280 3310400272379 ประโคนชัย
3 นายเฉลียว  เจริญรัมย์ ครู บ้านสี่เหลี่ยม 5509 คศ.3 43,800 3310700049241 ประโคนชัย
4 นางมะลิวรรณ  ศิลาชัย ครู บ้านสี่เหลี่ยม 5513 คศ.2 25,440 3310300664020 ประโคนชัย
5 นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย ครู บ้านสี่เหลี่ยม 10591 คศ.2 28,050 1310700002796 ประโคนชัย
6 นายสุพรรณ  ราชประโคน ครู บ้านสี่เหลี่ยม 5514 คศ.2 28,590 3310700961757 ประโคนชัย
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7 นางทองกนก  นาสารีย์ ครู บ้านสี่เหลี่ยม 5512 คศ.3 31,250 5450600028655 ประโคนชัย
8 นางเบญจมาศ  บูรณ์เจริญ ครู บ้านสี่เหลี่ยม 5517 คศ.3 36,480 3100501257580 ประโคนชัย
9 นางจันทนา ชมนาวัง ครู บ้านสี่เหลี่ยม 5515 คศ.3 48,540 3361200031191 ประโคนชัย
10 นางราตรี   กลั่นประโคน ครู บ้านสี่เหลี่ยม 2738 คศ.3 50,290 3310700654528 ประโคนชัย
11 นางปริศนา จันทร์จําปา ครู บ้านสี่เหลี่ยม 5519 คศ.2 25,440 1310700143063 ประโคนชัย
12 นางจรรยา  วิเศษนคร ครู บ้านสี่เหลี่ยม 5506 คศ.3 37,200 3310700042573 ประโคนชัย
13 นางพัตสรา ศรีษะนอก ครู บ้านสี่เหลี่ยม 10327 คศ.2 30,850 3310701158257 ประโคนชัย
14 นางสาวโสภา ต้นสีนนท์ คช. บ้านสี่เหลี่ยม 5516 คช. 17,910 3440300662891 ประโคนชัย
15 นางอุษณีย์ ไชยศรีรัมย์ ครู บ้านสี่เหลี่ยม 5552 คศ.3 38,620 3310100654608 ประโคนชัย
16 นางสาววลัยพรรณ วงศ์สุวรรณ คช. บ้านสี่เหลี่ยม 636 คช. 16,920 1319800104408 ประโคนชัย
17 นางสาวปองฤดี ชาลี คช. บ้านสี่เหลี่ยม 5521 คช. 16,570 1310300127991 ประโคนชัย
18 นางสาวอําภา สุขสมาน คช. บ้านสี่เหลี่ยม 5526 คช. 16,570 1319800083354 ประโคนชัย

1 ส.อ.ชาตรี   มาประจง ผอ.ร.ร. บ้านสารภี 5522 คศ.4 58,390 3310700471504 ประโคนชัย
2 นายพิสิต ศิริวัฒนเมธานนท์ ครู บ้านสารภี 4457 คศ.3 52,060 3360100474391 ประโคนชัย
3 นายกฤษณะ  แสงจิรัมย์ ครู บ้านสารภี 5525 คศ.2 27,500 3310101619644 ประโคนชัย
4 นางจิตตรี  ดียิ่ง ครู บ้านสารภี 2126 คศ.3 29,420 3310700038223 ประโคนชัย
5 นายสมพงษ์  ว่องวัฒนพรรณ ครู บ้านสารภี 5523 คศ.2 29,140 3310700453051 ประโคนชัย
6 นางสมบูรณ์  อ่อนไธสง ครู บ้านสารภี 5524 คศ.3 36,480 3310200383801 ประโคนชัย

1 นายอุดร  จงกล ผอ.ร.ร. วัดบ้านไทร ฯ 5527 คศ.4 69,040 3310700891520 ประโคนชัย

2 นายศุภวัฒน์  ปรังประโคน รอง ผอ.ร.ร. วัดบ้านไทร ฯ 5528 คศ.4 63,810 3310700942027 ประโคนชัย
3 นางสาวจุรี  ปานะโปย ครู วัดบ้านไทร ฯ 5536 คศ.3 35,120 3310700478525 ประโคนชัย
4 นางชุดาภรณ์  พวงทวีสุข ครู วัดบ้านไทร ฯ 11318 คศ.3 38,620 3310701227682 ประโคนชัย
5 นายวิสูตร  แสนกล้า ครู วัดบ้านไทร ฯ 5530 คศ.3 30,020 1310700082994 ประโคนชัย
6 นายประเสริฐ  แทนพลกรัง ครู วัดบ้านไทร ฯ 5534 คศ.3 38,620 3300100718118 ประโคนชัย
7 นางจารุณี  สินทะสอน ครู วัดบ้านไทร ฯ 5540 คศ.3 33,140 3310800006471 ประโคนชัย
8 นางพิชยา  แทนพลกรัง ครู วัดบ้านไทร ฯ 11315 คศ.3 38,620 3310700933834 ประโคนชัย



หน้าท่ี 53

ตําแหน่ง อันดับ เงินเดือน เลขประจําตัว
เลขที่ 1 มี.ค.62 ประชาชน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงเรียน ................................................... 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด อําเภอ

9 นางนารี   ใจตรง ครู วัดบ้านไทร ฯ 10579 คศ.3 54,820 3310700990391 ประโคนชัย
10 นางปัญจรี   ประไกรวัน ครู วัดบ้านไทร ฯ 5531 คศ.3 54,820 3900400324306 ประโคนชัย
11 นางภัคศุภางค์   ฮัทโทริ ครู วัดบ้านไทร ฯ 11239 คศ.3 55,720 3100603302134 ประโคนชัย
12 นางสุภรณ์   พรรณพิสุทธิ์ ครู วัดบ้านไทร ฯ 5544 คศ.4 68,000 3779900083537 ประโคนชัย
13 นางธัญชนก  มหาภูวตานนท์ ครู วัดบ้านไทร ฯ 5542 คศ.3 35,800 3310700676998 ประโคนชัย

14 นายวศินภัทร์  ปุยะติ ครู วัดบ้านไทร ฯ 4683 คศ.2 36,840 3310700682157 ประโคนชัย
15 นายทิวากรณ์ มากะเต ครู วัดบ้านไทร ฯ 5538 คศ.2 29,140 3310700937619 ประโคนชัย
16 นายประยูร   ทวันเวช ครู วัดบ้านไทร ฯ 11105 คศ.3 43,800 3310700417186 ประโคนชัย
17 นางสาคร   ทองทิพย์ ครู วัดบ้านไทร ฯ 10592 คศ.3 29,420 3310700872541 ประโคนชัย
18 นายจรัล  ทองด้วง ครู วัดบ้านไทร ฯ 5539 คศ.2 36,250 3310700631358 ประโคนชัย
19 นางสายใจ   ชุดพิมาย ครู วัดบ้านไทร ฯ 5603 คศ.3 43,080 3319900203846 ประโคนชัย

20 นางสาวชญาภารัศม์ิ ธนยศเบญญพัชร์ ครู วัดบ้านไทร ฯ 11317 คศ.2 24,930 1329900112763 ประโคนชัย
21 นายสมคิด กันตา คช. วัดบ้านไทร ฯ 6 คช. 17,690 1340700447143 ประโคนชัย

1 นายบุญลือ  ไชยชิต ผอ.ร.ร. วัดบ้านไพบูลย์ 5547 คศ.3 56,610 3450400403499 ประโคนชัย
2 นางอาภร  พึ่งงาม ครู วัดบ้านไพบูลย์ 5558 คศ.3 54,820 3740100760030 ประโคนชัย

3 นางสิภาลักษณ์  นามวิชัยธนภัทร์ ครู วัดบ้านไพบูลย์ 5554 คศ.3 56,610 3451001116390 ประโคนชัย
4 นางสาวนาฎยา  ทัตสอย ครู วัดบ้านไพบูลย์ 10593 คศ.2 26,980 1310700047625 ประโคนชัย
5 นางอมรินทร์  แย้มประโคน ครู วัดบ้านไพบูลย์ 5549 คศ.3 43,080 3310700631374 ประโคนชัย
6 นางศรีวิรุณ  ประดับคํา ครู วัดบ้านไพบูลย์ 5548 คศ.3 52,940 5310700013758 ประโคนชัย
7 นางดรุณี  เทียนศิริวงศากุล ครู วัดบ้านไพบูลย์ 5559 คศ.3 52,940 3310700661630 ประโคนชัย
8 นางจริยา  สมานชัย ครู วัดบ้านไพบูลย์ 9899 คศ.3 55,720 3310700031105 ประโคนชัย
9 นางศันติกา   ลําภู ครู วัดบ้านไพบูลย์ 5550 คศ.3 57,500 3310700046765 ประโคนชัย
10 นางทองนาค  คะกาเนปะ ครู วัดบ้านไพบูลย์ 5594 คศ.3 53,950 3310701107547 ประโคนชัย
11 นางสาวภรณ์พัทธ์ ภูมิวัฒนพัฒน์ ครู วัดบ้านไพบูลย์ 9910 คศ.1 18,270 3310100743848 ประโคนชัย

1 นางสาวลําดวน  ทุยประโคน ผอ.ร.ร. บ้านโคกกี่ 5576 คศ.3 35,800 3310701318904 ประโคนชัย
2 นางวันเพ็ญ  บุญชู ครู บ้านโคกกี่ 5577 คศ.3 49,420 3310700948050 ประโคนชัย
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3 นางนงลักษณ์  บุญใส ครู บ้านโคกกี่ 8363 คศ.3 49,420 3310800211512 ประโคนชัย
4 นายพงษ์พัฒน์ งามเลิศ ครู บ้านโคกกี่ 5578 คศ.1 24,750 1320800040088 ประโคนชัย
5 นายพิจิตร ชุมพลวงค์ คช. บ้านโคกกี่ 5580 คช. 15,800 1319900431001 ประโคนชัย

1 นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา ผอ.ร.ร. บ้านโคกสําโรง 10975 คศ.3 39,370 3301500020321 ประโคนชัย
2 นางบุญเพชร  ดีอาษา ครู บ้านโคกสําโรง 5602 คศ.3 50,290 3310700944151 ประโคนชัย
3 นายปราโมทย์   ดีล้อม ครู บ้านโคกสําโรง 5598 คศ.3 52,060 3329900114754 ประโคนชัย
4 นางจิราพร   ปุยะติ ครู บ้านโคกสําโรง 5599 คศ.3 54,820 3100501685824 ประโคนชัย

1 นายพยัพ  สมานสารกิจ ผอ.ร.ร. บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 8382 คศ.4 63,810 3310700227824 ประโคนชัย
2 นางอมรรัตน์  เกือบรัมย์ ครู บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 4446 คศ.2 28,050 1310700004357 ประโคนชัย
3 นางวรรณี กาญจนฤทธากรณ์ ครู บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 7843 คศ.3 47,660 3310700476727 ประโคนชัย
4 นางสมหมายรติ จันทร์สอน ครู บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 5357 คศ.3 46,040 3440100183281 ประโคนชัย
5 นายสุพรรณ   ทองศรี ครู บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 7 คศ.3 52,060 3310700463315 ประโคนชัย
6 นางจิราภรณ์  ทรงประโคน ครู บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 7423 คศ.3 36,480 3310700630637 ประโคนชัย
7 นายสกุลเทพ  พรหมเอาะ ครู บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 5371 คศ.2 25,440 5310790023537 ประโคนชัย
8 นางวราภรณ์ เอ่ียมนอก ครู บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 11326 คศ.1 18,690 3440900640546 ประโคนชัย

9 นางสาววิกานดา ไชยมา ครู บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 8907 คศ.1 18,270 1331300051693 ประโคนชัย

10 นางสาวยุวดี เสิ้งสูงเนิน คช. บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 5354 คช. 17,690 1311100084628 ประโคนชัย
11 นางสาวชมัยพร อาจทวีกูล ครู บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 4601 คศ.1 23,360 1101200064205 ประโคนชัย

1 นายเมธา  นพตลุง ผอ.ร.ร. วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 4727 คศ.3 50,290 3310700233093 ประโคนชัย
2 นายจันทา  ฤทธาพรม ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 9891 คศ.3 51,170 3451200056389 ประโคนชัย
3 นายประเสริฐ   อาญาเมือง ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 8250 คศ.4 61,110 3310700973674 ประโคนชัย
4 นางสาวรัชนีกร  กาประโคน ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 4730 คศ.3 36,480 3310700785967 ประโคนชัย

5 นายทนง  จันทนุภา ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 5055 คศ.2 39,100 3310400293040 ประโคนชัย
6 นางสิริสกุล   จําปาแดง ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 4729 คศ.3 52,060 3350400654301 ประโคนชัย
7 นางประเทือง   อาญาเมือง ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 8887 คศ.3 52,940 3310700684150 ประโคนชัย
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8 นางปิยะนุช   เฮ่ประโคน ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 10712 คศ.4 58,390 3330100179047 ประโคนชัย
9 นายสุนทร  ไชยสาร ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 8018 คศ.2 25,440 3310500282830 ประโคนชัย
10 นายนิคม   ปุยะติ ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 4736 คศ.3 45,290 3310700876571 ประโคนชัย
11 นางสาวชไมพร ภู่ห้อย ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 10301 คศ.1 19,100 3310700218183 ประโคนชัย
12 นายยอด พันธ์ภา คช. วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 4738 คช. 19,510 5321300004825 ประโคนชัย
13 นางสาวญาณพัช ประเสริฐรัมย์ ครู วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 4733 คศ.1 24,750 3310700886330 ประโคนชัย
14 นางสาวสมคิด วิเศษเนตร คช. วัดบ้านยาง(ช้อยฯ) 4737 คช. 16,570 1319900231100 ประโคนชัย

1 นายเรวัต  ประพันธ์ ผอ.ร.ร. บ้านหนองบอนวิทยา 4756 คศ.3 33,140 3310300184494 ประโคนชัย
2 นางสาวบุณยนุช ประเสริฐรัมย์ ครู บ้านหนองบอนวิทยา 1724ซ คศ.2 26,980 3310700886321 ประโคนชัย
3 นายสุนทร   เมืองมาก ครู บ้านหนองบอนวิทยา 4760 คศ.3 55,720 3310700810066 ประโคนชัย
4 นางสาวสุกานดา  ต่างประโคน ครู บ้านหนองบอนวิทยา 4765 คศ.3 35,800 3310701300355 ประโคนชัย
5 นางกนกวรรณ  ศรีสุธรรม ครู บ้านหนองบอนวิทยา 4762 คศ.3 50,290 3200101339278 ประโคนชัย
6 นายชัชวาลย์ เทียบจริยาวัฒน์ ครู บ้านหนองบอนวิทยา 4761 คศ.3 52,940 3310700900961 ประโคนชัย

1 นายสุรกิตติ์  พิลาวุธ ผอ.ร.ร. บ้านห้วยเสลา 4766 คศ.3 44,560 3101400467032 ประโคนชัย

2 นางสาวเพชรลดา กิตติชาญชัย ครู บ้านห้วยเสลา 5992 คศ.3 36,480 3310700064984 ประโคนชัย
3 นางมารตี  คล่องวิจักษณ์ ครู บ้านห้วยเสลา 4531 คศ.3 35,800 3310700872703 ประโคนชัย
4 นางวิริญญา  สุมาลุย์ ครู บ้านห้วยเสลา 11129 คศ.3 33,800 3310701064309 ประโคนชัย
5 นายวิโรจน์  สุมาลุย์ ครู บ้านห้วยเสลา 4664 คศ.3 35,800 3321200124750 ประโคนชัย
6 นางสาวกอแก้ว  นพพรหม ครู บ้านห้วยเสลา 9892 คศ.3 37,200 3310701054711 ประโคนชัย
7 นางชุตินธร เขมะปัญญา ครู บ้านห้วยเสลา 4466 คศ.2 25,440 3310800095172 ประโคนชัย
8 นางสาวสุรีรัตน์  พิประโคน ครู บ้านห้วยเสลา 8071 คศ.2 28,590 1310800019810 ประโคนชัย
9 นางสาวนวภรณ์ ชนะประโคน ครู บ้านห้วยเสลา 10812 คศ.2 29,690 3310700103734 ประโคนชัย
10 นางดวงใจ ปวงสุข ครู บ้านห้วยเสลา 123377 คศ.2 25,240 3310700436695 ประโคนชัย
11 นายจําลอง ยอดไธสง ครู บ้านห้วยเสลา 6777 คศ.3 35,800 3310900575621 ประโคนชัย

12 นางวิชุตา  จะรอนรัมย์ ครู บ้านห้วยเสลา 10811 คศ.3 30,620 3310700786017 ประโคนชัย
13 นางสาวณภัทร อามาตย์เสนา ครู บ้านห้วยเสลา 10813 คศ.1 17,910 1329900427969 ประโคนชัย
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14 นางสาวศันสนีย์ จะริบรัมย์ คช. บ้านห้วยเสลา 4792 คช. 17,690 1319900186015 ประโคนชัย

15 นางสาวสุนันทา พร้ิงเพราะ คช. บ้านห้วยเสลา 10323 คช. 16,570 1310700167191 ประโคนชัย
16 นายชนาธิป อธิภัทรธรรม คช. บ้านห้วยเสลา 4791 คช. 15,800 3310700470079 ประโคนชัย
17 นางสาววิษา แก่นสนธ์ คช. บ้านห้วยเสลา 4768 คช. 15,800 1331000241217 ประโคนชัย

1 ว่าที่ ร.ต.ชานนท์ วันดีรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านหนองน้ําขุ่น 4590 คศ.3 37,900 3310700518276 ประโคนชัย
2 นางพรธิรา  เพ็งประโคน ครู บ้านหนองน้ําขุ่น 4596 คศ.3 42,330 3929900032604 ประโคนชัย
3 นางสาวจุฑามาศ กังประโคน ครู บ้านหนองน้ําขุ่น 4594 คศ.2 39,100 3310700686543 ประโคนชัย
4 นางมาลีศิวเมศร์ สอนศิลป์พงศ์ ครู บ้านหนองน้ําขุ่น 4595 คศ.3 35,800 3310800006854 ประโคนชัย
5 นางธีมาพร  รักษะประโคน ครู บ้านหนองน้ําขุ่น 4605 คศ.3 40,860 3300900020492 ประโคนชัย
6 นางกชพรรณ  ปุยะติ ครู บ้านหนองน้ําขุ่น 4592 คศ.3 34,470 3310701065968 ประโคนชัย
7 นางสาวเพ็ญนภา  ปาสาวัน ครู บ้านหนองน้ําขุ่น 4604 คศ.3 35,120 3310800015209 ประโคนชัย
8 นางบุญยวีร์  ดวงนิล ครู บ้านหนองน้ําขุ่น 4598 คศ.3 53,950 3310800045230 ประโคนชัย
9 นายจําเริญ  ชุบไธสง ครู บ้านหนองน้ําขุ่น 4599 คศ.3 55,720 3310700882288 ประโคนชัย
10 นางสาวศริวรรณ ยึนประโคน ครู บ้านหนองน้ําขุ่น 4602 คศ.2 23,450 1310700031591 ประโคนชัย

1 จ.ส.อ.ชัยรัตน์   ราชประโคน ผอ.ร.ร. บ้านโนนเสน่ห์ 10965 คศ.3 49,420 3310700878051 บ้านกรวด
2 นางสาวลัดดาวัลย์ กันสุมาโส ครู บ้านโนนเสน่ห์ 10805 คศ.2 28,050 1310700044111 ประโคนชัย

1 นายเกษม  ปาประโคน ผอ.ร.ร. วัดบ้านตะโกตาพิ 4889 คศ.3 57,500 3310700158199 ประโคนชัย

2 นางลัดดาวัลย์ เรือนประโคน ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 4898 คศ.3 52,940 3180500544038 ประโคนชัย
3 นางวิภาวรรณ  กูนา ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 10020 คศ.3 33,800 3310700406494 ประโคนชัย
4 นางวรวรรณ  คงทันดี ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 4890 คศ.3 55,720 3310700473884 ประโคนชัย
5 นางพิพัฒน์พร ดวงจันทร์โชติ ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 5424 คศ.3 32,510 3310700535804 ประโคนชัย
6 นางฐิติรัตน์  เสงี่ยมศักดิ์ ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 4965 คศ.3 31,870 3320300042801 ประโคนชัย
7 นายสาโรจน์  สายชุมดี ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 1625 คศ.3 34,470 3310400196737 ประโคนชัย
8 นางสาวธัญนันท์ เพ็งประโคน ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 4663 คศ.3 34,470 3310700687680 ประโคนชัย
9 นางสาวทัชชญา วรากุลพิศาล ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 10317 คศ.3 38,620 3319900222191 ประโคนชัย
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10 นางเอื้อมขวัญกัณญาภัทร เพ่งให้ตรง ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 4901 คศ.2 25,440 3310700431715 ประโคนชัย
11 นายประเสริฐ  เก้ือประโคน ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 4903 คศ.3 44,560 3310700819951 ประโคนชัย
12 นางละออง   จรุงกัณฑ์ ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 5507 คศ.3 46,040 3310400214549 ประโคนชัย
13 นางสมร  จงกล ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 4617 คศ.3 38,620 3450600506020 ประโคนชัย

14 นายเรืองศักดิ์ ทุกสุข ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 4870 คศ.2 25,930 3570400854236 ประโคนชัย
15 นางสาวนิรดา เยรัมย์ คช. วัดบ้านตะโกตาพิ 4852 คช. 17,910 1110300101934 ประโคนชัย
16 นางสาวกัญสิตา ทูลประโคน ครู วัดบ้านตะโกตาพิ 4892 คศ.3 31,250 3310700670574 ประโคนชัย
17 นางสาวกรวิภา แสงบุตร คช. วัดบ้านตะโกตาพิ 5194 คช. 16,920 1310200077860 ประโคนชัย
18 นางสาวศศิวิมล แย้มประโคน คช. วัดบ้านตะโกตาพิ 4894 คช. 16,570 1319900310441 ประโคนชัย

1 นายสมพร  วันศุกร์ ผอ.ร.ร. บ้านบาตรฯ 4905 คศ.4 62,100 5310490029548 ประโคนชัย
2 นางสาวอริสา  ราชประโคน ครู บ้านบาตรฯ 4912 คศ.3 33,800 3310700090306 ประโคนชัย
3 นายยรรยงค์  เสือประโคน ครู บ้านบาตรฯ 9897 คศ.3 49,420 3310800528451 ประโคนชัย
4 นายบุญเชิญ  พาพะหม ครู บ้านบาตรฯ 4913 คศ.3 50,290 5310790037856 ประโคนชัย
5 นายอนุ  หิงประโคน ครู บ้านบาตรฯ 4911 คศ.3 36,480 3310701219876 ประโคนชัย
6 นางพร้อมศรี  ทวันเวช ครู บ้านบาตรฯ 10727 คศ.1 25,240 3310700461762 ประโคนชัย
7 นางจารุวรรณ บาลโสง ครู บ้านบาตรฯ 11306 คศ.2 29,690 1310700083206 ประโคนชัย
8 นางสุวรรณี อินทร์ประโคน ครู บ้านบาตรฯ 4906 คศ.2 35,050 3310700239245 ประโคนชัย
9 นางสาวนันทนา บุญภา คช. บ้านบาตรฯ 10829 คช. 17,910 1451300068561 ประโคนชัย
10 นายปิยะพงษ์ แสงสุข คช. บ้านบาตรฯ 4916 คช. 16,920 1311000137517 ประโคนชัย

1 นายสมาน  วงศ์แต้ ผอ.ร.ร. บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4918 คศ.3 55,720 3520800180194 ประโคนชัย
2 นางดุสิต   เรืองศิลป์ ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 10309 คศ.3 51,170 3310600735313 ประโคนชัย
3 นายเลิศวิทย์   อิสระวิสุทธิ์ ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4920 คศ.3 52,940 3310900264855 ประโคนชัย
4 นางไฉน  อ่อนน้ําคํา ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 6584 คศ.3 47,660 5310490020761 ประโคนชัย
5 นางจารุวรรณ  แดงชาติ ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4919 คศ.3 35,120 3310400101027 ประโคนชัย
6 นายสําเร็จ สุวรรณหงษ์ ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4922 คศ.3 35,800 3310400387541 ประโคนชัย
7 นางสาวสายใจ  เทียมศักดิ์ ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 11380 คศ.3 38,620 3310700464486 ประโคนชัย
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8 นางสุนีย์  สุวรรณหงษ์ ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 3057 คศ.3 37,900 3310400259879 ประโคนชัย
9 นางวนิดา   ชุมนุมดวง ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 7601 คศ.3 41,580 3310700689992 ประโคนชัย
10 นายสิงห์ทอง   เสริมสุข ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 10582 คศ.3 45,290 3310700470753 ประโคนชัย

11 นางสุดาพร   สุภาภา ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4925 คศ.3 46,760 3801500191300 ประโคนชัย
12 นายสมดุลย์   ชาญนุวงศ์ ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 5114 คศ.4 60,150 3310701154057 ประโคนชัย
13 นางสมจิต   คะเชนชาติ ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4921 คศ.4 58,390 3200601130904 ประโคนชัย
14 นายชาลี   อ่อนน้ําคํา ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 6654 คศ.3 51,170 3310600043861 ประโคนชัย

15 นางสาวกัญญาณัฐ บังอร ครู บ้านเกษตรสมบูรณ์ 5420 คศ.2 26,450 3310700406338 ประโคนชัย
16 นางสาวพุทธิดา สมทอง คช. บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4923 คช. 15,800 1339900390127 ประโคนชัย

1 นางสาวสุกันยามาศ  มาประจง ผอ.ร.ร. บ้านชุมแสง 4934 คศ.3 54,820 3310700471512 ประโคนชัย
2 นายสุทาน  มีเจริญ ครู บ้านชุมแสง 11028 คศ.3 57,500 3320101024152 ประโคนชัย
3 นางสาวพรทิพย์  เบ็ญเจิด ครู บ้านชุมแสง 4936 คศ.3 35,800 3311100273788 ประโคนชัย
4 นายสุเรศ  ภูมิประโคน ครู บ้านชุมแสง 4939 คศ.3 37,200 3310700218329 ประโคนชัย
5 นางสาวกัญจน์รัชต์ ธรรมนิยม ครู บ้านชุมแสง 1146 คศ.1 25,240 3310700479831 ประโคนชัย
6 นายเจริญชัย  บุตรสุด ครู บ้านชุมแสง 4909 คศ.3 27,580 3310400295743 ประโคนชัย
7 นายพนัส  ประนมรัมย์ ครู บ้านชุมแสง 2041 คศ.1 24,290 3310101543133 ประโคนชัย
8 นางณัฐธิกานต์ โพธิ์ใหญ่ ครู บ้านชุมแสง 4606 คศ.1 20,320 1319900130061 ประโคนชัย
9 นายชนาธิป เฮ่ประโคน คช. บ้านชุมแสง 4937 คช. 16,570 1310700206928 ประโคนชัย
10 นายสุภัทรชัย  ฉิมชาติ ครู บ้านชุมแสง 10830 คศ.3 31,250 3310700077342 ประโคนชัย

1 นายศิริวัฒน์  ศิริรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านโคกเห็ด 4940 คศ.2 28,590 3310300128896 ประโคนชัย
2 นางดวงมณี   นครวงศ์ ครู บ้านโคกเห็ด 9898 คศ.4 62,100 3310400256519 ประโคนชัย
3 นางสาวละมุล  อานี ครู บ้านโคกเห็ด 4941 คศ.3 44,560 3310700815700 ประโคนชัย
4 นางสาวเกษแก้ว สายแสงจันทร์ ครู บ้านโคกเห็ด 5176 คศ.1 17,910 1259700132044 ประโคนชัย

1 นายเสนอ  ปรังประโคน ผอ.ร.ร. บ้านหนองตะขบ 5562 คศ.4 68,000 3410400406897 ประโคนชัย
2 นางจีรนันท์  นะวันทา ครู บ้านหนองตะขบ 11170 คศ.3 36,480 3310700872690 ประโคนชัย
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3 นางเยาวรี  ปรังประโคน ครู บ้านหนองตะขบ 11349 คศ.3 45,290 3801000247390 ประโคนชัย
4 นางน้ําทิพย์  วริศโรจน์ชัย ครู บ้านหนองตะขบ 4095 คศ.3 37,900 5310800007954 ประโคนชัย
5 นางสุรินธร   เก้ือประโคน ครู บ้านหนองตะขบ 7254 คศ.3 41,580 3441000245111 ประโคนชัย
6 นางสาววันเพ็ญ สยามประโคน ครู บ้านหนองตะขบ 2015 คศ.2 25,930 1310400049606 ประโคนชัย
7 นายนิคม  ปรังประโคน ครู บ้านหนองตะขบ 5565 คศ.3 40,860 3310701285445 ประโคนชัย
8 นายทิวา  ครองยุติ ครู บ้านหนองตะขบ 5566 คศ.2 26,980 1859900001860 ประโคนชัย
9 นางสาวพิทยารัตน์ เรืองรัมย์ ครู บ้านหนองตะขบ 11171 คศ.2 24,930 3310701359163 ประโคนชัย
10 นางสาวจิราวดี  ไชยศรีรัมย์ ครู บ้านหนองตะขบ 5567 คศ.2 27,500 3310700938046 ประโคนชัย
11 นางนันชนาพร  วรคํา ครู บ้านหนองตะขบ 5569 คศ.2 24,930 3310700951166 ประโคนชัย
12 นายพีรพงษ์ วงศ์ทิมารัตน์ คช. บ้านหนองตะขบ 5570 คช. 16,920 1320200101060 ประโคนชัย
13 นางสาวนงลักษณ์ พรหมนัด ครู บ้านหนองตะขบ 7845 คศ.1 23,810 1310700128200 ประโคนชัย

1 นางอรุณรัตน์  ชาติประสพ ผอ.ร.ร. บ้านโคกตูม 5582 คศ.3 53,080 3310700635752 ประโคนชัย
2 นายสุรสิทธิ์  จิตหนักแน่น ครู บ้านโคกตูม 10846 คศ.3 52,940 3310701217377 ประโคนชัย
3 นางอัมพร โวงประโคน ครู บ้านโคกตูม 5098 คศ.3 33,800 3310700989155 ประโคนชัย
4 นางวิไลภรณ์  ปลีนารัมย์ ครู บ้านโคกตูม 5029 คศ.3 31,870 3310700640543 ประโคนชัย
5 นายบันลือศักดิ์  อู่ดี ครู บ้านโคกตูม 5600 คศ.3 35,800 3180500466029 ประโคนชัย
6 นางเสาวภา  อู่ดี ครู บ้านโคกตูม 3828 คศ.3 35,800 3310700471369 ประโคนชัย
7 นายจํานง   คงพรหม ครู บ้านโคกตูม 5583 คศ.3 44,560 3930100391024 ประโคนชัย

8 นางนารีรัตน์   ช่วยรอด ครู บ้านโคกตูม 5590 คศ.3 51,170 3310700231457 ประโคนชัย
9 นางเบญญทิพย์ ประสพโชค ครู บ้านโคกตูม 5588 คศ.2 26,450 1319900108898 ประโคนชัย
10 นางนันทกา  นันท์กระจ่าง ครู บ้านโคกตูม 5587 คศ.3 40,860 3450800160488 ประโคนชัย
11 นายพินัด  กูนา ครู บ้านโคกตูม 5589 คศ.3 31,250 3580100230091 ประโคนชัย
12 นางสุวรรณา วัลย์เปรียงเถาว์ ครู บ้านโคกตูม 9819ซ คศ.1 22,000 1110400002334 ประโคนชัย
13 นางรวิวรรณ กุสันเทียะ ครู บ้านโคกตูม 10701 คศ.2 28,050 3310100841581 ประโคนชัย
14 นายดุษฎี ขันธวุฒิ ครู บ้านโคกตูม 5586 คศ.1 21,150 1331090007081 ประโคนชัย

15 นายชาณุ โกติรัมย์ ครู บ้านโคกตูม 5584 คศ.1 19,100 1310300020916 ประโคนชัย
16 นางสาววีรนุช ศิริมา คช. บ้านโคกตูม 427 คช. 16,920 1341500220626 ประโคนชัย



หน้าท่ี 60

ตําแหน่ง อันดับ เงินเดือน เลขประจําตัว
เลขที่ 1 มี.ค.62 ประชาชน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงเรียน ................................................... 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด อําเภอ

17 นางสาววิภาวรรณ ดาทอง คช. บ้านโคกตูม 231 คช. 16,570 1310100055872 ประโคนชัย

1 นางสาวภัทราวรรณ การัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านราษฎร์นิยม 5591 คศ.2 29,140 1310700022207 ประโคนชัย
2 นางสาวสายพิณ ภูมิประโคน ครู บ้านราษฎร์นิยม 5596 คศ.3 35,800 3310700234162 ประโคนชัย
3 นายรุ่งโรจน์  ศรีสุริยชัย ครู บ้านราษฎร์นิยม 5593 คศ.2 33,260 3310700877951 ประโคนชัย
4 นายสุคิด  ขันธะหัตถ์ ครู บ้านราษฎร์นิยม 10349 คศ.3 40,860 3310701316740 ประโคนชัย
5 นายศุภณัฐ   พึ่งงาม ครู บ้านราษฎร์นิยม 10848 คศ.3 53,080 3720500483963 ประโคนชัย
6 นายสุพัฒน์   แสงเสดาะ ครู บ้านราษฎร์นิยม 5529 คศ.3 56,610 3451000303412 ประโคนชัย
7 นายกฤตกร  เสขะกุล ครู บ้านราษฎร์นิยม 5595 คศ.2 29,690 3310700237285 ประโคนชัย

1 นายจิรวัฒน์  ชํานาญงาม ผอ.ร.ร. บ้านหนองม่วงพัฒนา 10976 คศ.3 40,100 3310600555498 ประโคนชัย
2 นายสุทธิชัย   นพตลุง ครู บ้านหนองม่วงพัฒนา 10351 คศ.3 51,170 3310700394585 ประโคนชัย
3 นางประเทือง  นามมุงคุณ ครู บ้านหนองม่วงพัฒนา 5227 คศ.3 41,580 3310401238051 ประโคนชัย
4 นายสุวิทย์   นามมุงคุณ ครู บ้านหนองม่วงพัฒนา 5607 คศ.3 49,420 3440300106956 ประโคนชัย
5 นางอําภา   นพตลุง ครู บ้านหนองม่วงพัฒนา 5606 คศ.3 56,610 3501200184033 ประโคนชัย
6 นางสาวพิมพา มาประจง ครู บ้านหนองม่วงพัฒนา 5605 คศ.1 22,890 1310700112176 ประโคนชัย

1 นายบรรพต  สรวนรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านโคกรัง 5608 คศ.3 40,860 3311000802631 ประโคนชัย
2 นายสุวิต  ประวันตา ครู บ้านโคกรัง 5615 คศ.3 49,420 3401400171475 ประโคนชัย
3 นางวิภา  ปรังประโคน ครู บ้านโคกรัง 5611 คศ.3 43,080 3760100602329 ประโคนชัย
4 นางสาวธัญพร  วิโสรัมย์ ครู บ้านโคกรัง 10850 คศ.2 32,650 3310400338230 ประโคนชัย
5 นางปราณีต  ประสานสุข ครู บ้านโคกรัง 5613 คศ.3 33,140 3310700871812 ประโคนชัย
6 นายสาธิต  ศรีประโคน ครู บ้านโคกรัง 5609 คศ.2 39,730 3310700949692 ประโคนชัย

7 นางสาวจิตรา  ชาญประโคน ครู บ้านโคกรัง 5612 คศ.3 42,330 3310700218566 ประโคนชัย
8 นางจุรีรัตน์  สนั่นน้ําหนัก ครู บ้านโคกรัง 5610 คศ.3 48,540 3310700661648 ประโคนชัย
9 ว่าที่ร.ต.ไพโรจน์  ปานเกิด ครู บ้านโคกรัง 5614 คศ.3 48,540 5310400057636 ประโคนชัย
10 นางฐิตาภร  สลาประโคน ครู บ้านโคกรัง 9671 คศ.1 25,240 3310700212479 ประโคนชัย
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1 นางพัฒน์สรณ์  เจืองประโคน ผอ.ร.ร. บ้านตาอี 4000 คศ.3 36,480 3310700223241 บ้านกรวด
2 นายสุรพงษ์  กลมประโคน ครู บ้านตาอี 4009 คศ.4 61,110 3310800136341 บ้านกรวด
3 นางสาวภาสวรรณ คลธา ครู บ้านตาอี 4006 คศ.3 35,800 3310800143282 บ้านกรวด
4 นางสาวเกษสุดา ปัตเตย์ ครู บ้านตาอี 4011 คศ.3 37,900 3310800048964 บ้านกรวด
5 นางรัดดา  ไกรอํ่า ครู บ้านตาอี 10558 คศ.3 48,540 3310900297346 บ้านกรวด
6 นางศิริพร  พรมบุตร ครู บ้านตาอี 4001 คศ.3 50,290 3310800235179 บ้านกรวด
7 นายจรูญ   เทียมศักดิ์ ครู บ้านตาอี 4010 คศ.3 52,940 3310800140101 บ้านกรวด
8 นายบรรจง   สลุบพล ครู บ้านตาอี 4005 คศ.3 53,950 3310100926241 บ้านกรวด
9 นางพาณิภัค  ดอนเหนือ ครู บ้านตาอี 10557 คศ.1 25,240 3310800142791 บ้านกรวด
10 นางสาวพรทิพย์ พรมศรี ครู บ้านตาอี 10531 คศ.1 18,270 1310800093882 บ้านกรวด

11 นางพิมพ์นารินทร์ สิงห์แก้ว ครู บ้านตาอี 4012 คศ.3 33,800 3310800515121 บ้านกรวด
12 นางสาววิจิตรา จูประโคน คช. บ้านตาอี 4007 คช. 15,800 1311500031823 บ้านกรวด
13 นายสาโรจน์ บุญเสริม ครู บ้านตาอี 6312 คศ.3 30,620 5330790021062 บ้านกรวด

1 นายสงกรานต์  อือตระกูล ผอ.ร.ร. บ้านโคกยาง 4013 คศ.4 69,040 3311000274227 บ้านกรวด
2 นางนิตยา   ชนะชัย ครู บ้านโคกยาง 9330 คศ.3 53,080 3301000849297 บ้านกรวด
3 นางเจษฎา   เครือศรี ครู บ้านโคกยาง 11325 คศ.3 53,080 3451500026787 บ้านกรวด
4 นางจามรี  ปานประสิทธิพงศ์ ครู บ้านโคกยาง 14846 คศ.2 24,930 3310700891953 บ้านกรวด
5 นายอมรรัตน์  โมคกุล ครู บ้านโคกยาง 11147 คศ.2 35,640 3310800234482 บ้านกรวด
6 นางสาวนพรัตน์  ทรงประโคน ครู บ้านโคกยาง 11346 คศ.3 42,330 3310800143347 บ้านกรวด
7 นางสุกัญญา   ติณณ์ทอง ครู บ้านโคกยาง 4261 คศ.3 49,420 3310800230282 บ้านกรวด

8 นางเกศินี   พิประโคน ครู บ้านโคกยาง 14812 คศ.3 50,290 3310800514469 บ้านกรวด
9 นางพนารัตน์   สุภาภา ครู บ้านโคกยาง 4017 คศ.3 55,720 3310800605201 บ้านกรวด
10 นายสามารถ   ติณณ์ทอง ครู บ้านโคกยาง 4395 คศ.3 56,610 3310800214112 บ้านกรวด
11 นางสาววลัยภรณ์ มารังกูล ครู บ้านโคกยาง  4014 คศ.3 40,100 3310800053747 บ้านกรวด
12 นางสุเพ็ญ  เทียมศักดิ์ ครู บ้านโคกยาง  5284 คศ.3 33,140 3320500902331 บ้านกรวด
13 นางสาวผ่องนภา สาลีวัน คช. บ้านโคกยาง  11328 คช. 16,920 1310700211832 บ้านกรวด

14 นางสาวอัญชลี เหลวกูล คช. บ้านโคกยาง  4474 คช. 16,570 1319800085454 บ้านกรวด
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ตําแหน่ง อันดับ เงินเดือน เลขประจําตัว
เลขที่ 1 มี.ค.62 ประชาชน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงเรียน ................................................... 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด อําเภอ

1 นางสาวมนัสวัณณ์  กระจ่างทอง ผอ.ร.ร. บ้านเขาดินใต้ 4018 คศ.3 35,800 3310600741097 บ้านกรวด
2 นายชาติชาย  รามวงศ์ ครู บ้านเขาดินใต้ 4309 คศ.3 55,720 3450400529824 บ้านกรวด
3 นางภาณุมาศ  อยู่จงดี ครู บ้านเขาดินใต้ 4020 คศ.3 40,100 3100602789056 บ้านกรวด
4 นางกนกวรรณ โพธิชัยโย ครู บ้านเขาดินใต้ 4023 คศ.3 34,470 3310100966146 บ้านกรวด
5 นายศุภชัย  บ้งคํา ครู บ้านเขาดินใต้ 10274 คศ.3 35,800 3341400162604 บ้านกรวด
6 นายพันดิษฐ์   ชนะชัย ครู บ้านเขาดินใต้ 3986 คศ.3 52,940 3310800147300 บ้านกรวด
7 นายคณิต  สารศรี ครู บ้านเขาดินใต้ 10571 คศ.4 58,390 3310800276231 บ้านกรวด
8 ว่าที่ ร.ต.หญิง กุสุมา วงศ์ศิริศักดิ์ ครู บ้านเขาดินใต้ 4022 คศ.1 20,320 1319900217832 บ้านกรวด

9 นางสาวออระญา ปะภาวะเต คช. บ้านเขาดินใต้ 2137 คช. 16,920 1103701053071 บ้านกรวด

1 นางบัวผัน   ปุยะติ ผอ.ร.ร. บ้านยาง 4025 คศ.4 62,100 3310700875478 บ้านกรวด
2 นางสายฝน   ทรงประโคน ครู บ้านยาง 4027 คศ.3 50,290 3209600066682 บ้านกรวด
3 นางพจมาน   ปัตเตย์ ครู บ้านยาง 2155 คศ.3 44,560 3310800143339 บ้านกรวด
4 นายเรวัติ   โสประโคน ครู บ้านยาง 4026 คศ.3 44,560 3310701054826 บ้านกรวด

5 นางมณฑา   เทวัญรัมย์ ครู บ้านยาง 10942 คศ.3 49,420 3530100738052 บ้านกรวด
6 นางสาวบุญนิสา พิมหินกอง ครู บ้านยาง 1147 คศ.1 23,360 1451100086301 บ้านกรวด

1 นายเกียรติพงษ์ ตุละวิภาค ผอ.ร.ร. บ้านหนองตะเคียน 4030 คศ.3 40,860 3450600095399 บ้านกรวด
2 นางสาณี  โสประโคน ครู บ้านหนองตะเคียน 11073 คศ.3 41,580 3320101601036 บ้านกรวด
3 นายประชุม กลมประโคน ครู บ้านหนองตะเคียน 4033 คศ.2 40,360 3310800137312 บ้านกรวด

4 นางจิราภา  พลไร่ ครู บ้านหนองตะเคียน 4035 คศ.2 32,060 3310800048841 บ้านกรวด
5 นางชนันภรณ์  ไกรมณี ครู บ้านหนองตะเคียน 10283 คศ.3 31,250 3301700216181 บ้านกรวด
6 นางสาวสาลินี  วรรณคํา ครู บ้านหนองตะเคียน 10275 คศ.3 35,120 3310800535971 บ้านกรวด
7 นางสุกานดา  ชนะชัย ครู บ้านหนองตะเคียน 4032 คศ.3 48,540 3310500573508 บ้านกรวด
8 นางพันศรี   บาลโสง ครู บ้านหนองตะเคียน 4034 คศ.3 56,610 3460500378941 บ้านกรวด
9 นางนฤมล   พิริยวาณิชย์ ครู บ้านหนองตะเคียน 4031 คศ.3 56,610 3700500449978 บ้านกรวด
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บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงเรียน ................................................... 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด อําเภอ

1 นายอัครเดช กิจคณะ ผอ.ร.ร. บ้านโคกเบง 10961 คศ.3 37,200 3310701381991 บ้านกรวด
2 นายกฤษดา  ภูศรี ครู บ้านโคกเบง 4253 คศ.3 40,100 3310800066814 บ้านกรวด
3 นางมุทิตา จาบประโคน ครู บ้านโคกเบง 10787 คศ.3 31,870 3310800121777 บ้านกรวด
4 นางสาวปิยะษา แจ่มใส คช. บ้านโคกเบง 4039 คช. 16,570 2310800024978 บ้านกรวด

5 นางสาวพัชราภรณ์ พิชนาหารี คช. บ้านโคกเบง 4038 คช. 15,800 1659900527219 บ้านกรวด

1 นายอดิศร ศรีชัยชนะ ผอ.ร.ร. บ้านปราสาททอง 4051 คศ.3 35,120 3430501004727 บ้านกรวด
2 นายอดิศักดิ์  บาลโสง ครู บ้านปราสาททอง 4052 คศ.3 46,760 3310800055847 บ้านกรวด
3 นางพรสวรรค์  ชวดรัมย์ ครู บ้านปราสาททอง 4058 คศ.3 55,720 3310800236809 บ้านกรวด
4 นางสาวจารุภา เนาว์ขุนทด คช. บ้านปราสาททอง 4055 คช. 15,800 1329900452041 บ้านกรวด
5 นางสาวปิยะภรณ์ ไวยาประโคน คช. บ้านปราสาททอง 4057 คช. 15,800 1310800173584 บ้านกรวด

1 นางราณี กุยรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านละหอกตะแบง 4061 คศ.3 40,860 3310700561953 บ้านกรวด
2 นางสุดา  อุไรมาลย์ ครู บ้านละหอกตะแบง 8 คศ.3 56,610 3310700136861 บ้านกรวด
3 นางวิภาวี   สุทธิประภา ครู บ้านละหอกตะแบง 4064 คศ.3 50,290 5430900010808 บ้านกรวด
4 นายฉัตรชัย  โพธีร์ ครู บ้านละหอกตะแบง 9874 คศ.3 53,080 3800900250469 บ้านกรวด
5 นางพิชโชบล  สิงห์รัมย์ ครู บ้านละหอกตะแบง 11021 คศ.3 35,120 3340500622282 บ้านกรวด
6 นางลัคนา  พรหมแสนจันทร์ ครู บ้านละหอกตะแบง 4062 คศ.3 57,500 3340500251861 บ้านกรวด
7 นางสาวภูษณิศา  ผิวขาว ครู บ้านละหอกตะแบง 4046 คศ.2 28,590 3310800202645 บ้านกรวด
8 นางสาวชญาณิศา  ทรงประโคน ครู บ้านละหอกตะแบง 4066 คศ.3 41,580 3310800145293 บ้านกรวด
9 นางสาวอภิชญา สุขเกษม คช. บ้านละหอกตะแบง 4065 คช. 17,690 1310100186268 บ้านกรวด
10 นางสาวทิพาธร ศิริเม คช. บ้านละหอกตะแบง 4981 คช. 17,690 1310800170526 บ้านกรวด

1 นายพงศ์ศักดิ์  แสงทอง ผอ.ร.ร. นิคมพัฒนาสายตรี 2 4067 คศ.3 36,480 3320500750426 บ้านกรวด
2 นายประเวทร์   สุทธิประภา ครู นิคมพัฒนาสายตรี 2 3988 คศ.3 55,720 3310800453974 บ้านกรวด
3 นางอาภา   สุวรรณชาลี ครู นิคมพัฒนาสายตรี 2 4116 คศ.3 53,950 3310800445866 บ้านกรวด
4 นางทิพย์ประภา   อุปชัย ครู นิคมพัฒนาสายตรี 2 10788 คศ.3 43,800 5451000007429 บ้านกรวด
5 นางภัทรานิษฐ์ จันทราช ครู นิคมพัฒนาสายตรี 3 4072 คศ.1 25,730 1310800102601 พลับพลาชัย
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ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด อําเภอ

1 นายกฤษฎาพัฒน์ เช่นรัมย์ ผอ.ร.ร. นิคมสร้างตนเอง 1 4073 คศ.4 69,040 3310800064536 บ้านกรวด
2 นางราตรี  สวัสดิ์รัมย์ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4059 คศ.3 53,080 3310800059885 บ้านกรวด
3 นายพิชิต  เสงี่ยมศักดิ์ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4077 คศ.3 52,940 3310800147580 บ้านกรวด
4 นางอุทุมพร   ศรีเตชะ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4156 คศ.3 50,290 3310800283131 บ้านกรวด
5 นางสุภาพร  วรรณสุข ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4083 คศ.2 30,850 3310800470534 บ้านกรวด
6 นางฉวีวรรณ  ชัยหลาก ครู นิคมสร้างตนเอง 1 5533 คศ.3 44,560 3311100653611 บ้านกรวด
7 นายสมเจน   นิเวทม์โอฬาร ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4084 คศ.3 47,660 3319900143223 บ้านกรวด
8 นางเทียมตา   นิเวทม์โอฬาร ครู นิคมสร้างตนเอง 1 10279 คศ.3 49,420 3750300380818 บ้านกรวด
9 นางประมูล   เสงี่ยมศักดิ์ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4081 คศ.3 53,950 3860100790248 บ้านกรวด

10 นางวนิดา   นรัฐกิจ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4080 คศ.4 64,860 3310800236698 บ้านกรวด
11 นางเพ็ญศรี   วงษ์อามาตย์ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4087 คศ.4 65,910 3310800223910 บ้านกรวด
12 นางนิ่มนวล   เลี้ยงรักษา ครู นิคมสร้างตนเอง 1 11399 คศ.4 64,860 3310800466553 บ้านกรวด
13 นายจํารัส   ศรีเตชะ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4068 คศ.3 54,820 3310600307621 บ้านกรวด
14 นางสาวสุภาวดี กองเกิด ครู นิคมสร้างตนเอง 1 1596 คศ.1 24,750 1310700054826 บ้านกรวด
15 นายปัญญา  ยิงป่า ครู นิคมสร้างตนเอง 1 6119 คศ.3 33,800 5310800032444 บ้านกรวด
16 นางสาวนุจริน บุญซ้อน ครู นิคมสร้างตนเอง 1 5532 คศ.1 24,290 3310800493925 บ้านกรวด

17 นายพัฒนพงษ์  จงใจงาม ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4136 คศ.3 42,330 3310800535504 บ้านกรวด
18 นางจันทรา  ยืนยง ครู นิคมสร้างตนเอง 1 10789 คศ.1 19,510 3310300348756 บ้านกรวด
19 นางสาวอรทัย พิรุณ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 6359 คศ.1 21,150 3450200480881 บ้านกรวด
20 ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ ฟองตา ครู นิคมสร้างตนเอง 1 11214 คศ.1 17,910 1500300121982 บ้านกรวด
21 นางสาวศิริลักษณ์ หนองไร่ คช. นิคมสร้างตนเอง 1 4316 คช. 17,690 1339900229725 บ้านกรวด
22 นางสาวเพชรัตน์  สิงห์รัมย์ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 4079 คศ.3 40,860 3310800236752 บ้านกรวด
23 นางสาวกานต์สินี ขันโมลี คช. นิคมสร้างตนเอง 1 4302 คช. 17,690 1449900261156 บ้านกรวด
24 นางสาวนิศาชล พลเสนา คช. นิคมสร้างตนเอง 1 10689 คช. 17,690 1130300098194 บ้านกรวด
25 นายสัญลักษณ์ หล่อประโคน คช. นิคมสร้างตนเอง 1 4276 คช. 17,690 1319900367133 บ้านกรวด
26 นางสาวโสน  ชอบหาญ ครู นิคมสร้างตนเอง 1 5179 คศ.3 36,480 3310700841646 บ้านกรวด

27 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีคําเวียง คช. นิคมสร้างตนเอง 1 1775 คช. 15,800 1310800177474 บ้านกรวด
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1 นางสงวน  อรัญเพิ่ม ผอ.ร.ร. บ้านโคกระเหย 10962 คศ.3 37,200 3310701312370 บ้านกรวด
2 นายจตุพร  นครแสน ครู บ้านโคกระเหย 4092 คศ.3 53,950 3310800363070 บ้านกรวด
3 นางปราณีต  เขือดประโคน ครู บ้านโคกระเหย 4091 คศ.3 52,060 3310800052333 บ้านกรวด
4 นางอารียา   นครแสน ครู บ้านโคกระเหย 4272 คศ.3 52,940 3310800149043 บ้านกรวด
5 นายยศ   เครือศรี ครู บ้านโคกระเหย 4175 คศ.4 63,810 3310800060174 บ้านกรวด
6 นายอภิชน  เสนารัตน์ ครู บ้านโคกระเหย 4202 คศ.2 25,930 3480600299717 บ้านกรวด

1 นายมิตร ปุเลโต ผอ.ร.ร. บ้านสายโท 1 10567 คศ.3 43,800 3440800358091 บ้านกรวด
2 นายทองหลา  พลเยี่ยม ครู บ้านสายโท 1 4642 คศ.3 53,080 3301600474359 บ้านกรวด
3 นายฉลองชัย ดวงจิตร ครู บ้านสายโท 1 5214 ซ คศ.3 33,800 3310800234695 บ้านกรวด
4 นายกฤษฎา  ปัตเตย์ ครู บ้านสายโท 1 4086 คศ.3 46,040 3310800048859 บ้านกรวด
5 นางจารุณี   ปัตเตย์ ครู บ้านสายโท 1 11468 คศ.3 41,580 3310400242356 บ้านกรวด
6 นางสุดารัตน์   มณีพันธ์ ครู บ้านสายโท 1 4317 คศ.3 54,820 3310800281511 บ้านกรวด
7 นางธัญญลักษณ์   หนูน้ําคํา ครู บ้านสายโท 1 10719 คศ.3 49,420 3102100209578 บ้านกรวด
8 นางสาวบวรลักษณ์ มโนวิสุทธ์ ครู บ้านสายโท 1 4403 คศ.2 25,440 5310800037756 บ้านกรวด

1 นายอภิชาติ  หวังสวัสดิ์ปรีชา ผอ.ร.ร. อนุบาลบ้านกรวด 3967 คศ.3 53,080 3310700684397 บ้านกรวด
2 นายประเดิม   การสร้าง รอง ผอ.ร.ร. อนุบาลบ้านกรวด 3968 คศ.4 58,390 3309900278391 บ้านกรวด
3 นางสาวฐานิดา  ยางงาม ครู อนุบาลบ้านกรวด 2052ซ คศ.3 33,140 3310800387009 บ้านกรวด
4 นายศักดา  อุปชัย ครู อนุบาลบ้านกรวด 4387 คศ.3 46,040 3350800701196 บ้านกรวด
5 นางนงนภัส   นุตะดี ครู อนุบาลบ้านกรวด 10873 คศ.3 41,580 3310200439831 บ้านกรวด
6 นางสาวมยุรี  สุนประโคน ครู อนุบาลบ้านกรวด 11338 คศ.3 30,620 3310700666259 บ้านกรวด
7 นางศศิธร  ธรรมมา ครู อนุบาลบ้านกรวด 1963 คศ.3 31,250 3310800225351 บ้านกรวด
8 นางพรภินันท์  ราชประโคน ครู อนุบาลบ้านกรวด 4325 คศ.3 39,370 3310700466152 บ้านกรวด
9 นางจิราภรณ์  พลทม ครู อนุบาลบ้านกรวด 5165ซ คศ.3 32,510 3450101487224 บ้านกรวด
10 นางชลนิชา   เลิศนพคุณวงศ์ ครู อนุบาลบ้านกรวด 10281 คศ.3 53,950 3419900561393 บ้านกรวด
11 นางเพ็ญประภัสสร สังข์โกมล ครู อนุบาลบ้านกรวด 3992 คศ.3 37,900 3320600673326 บ้านกรวด
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12 นางสาวคณิศร  ท่าประโคน ครู อนุบาลบ้านกรวด 3980 คศ.3 36,480 3310700217845 บ้านกรวด
13 นางศิริพรรณ   จันทงาม ครู อนุบาลบ้านกรวด 3972 คศ.3 53,950 3310800144416 บ้านกรวด
14 นายสมนึก   จันทริมา ครู อนุบาลบ้านกรวด 9532 คศ.3 53,950 3440400683564 บ้านกรวด
15 นางวรรณดี   คําวรรณสิงห์ ครู อนุบาลบ้านกรวด 4004 คศ.4 58,390 3709900132783 บ้านกรวด
16 นางมนสพร  ตอบประโคน ครู อนุบาลบ้านกรวด 3982 คศ.3 52,940 3100501323663 บ้านกรวด
17 นางโสภรี  วงศ์พรหมศิลป์ ครู อนุบาลบ้านกรวด 3981 คศ.3 33,800 3311300158419 บ้านกรวด
18 นางสาวอลงกต  บุญใส ครู อนุบาลบ้านกรวด 2205 คศ.3 33,800 3310800215569 บ้านกรวด
19 นางเวียงแก้ว ศรีงาน ครู อนุบาลบ้านกรวด 5350 คศ.3 35,120 3331000140441 บ้านกรวด
20 นางอัปสรสวรรค์  บ้งคํา ครู อนุบาลบ้านกรวด 3977 คศ.3 35,800 3310800228211 บ้านกรวด
21 นางสาวธีรยา  บูรณะ ครู อนุบาลบ้านกรวด 3976 คศ.2 25,440 3310700687451 บ้านกรวด
22 นางสุนิสา  อยู่บุรี ครู อนุบาลบ้านกรวด 3994 คศ.3 47,660 3310800446200 บ้านกรวด
23 นายมนวรรธน์ ทองไทยธนวัฒน์ ครู อนุบาลบ้านกรวด 9872 คศ.3 49,420 3180200237458 บ้านกรวด
24 นางวรรณา   สมศักดิ์ ครู อนุบาลบ้านกรวด 3974 คศ.3 49,420 3310800059893 บ้านกรวด
25 นางภัทรียา   พวงจําปา ครู อนุบาลบ้านกรวด 3989 คศ.3 52,060 3310800127791 บ้านกรวด
26 นายสัญชัย  พิทักษ์จิตต์อรุณ ครู อนุบาลบ้านกรวด 4029 คศ.3 54,820 3149900403367 บ้านกรวด

27 นางจามจุรี   เทียมศักดิ์ ครู อนุบาลบ้านกรวด 3971 คศ.3 55,720 3540200655558 บ้านกรวด
28 นางอัญชัญ   พราหมณ์กระโทก ครู อนุบาลบ้านกรวด 3996 คศ.3 56,610 3310800047143 บ้านกรวด
29 นางจิรกาล   ราตรี ครู อนุบาลบ้านกรวด 3975 คศ.4 58,390 3310800385014 บ้านกรวด
30 นายผ่องเพชร   ตอบประโคน ครู อนุบาลบ้านกรวด 10273 คศ.4 61,110 3310800221135 บ้านกรวด
31 นางธิติมา โคตรชมภู ครู อนุบาลบ้านกรวด 3990 คศ.3 30,020 3310800235047 บ้านกรวด
32 นางสาวเกศมณี ทาประโคน ครู อนุบาลบ้านกรวด 899 คศ.1 25,240 1310800021571 บ้านกรวด
33 นางสาวพรทิพย์  ไขรัมย์ ครู อนุบาลบ้านกรวด 4149 คศ.1 19,510 1319800018307 บ้านกรวด
34 นางสาวปรารถนา ปุยะติ ครู อนุบาลบ้านกรวด 10272 คศ.1 17,910 1310700220360 บ้านกรวด
35 นางอมรา หวังสวัสดิ์ปรีชา ครู อนุบาลบ้านกรวด 3997 คศ.3 40,100 3349900026782 บ้านกรวด
36 นางนิชปภา หอมเชย ครู อนุบาลบ้านกรวด 3773 คศ.3 29,420 3310800253053 บ้านกรวด
37 นางสาวศศิธร ปักโคทะกัง คช. อนุบาลบ้านกรวด 4197 คช. 17,690 1331400072838 บ้านกรวด
38 นางอนัญญา ทองไสล คช. อนุบาลบ้านกรวด 14811 คช. 16,190 3341501553706 บ้านกรวด
39 นางบรรจง วงศ์ศักดิ์ คช. อนุบาลบ้านกรวด 11343 คช. 15,800 2450100002008 บ้านกรวด
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40 นายชาญชัย สุขจันดี คช. อนุบาลบ้านกรวด 4319 คช. 16,570 1320600083565 บ้านกรวด
41 นางสาวรุ่งนภา สุภาสาย คช. อนุบาลบ้านกรวด 3993 คช. 15,800 1349700146541 บ้านกรวด
42 นายธนาธิป วังคะฮาด คช. อนุบาลบ้านกรวด 6332 คช. 15,800 1341500223587 บ้านกรวด

1 นายมงคล  อรัญเพิ่ม ผอ.ร.ร. บ้านหนองไม้งาม 1 4119 คศ.3 45,290 3460300687045 บ้านกรวด

2 นางสาวบุปผาชาติ ฝากไธสง ครู บ้านหนองไม้งาม 1 1777 คศ.1 23,360 1310200019185 บ้านกรวด
3 นางเมธาพร  เจริญลาภ ครู บ้านหนองไม้งาม 1 10560 คศ.3 30,020 3310800114061 บ้านกรวด
4 นางรัชนิดา  เมียดประโคน ครู บ้านหนองไม้งาม 1 4128 คศ.3 35,800 3310800455250 บ้านกรวด
5 นางสาวศุภกาญจน์  เจริญพันธ์ ครู บ้านหนองไม้งาม 1 96 คศ.1 23,360 1310800122955 บ้านกรวด
6 นายประภาศ  สกิมงาม ครู บ้านหนองไม้งาม 1 5501 คศ.3 36,480 3310100699211 บ้านกรวด
7 นางสาววราพรรณ  จิตรัมย์ ครู บ้านหนองไม้งาม 1 9876 คศ.3 26,970 1310800008583 บ้านกรวด
8 นางอัญชลี  ณรงค์เบญญาสุทธ์ ครู บ้านหนองไม้งาม 1 4134 คศ.2 28,050 5310890012987 บ้านกรวด
9 นางจตุพัฒร์  ทะนามศรี ครู บ้านหนองไม้งาม 1 4130 คศ.3 31,870 2310800026067 บ้านกรวด
10 นางสมพร  ปลอดประโคน ครู บ้านหนองไม้งาม 1 11065 คศ.3 35,800 3310800408669 บ้านกรวด
11 นางกานต์ธีรา  จงกูล ครู บ้านหนองไม้งาม 1 4126 คศ.3 36,480 3450600421881 บ้านกรวด
12 นายเสกสันต์ ประชาชิตร ครู บ้านหนองไม้งาม 1 11068 คศ.3 38,620 3310800306980 บ้านกรวด
13 นางจีรา  วงษ์อินทร์จันทร์ ครู บ้านหนองไม้งาม 1 4132 คศ.3 40,860 3310800391308 บ้านกรวด
14 นางสาวประทุมทอง ไชยภา ครู บ้านหนองไม้งาม 1 11072 คศ.2 26,980 1310600105305 บ้านกรวด
15 นางสินีนาฏ  บุญบุตร ครู บ้านหนองไม้งาม 1 4174 คศ.3 31,870 3310800088184 บ้านกรวด
16 นางสาวอิสริยาภรณ์ สิทธิดา คช. บ้านหนองไม้งาม 1 4122 คช. 16,190 1409900454116 บ้านกรวด

1 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ ผอ.ร.ร. บ้านหนองไม้งาม 2 4137 คศ.4 61,110 3310300046695 บ้านกรวด
2 นายสามารถ ทนสูงเนิน ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4138 คศ.3 49,420 3311001122510 บ้านกรวด
3 นางสาววัชรินทร์  รองชัยภูมิ ครู บ้านหนองไม้งาม 2 2508 คศ.2 28,590 3361200717599 บ้านกรวด
4 นางวัลย์ลี สุขงาม ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4153 คศ.2 26,450 1310600083701 บ้านกรวด
5 นางสาวพวงเพชร  สดศรี ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4139 คศ.3 36,480 3310800364327 บ้านกรวด
6 นางวิชุลดา  ศิริเมฆา ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4140 คศ.2 38,470 3300101309548 บ้านกรวด
7 นายปรีชา  วิเศษชาติ ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4143 คศ.2 25,930 3310800371901 บ้านกรวด
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8 ว่าที่ร.ต.ฉลวย  จงเกษี ครู บ้านหนองไม้งาม 2 14813 คศ.3 35,800 3310401371257 บ้านกรวด
9 นายวิวัฒน์  ถนัดค้า ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4152 คศ.3 31,870 3450200760263 บ้านกรวด
10 นายภูษิต   เสือประโคน ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4147 คศ.3 52,060 3310700198263 บ้านกรวด
11 นางอุบลวรรณ ทองลือ ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4141 คศ.2 25,440 3330301110702 บ้านกรวด
12 นางสาวศิรัญญา ชนะชัย ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4148 คศ.1 22,890 1310700100178 บ้านกรวด
13 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชา ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4763 คศ.2 25,930 2310100023227 บ้านกรวด

14 นางจิรวรรณ สุขสําราญ ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4151 คศ.1 19,100 1310300007391 บ้านกรวด
15 นางสาวสรัญญา ช่างประดิษ คช. บ้านหนองไม้งาม 2 4420 คช. 17,690 1310700014280 บ้านกรวด
16 นายรัฐพล ปรึกไธสง ครู บ้านหนองไม้งาม 2 391 คศ.1 17,910 1310900116850 บ้านกรวด
17 นายพิเชษฐ์ ทูลคํารักษ์ ครู บ้านหนองไม้งาม 2 4145 คศ.2 25,930 3250401096664 บ้านกรวด

18 นางสาวรินรัตน์ ยารัมย์ คช. บ้านหนองไม้งาม 2 1036 คช. 16,570 1311100138744 บ้านกรวด
19 นางสาววารุณี ยิ้มรัมย์ คช. บ้านหนองไม้งาม 2 977 คช. 16,570 1310800160857 บ้านกรวด

1 นายสุรพล ตอพล ผอ.ร.ร. บ้านตะลุมพุก 4164 คศ.3 52,060 3360300054230 บ้านกรวด
2 นายพเยาว์  สันตะพันธ์ ครู บ้านตะลุมพุก 4167 คศ.3 52,940 5220190005377 บ้านกรวด
3 นายวิรัตน์  จันทร์เทศ ครู บ้านตะลุมพุก 4170 คศ.2 25,440 5330400073771 บ้านกรวด
4 นายชวภณ  ยามประโคน ครู บ้านตะลุมพุก 4169 คศ.3 33,140 3310700663071 บ้านกรวด

5 นางสาวดวงจันทร์  ชุมนุม ครู บ้านตะลุมพุก 4171 คศ.3 33,800 3310700558502 บ้านกรวด
6 นายศิรัสพล  กางรัมย์ ครู บ้านตะลุมพุก 4166 คศ.2 39,100 3310300095106 บ้านกรวด
7 นางวันเพ็ญ จันสระบัว ครู บ้านตะลุมพุก 9878 คศ.3 31,870 3310800313706 บ้านกรวด

1 นายนนท์วริศ   กุลวรพิสิษฐ์ ผอ.ร.ร. บ้านสายตรี 9 10570 คศ.3 52,060 3301500153852 บ้านกรวด
2 นายบุญเชิด  จงกูล ครู บ้านสายตรี 9 10278 คศ.3 51,170 3310400431761 บ้านกรวด
3 นายสมหวัง  สระทองจีน ครู บ้านสายตรี 9 10693 คศ.3 48,540 3310800447044 บ้านกรวด
4 นายปรีชา สันตินพพรจิตต์ ครู บ้านสายตรี 9 4177 คศ.3 49,420 3310800453346 บ้านกรวด

1 นายภานุเมศ สิมมะลี ผอ.ร.ร. บ้านสายตรี 16 11017 คศ.2 30,280 3310800326085 บ้านกรวด

2 นางมาลีวรรณ  หงษ์คํามี ครู บ้านสายตรี 16 5795 คศ.3 34,470 3301300015049 บ้านกรวด
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3 นางสาวเยาวภา  ดาศรี ครู บ้านสายตรี 16 11019 คศ.3 28,810 3310800588403 บ้านกรวด

4 นายบรรจง   หงษ์คํามี ครู บ้านสายตรี 16 10285 คศ.3 52,940 3311100186494 บ้านกรวด
5 นายโสภณ ศรีวรรณะ ครู บ้านสายตรี 16 11020 คศ.1 22,890 3450200248392 บ้านกรวด

6 นายไกรสิทธิ ชฎาทอง ครู บ้านสายตรี 16 10014 คศ.1 18,690 3310800543621 บ้านกรวด

1 นางสาวหน่ึงฤทัย วงศ์คําจันทร์ ผอ.ร.ร. บ้านหินลาด 4186 คศ.3 41,580 3350100284703 บ้านกรวด
2 นายนัฐิวุฒิ   อามาตร ครู บ้านหินลาด 4208 คศ.3 55,720 3310800006439 บ้านกรวด
3 นายบุญมา   ตองติดรัมย์ ครู บ้านหินลาด 4189 คศ.3 56,610 3310800010851 บ้านกรวด
4 นายธนวรรธน์  จันทคณานุรักษ์ ครู บ้านหินลาด 4195 คศ.3 43,800 3319900023775 บ้านกรวด
5 นายเฉลิมชัย  ปานประสิทธิ์พงศ์ ครู บ้านหินลาด 4187 คศ.3 31,250 3310800047364 บ้านกรวด
6 นายจักรกฤษณ์  อันทรินทร์ ครู บ้านหินลาด 4188 คศ.3 34,470 3310800593695 บ้านกรวด
7 นางกุหลาบ  จันทคณานุรักษ์ ครู บ้านหินลาด 4207 คศ.3 43,800 3310800045205 บ้านกรวด
8 นายอนุชา   ปัตเตย์ ครู บ้านหินลาด 4190 คศ.3 43,800 3310800048867 บ้านกรวด

9 นางสุคนธา   อามาตร ครู บ้านหินลาด 4199 คศ.3 51,170 3840200683834 บ้านกรวด
10 นางปราณี   ตองติดรัมย์ ครู บ้านหินลาด 4203 คศ.3 52,060 3310800551968 บ้านกรวด

1 นายปราณีตย์ มีคม ผอ.ร.ร. บ้านละหานทรายใหม่ 4209 คศ.3 46,760 3310101397889 บ้านกรวด
2 นางศรีสุดา  ทาหนองเภา ครู บ้านละหานทรายใหม่ 11023 คศ.4 58,390 3310800047330 บ้านกรวด
3 นางสาวนิตยา   ไชยพิมพ์ ครู บ้านละหานทรายใหม่ 11342 คศ.3 46,040 5310800003851 บ้านกรวด
4 นางสุวรรณา  จันทร ครู บ้านละหานทรายใหม่ 1935 ซ คศ.2 27,500 5310800030727 บ้านกรวด
5 นางสาวเพ็ญพรรณ ภูมิพยัคฆ์ ครู บ้านละหานทรายใหม่ 4560 คศ.3 39,370 3319900030801 บ้านกรวด
6 นางสาวศราวัลย์ รัตนกาญจน์ ครู บ้านละหานทรายใหม่ 4200 คศ.3 33,800 3310800067683 บ้านกรวด
7 นางโกมลรัตน์  โพธิ์จันดี ครู บ้านละหานทรายใหม่ 11096 คศ.3 40,860 3341900190224 บ้านกรวด

8 นางกาญจนา   วาลีประโคน ครู บ้านละหานทรายใหม่ 4600 คศ.3 49,420 3310700452356 บ้านกรวด
9 นางสิทธิพร   อามาตร ครู บ้านละหานทรายใหม่ 11344 คศ.3 49,420 3310800008091 บ้านกรวด
10 นายสว่าง   ทาหนองเภา ครู บ้านละหานทรายใหม่ 4213 คศ.4 62,100 3310800033819 บ้านกรวด
11 นางนันทนาภรณ์  รักสายฤทธ์ิ ครู บ้านละหานทรายใหม่ 4212 คศ.3 43,800 3319900030763 บ้านกรวด
12 นายสุเทพ  ทาอามาตย์ ครู บ้านละหานทรายใหม่ 10284 คศ.3 44,560 3400900224879 บ้านกรวด



หน้าท่ี 70

ตําแหน่ง อันดับ เงินเดือน เลขประจําตัว
เลขที่ 1 มี.ค.62 ประชาชน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงเรียน ................................................... 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด อําเภอ

13 นางสาวศรัณยา ศิริมาก คช. บ้านละหานทรายใหม่ 4210 คช. 15,800 1310100206366 บ้านกรวด
14 นางสาวสมฤดี ดอนหัวล่อ คช. บ้านละหานทรายใหม่ 4915 คช. 15,800 1409800265559 บ้านกรวด

1 นายสุรชัย ละม้ายศรี ผอ.ร.ร. บ้านละหานทรายเก่า 4214 คศ.3 47,660 3489900131097 บ้านกรวด
2 นางอําพร  ภูมิประโคน ครู บ้านละหานทรายเก่า 4217 คศ.3 39,370 3310701287260 บ้านกรวด
3 นายพีรศักดิ์   เทียมศักดิ์ ครู บ้านละหานทรายเก่า 4220 คศ.3 44,560 3310700234260 บ้านกรวด
4 นางพงษ์ละดา  กัลยานุกิจ ครู บ้านละหานทรายเก่า 6602 คศ.3 48,540 3449900090005 บ้านกรวด
5 นายสงวน  เสาร์ทอง ครู บ้านละหานทรายเก่า 4218 คศ.3 49,420 3310800044373 บ้านกรวด
6 นายบุญยง  กัลยานุกิจ ครู บ้านละหานทรายเก่า 4222 คศ.3 51,170 3310400814881 บ้านกรวด

1 นางอัญชลี  แฟ้นประโคน ผอ.ร.ร. บ้านถนนน้อย 4223 คศ.3 31,250 3310800480726 บ้านกรวด
2 นายชววรรธก์   ศรีจันทร์ ครู บ้านถนนน้อย 11074 คศ.3 53,080 3310800248718 บ้านกรวด
3 นางสาวอุราพร  ราตรี ครู บ้านถนนน้อย 4225 คศ.3 43,080 3310800033771 บ้านกรวด
4 นางพรชนก   ศรีจันทร์ ครู บ้านถนนน้อย 4224 คศ.3 52,060 3311400105244 บ้านกรวด

1 จ.ส.อ.สุพรรณ์  อรัญสาร ผอ.ร.ร. บ้านหว้า 4271 คศ.3 53,080 3770600472726 บ้านกรวด
2 นายเมธี   โพธิษา ครู บ้านหว้า 4275 คศ.4 58,390 3310800067225 บ้านกรวด
3 นางวิภาวรรณ  การเพียร ครู บ้านหว้า 4278 คศ.3 37,900 2310800004306 บ้านกรวด
4 นายประสงค์  จันทร์แดง ครู บ้านหว้า 10288 คศ.3 48,540 3169800044331 บ้านกรวด
5 นางสาวสุนันทา คําแสง ครู บ้านหว้า 4770 คศ.3 31,250 3310800256265 บ้านกรวด
6 นายธีรพงษ์  มงคลศรี ครู บ้านหว้า 10793 คศ.3 46,040 3310600100491 บ้านกรวด
7 นายพร  เยรัมย์ ครู บ้านหว้า 4274 คศ.3 51,170 3310800072628 บ้านกรวด
8 นายบุตรดา  สาคเรศ ครู บ้านหว้า 4281 คศ.3 54,820 3320500190161 บ้านกรวด
9 นายสมจิต  ประเสริฐศรี ครู บ้านหว้า 4279 คศ.4 58,390 3311100320549 บ้านกรวด

1 นายพงศธร แก้วจินดา ผอ.ร.ร. บ้านเขาดินเหนือ 4282 คศ.3 35,120 3310700295561 บ้านกรวด
2 นายบุญมา   ลอยสนั่น ครู บ้านเขาดินเหนือ 4283 คศ.3 52,940 5310890002973 บ้านกรวด
3 นายจําเนียร แก่ประโคน ครู บ้านเขาดินเหนือ 4286 คศ.3 35,800 3310800338377 บ้านกรวด
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4 นางสมศรี  นาประโคน ครู บ้านเขาดินเหนือ 4287 คศ.3 35,800 3310300056089 บ้านกรวด
5 นางรัชดาภรณ์ ปราณีตรัตนานนท์ ครู บ้านเขาดินเหนือ 4043 คศ.3 31,250 3310701078571 บ้านกรวด
6 นายภูวนัย  พงพนัส ครู บ้านเขาดินเหนือ 9424 คศ.2 32,650 3310800011076 บ้านกรวด
7 นางอํานวย  แก่ประโคน ครู บ้านเขาดินเหนือ 2687 คศ.3 30,620 3310800261978 บ้านกรวด
8 นางกัลยา  กองสกุล ครู บ้านเขาดินเหนือ 4284 คศ.3 41,580 5310800011315 บ้านกรวด
9 นางสมพร  วงศ์ประโคน ครู บ้านเขาดินเหนือ 10587 คศ.3 49,420 3310400639221 บ้านกรวด
10 นางสุมิตรา   ดินจันทร์ ครู บ้านเขาดินเหนือ 4288 คศ.3 54,820 3310800352841 บ้านกรวด
11 นางสุดาทิพย์ นะรารัมย์ ครู บ้านเขาดินเหนือ 10565 คศ.1 18,690 1310300011488 บ้านกรวด

12 นายนวศาสตร์ เพชรโรจน์ ครู บ้านเขาดินเหนือ 4285 คศ.1 17,490 2459900018985 บ้านกรวด
13 นางสาวนันท์รดี ปะกังพลัง ครู บ้านเขาดินเหนือ 4289 คศ.1 18,270 1302300021841 บ้านกรวด
14 ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ ประเมินชัย คช. บ้านเขาดินเหนือ 4053 คช. 16,920 1103701213779 บ้านกรวด

1 นายพิมล ศรีโพนทอง ผอ.ร.ร. บ้านศรีสุข 4290 คศ.3 35,120 3310700136845 บ้านกรวด
2 นายบุญสืบ ปานะโปย ครู บ้านศรีสุข 4292 คศ.2 28,590 3310700478509 บ้านกรวด
3 นายอัธยา  มาลีหวล ครู บ้านศรีสุข 11121 คศ.2 29,690 3310800352787 บ้านกรวด
4 นางสาวจารุวรรณ ชาญประโคน ครู บ้านศรีสุข 1805 คศ.3 31,870 3310700662849 บ้านกรวด
5 นายชาญชัย เลาะหะนะ ครู บ้านศรีสุข 4298 คศ.3 37,200 3450600387951 บ้านกรวด
6 นางสาวเจเนตร สุรินทรานนท์ ครู บ้านศรีสุข 4299 คศ.3 45,290 3310700689704 บ้านกรวด
7 นายบุญสม วงศ์ประโคน ครู บ้านศรีสุข 4297 คศ.3 40,860 3310701070341 บ้านกรวด
8 นางอุไร  บุญธรรม ครู บ้านศรีสุข 4294 คศ.3 31,250 3310800257423 บ้านกรวด
9 นายสงวน  เขตรัมย์ ครู บ้านศรีสุข 4291 คศ.3 42,330 3310700212312 บ้านกรวด

1 นายสงัด  ศรีเจริญ ผอ.ร.ร. บ้านหลัก 4300 คศ.4 65,910 3310800352825 บ้านกรวด

2 นายสวัสดิ์  บุญราช ครู บ้านหลัก 4312 คศ.3 48,540 3310800574739 บ้านกรวด
3 นางกาญจนา  สิทธิสาร ครู บ้านหลัก 4313 คศ.3 31,250 3360300292645 บ้านกรวด
4 นายพยัคฆ์   ศรีเหมือน ครู บ้านหลัก 4310 คศ.3 52,940 3310800068931 บ้านกรวด
5 นางจิตตานันท์   จงกล ครู บ้านหลัก 4306 คศ.3 57,500 3140900001261 บ้านกรวด
6 นายปภาวิน ศาลางาม ครู บ้านหลัก 4307 คศ.3 43,800 3320300791285 บ้านกรวด
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7 นายประเสริฐ   สระหอม ครู บ้านหลัก 4301 คศ.3 43,800 3310800087455 บ้านกรวด
8 นางภิมร์ลภัส สุยะรา ครู บ้านหลัก 4311 คศ.1 17,490 3310100651994 บ้านกรวด

9 นางสาวจารุวรรณ มุ่งคุณ ครู บ้านหลัก 4303 คศ.1 17,910 1310800147796 บ้านกรวด
10 นางสาวจิราพร วอนรัมย์ คช. บ้านหลัก 4304 คช. 15,800 1311500035128 บ้านกรวด

1 นายพิสณห์ เนตรประโคน ผอ.ร.ร. บ้านตรุง 4314 คศ.3 34,470 3310701222451 บ้านกรวด
2 นางสาวมธุริน ตุมประโคน ครู บ้านตรุง 2736 คศ.3 35,120 3310800351292 บ้านกรวด
3 นายภัทรพงษ์ โปกประโคน คช. บ้านตรุง 4240 คช. 16,920 1310700238081 บ้านกรวด
4 นางสาวลดาวัลย์ นวนปักษี คช. บ้านตรุง 4260 คช. 15,800 1319900395501 บ้านกรวด

1 นางสาวกชวรรณ บุตรโพธิ์ ผอ.ร.ร. นิคมสร้างตนเอง 4 4337 คศ.3 40,860 3440500669024 บ้านกรวด
2 นางสันต์ฤทัย หงส์พันธุ์ ครู นิคมสร้างตนเอง 4 4344 คศ.3 49,420 3451200018061 บ้านกรวด
3 นายธีรกิตติ์  ฝักฝ่าย ครู นิคมสร้างตนเอง 4 4343 คศ.3 49,420 3530900225076 บ้านกรวด
4 นางพรฤดี ปะโปตินัง ครู นิคมสร้างตนเอง 4 4339 คศ.3 52,940 3101400645526 บ้านกรวด
5 นายชัยสิทธิ์  เหิมฉลาด ครู นิคมสร้างตนเอง 4 4338 คศ.3 54,820 3310800276282 บ้านกรวด
6 นางเพ็ญศรี  บุญข่าย ครู นิคมสร้างตนเอง 4 4384 คศ.3 57,500 3760600487154 บ้านกรวด

1 นายศรชัย  หนูน้ําคํา ผอ.ร.ร. นิคมสร้างตนเอง 5 4345 คศ.4 58,390 5310890011735 บ้านกรวด
2 นางปณิจศา  ทรัพย์สุข ครู นิคมสร้างตนเอง 5 4352 คศ.3 52,060 3630200005226 บ้านกรวด
3 นายวีรพล  ปักเสติ ครู นิคมสร้างตนเอง 5 37 คศ.3 43,080 3310200143575 บ้านกรวด
4 นางเตือนใจ   เสชัง ครู นิคมสร้างตนเอง 5 4346 คศ.3 49,420 3140600338456 บ้านกรวด

5 นางนิตยา   เหล่าหว้าน ครู นิคมสร้างตนเอง 5 11076 คศ.3 51,170 3900700773785 บ้านกรวด
6 นางสาวจินตนา ต้ังธรรมย่ิงยง ครู นิคมสร้างตนเอง 5 10289 คศ.2 25,440 3110401436440 บ้านกรวด
7 นางสาวณัฐินี  ชูอาวุธ ครู นิคมสร้างตนเอง 5 4347 คศ.2 27,500 1319900016136 บ้านกรวด
8 นางวิภาดา  สารพล ครู นิคมสร้างตนเอง 5 4356 คศ.3 31,870 3459900092784 บ้านกรวด
9 นางกรรณิกา  ปักเสติ ครู นิคมสร้างตนเอง 5 4362 คศ.3 40,860 3349900614901 บ้านกรวด
10 นางวิไลวรรณ  แสนดี ครู นิคมสร้างตนเอง 5 229 คศ.3 46,040 5409999033552 บ้านกรวด
11 นายบุญส่ง  แสนดี ครู นิคมสร้างตนเอง 5 4348 คศ.3 55,720 3310800182938 บ้านกรวด



หน้าท่ี 73

ตําแหน่ง อันดับ เงินเดือน เลขประจําตัว
เลขที่ 1 มี.ค.62 ประชาชน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงเรียน ................................................... 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด อําเภอ

12 นางสุนันทา แสงปราบภัย ครู นิคมสร้างตนเอง 5 4361 คศ.3 55,720 3310800195738 บ้านกรวด
13 นางวัญเพ็ญ ดาประโคน ครู นิคมสร้างตนเอง 5 4351 คศ.1 18,270 3251100401787 บ้านกรวด
14 นางสาวสมฤทัย สมสุวรรณ คช. นิคมสร้างตนเอง 5 223 คช. 17,690 1450200195365 บ้านกรวด
15 นางสาวอรนุช ปุ่นประโคน คช. นิคมสร้างตนเอง 5 4359 คช. 24,750 1450200195365 บ้านกรวด
16 นางสาวนราธิป สุขเป็ง คช. นิคมสร้างตนเอง 5 11077 คช. 16,570 1310800147958 บ้านกรวด
17 นางสาวพรรณภัค เยาวสัย คช. นิคมสร้างตนเอง 5 4360 คช. 16,570 1669800129947 บ้านกรวด

1 นางสาววนัสชาค์  สุวรรณทอง ผอ.ร.ร. นิคมสร้างตนเอง 6 4363 คศ.4 63,810 3320700585054 บ้านกรวด

2 นางสมพร  มาศรักษา ครู นิคมสร้างตนเอง 6 4366 คศ.3 35,800 3310800042311 บ้านกรวด
3 นายสําราญ  ปุ่นประโคน ครู นิคมสร้างตนเอง 6 4364 คศ.3 35,120 3310800025620 บ้านกรวด
4 นางลภัสรดา  แจ่มใส ครู นิคมสร้างตนเอง 6 2652 คศ.3 34,470 5310800002782 บ้านกรวด
5 นางแพรไพลิน เพ็ชรใสดี ครู นิคมสร้างตนเอง 6 9341 คศ.3 34,470 3310800204508 บ้านกรวด
6 นางสาวเทพนา  พลวัน ครู นิคมสร้างตนเอง 6 4369 คศ.3 43,080 3310700666925 บ้านกรวด
7 นางสุวรรณี  สรวนรัมย์ ครู นิคมสร้างตนเอง 6 7301 คศ.3 30,020 3310800532149 บ้านกรวด
8 นางสาวดวงพร สุมะณีย์ ครู นิคมสร้างตนเอง 6 4204 คศ.3 32,510 3310800007508 บ้านกรวด
9 นางภัทรานิษฐ์  มณีศรีธีรโชติ ครู นิคมสร้างตนเอง 6 5019 คศ.3 43,080 3310800095148 บ้านกรวด
10 นางวรพนิต  ปุริโส ครู นิคมสร้างตนเอง 6 4370 คศ.3 49,420 3310800212993 บ้านกรวด
11 นางวรรณนิภา ฉิมพลีพันธุ์ ครู นิคมสร้างตนเอง 6 878 คศ.2 27,500 3310800150319 บ้านกรวด
12 นางสาวจามจุรี  จําปา ครู นิคมสร้างตนเอง 6 2040 ซ คศ.3 30,020 3310800594021 บ้านกรวด
13 นายอิสระ  เจริญต้น ครู นิคมสร้างตนเอง 6 4365 คศ.3 30,020 3310800116412 บ้านกรวด

14 นางสาวอัลพิชามญชุ์ มูลมะณี คช. นิคมสร้างตนเอง 6 4907 คช. 17,690 3310800025166 บ้านกรวด

1 นายภคิน จําปา ผอ.ร.ร. นิคมสร้างตนเอง 8 4373 คศ.3 53,080 3310800276673 บ้านกรวด
2 นางปิยาภรณ์   ยิ้มรัมย์ ครู นิคมสร้างตนเอง 8 8099 คศ.3 41,580 3469900059001 บ้านกรวด
3 นางสาวปราณี  แก้วยอดฟ้า ครู นิคมสร้างตนเอง 8 2388 คศ.2 28,050 1310800001619 บ้านกรวด
4 นางพิกุล  นันทะศรี ครู นิคมสร้างตนเอง 8 4375 คศ.2 25,440 5340800020039 บ้านกรวด
5 นายนัทธภัทร   ฤทธิ์ยุง ครู นิคมสร้างตนเอง 8 4404 คศ.2 28,590 3310800587709 บ้านกรวด

6 นายวรวิทย์   ร่วมจิตร ครู นิคมสร้างตนเอง 8 11038 คศ.3 46,040 3410800205252 บ้านกรวด
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7 นางสาวบัวไข  ปะโมทานัง ครู นิคมสร้างตนเอง 8 10276 คศ.3 51,170 4349900004205 บ้านกรวด
8 นายสุเมธ   ชมกลาง ครู นิคมสร้างตนเอง 8 4377 คศ.3 56,610 3301000175784 บ้านกรวด
9 นางสุรินทร์   สารศรี ครู นิคมสร้างตนเอง 8 10795 คศ.3 56,610 3310300162598 บ้านกรวด
10 นายสถาพร หมวดอินทร์ ครู นิคมสร้างตนเอง 8 11116 คศ.2 38,470 3160101506353 บ้านกรวด

11 นางสาวศศิธร กลางสวัสดิ์ คช. นิคมสร้างตนเอง 8 5537 คช. 16,920 1409700109008 บ้านกรวด
12 นางสาวจิลลาภัทร สวยรูป คช. นิคมสร้างตนเอง 8 4429 คช. 15,800 3310800355743 บ้านกรวด
13 นางสาวอุทุมพร สอนนอก คช. นิคมสร้างตนเอง 8 4379 คช. 15,800 1310500161149 บ้านกรวด

1 นายอุทิศ  จันทร์เสน ผอ.ร.ร. บ้านนิคมสายโท 8 4380 คศ.3 44,560 3440100012265 บ้านกรวด
2 นายสําเนียง  เหล่าหว้าน ครู บ้านนิคมสายโท 8 4382 คศ.3 52,940 3460600537774 บ้านกรวด
3 นายทินกร  ศูนย์ตรง ครู บ้านนิคมสายโท 8 4305 คศ.3 37,900 3310300641691 บ้านกรวด
4 นายเจษฎา เมียดประโคน ครู บ้านนิคมสายโท 8 4381 คศ.3 31,870 3310800139871 บ้านกรวด
5 นายสมพักตร์  ทรัพย์สุข ครู บ้านนิคมสายโท 8 4383 คศ.3 49,420 3301500658377 บ้านกรวด
6 นายอัศวิน  ศิริมาก ครู บ้านนิคมสายโท 8 4385 คศ.3 50,290 3320900151911 บ้านกรวด

1 นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักด์ิ ผอ.ร.ร. บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 570 คศ.3 33,140 3309700037250 บ้านกรวด
2 นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์ ครู บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 11083 คศ.3 27,580 2310800001749 บ้านกรวด

3 นายอุทัย อุดมพันธ์ ครู บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 4024 คศ.1 23,360 1310800006840 บ้านกรวด
4 นายคํามูล   ชํารัมย์ ครู บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 1813 คศ.4 62,100 3310100844598 บ้านกรวด

1 นายสราวุธ  มโนวิสุทธ์ ผอ.ร.ร. นิคมสร้างตนเอง 2 4040 คศ.3 37,200 3310800215470 บ้านกรวด
2 นางเทียบขวัญ  ดวงจิตร ครู นิคมสร้างตนเอง 2 4042 คศ.3 40,100 5310790002009 บ้านกรวด
3 นางมิ่งขวัญ  เสาโร ครู นิคมสร้างตนเอง 2 4049 คศ.3 35,800 3310800472308 บ้านกรวด
4 นายดํารงณ์  สัมพันธ์ ครู นิคมสร้างตนเอง 2 6471 คศ.3 38,620 3310700141369 บ้านกรวด
5 นางสาวเบญญาดา แสงเพชร ครู นิคมสร้างตนเอง 2 4368 คศ.3 33,800 3310800007729 บ้านกรวด
6 นายไพฑูรย์  ชัยหลาก ครู นิคมสร้างตนเอง 2 2132 คศ.3 41,620 3319900157437 บ้านกรวด
7 นางสาวพนา  บุญแซม ครู นิคมสร้างตนเอง 2 4044 คศ.3 46,040 3320200099967 บ้านกรวด
8 นายสาคร  ยาสี ครู นิคมสร้างตนเอง 2 4699 คศ.3 41,580 3330800716762 บ้านกรวด
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9 นายบุญเหลือ  มีถม ครู นิคมสร้างตนเอง 2 4390 คศ.3 48,540 3310800084693 บ้านกรวด
10 นางกรองแก้ว  ปัตเตย์ ครู นิคมสร้างตนเอง 2 4047 คศ.3 48,540 3310800048921 บ้านกรวด
11 นางวิชชุดา ท่าประโคน ครู นิคมสร้างตนเอง 2 4106 คศ.3 30,620 5490790000226 บ้านกรวด
12 นางสาวชนิดา  แสงกล้า ครู นิคมสร้างตนเอง 2 4048 คศ.2 29,140 1329900058769 บ้านกรวด
13 นางสาวประกายรัตน์ จิตบุตร คช. นิคมสร้างตนเอง 2 5183 คช. 15,050 3470101127261 บ้านกรวด

1 นางสาวพิชณ์สินี ศรีทัพไทยเบญญาภา ผอ.ร.ร. นิคมสร้างตนเอง 3 4093 คศ.3 35,800 3311000251804 บ้านกรวด

2 นางสาวอําไพ  กนก ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4863 คศ.3 32,510 3310800426624 บ้านกรวด
3 นางกฤตยภัทร บรรเทิงศักดิ์ศิริ ครู นิคมสร้างตนเอง 3 3979 คศ.3 49,420 3310800438070 บ้านกรวด
4 นางสาวบุปผา เติมประโคน ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4097 คศ.3 33,800 3310800232676 บ้านกรวด
5 นายดนุวัศ  นารี ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4102 คศ.3 33,800 3310200449089 บ้านกรวด
6 นายวิษณุ  โสภณ ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4101 คศ.2 33,260 3310800468629 บ้านกรวด
7 นางสาวเอื้องไพร  แก้วสว่าง ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4100 คศ.3 35,800 3310800450061 บ้านกรวด
8 นางณรษาภร สิมงาม ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4627 คศ.1 27,210 3450600560792 บ้านกรวด
9 ส.ต.อ.เธียรศักดิ์ เชี่ยวรอบ ครู นิคมสร้างตนเอง 3 5328 คศ.3 36,480 3320100987381 บ้านกรวด
10 นายโสวัฒน์  แสนลี ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4098 คศ.4 58,390 3310800368501 บ้านกรวด
11 นางหทัยรัตน์  ละสระน้อย ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4096 คศ.3 44,560 3310800233613 บ้านกรวด
12 นางมุจจรินทร์  พลฉิม ครู นิคมสร้างตนเอง 3 10790 คศ.3 54,820 3310800443430 บ้านกรวด
13 นางวิมลพรรณ  โยแก้ว ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4321 คศ.3 47,660 3320600410791 บ้านกรวด
14 นางสาวเมธิณี จันทร์ใส ครู นิคมสร้างตนเอง 3 4194 คศ.1 24,750 1319900033022 บ้านกรวด
15 นางสาวมุทิตา แสนสิงห์ ครู นิคมสร้างตนเอง 3 10 คศ.3 28,190 3311100794524 บ้านกรวด

1 นายบุญจันทร์   รุดโถ รก.ผอ.รร. นิคมสร้างตนเอง 7 4118 คศ.3 57,500 3310800155361 บ้านกรวด
2 นายจีราพัชร์  สารคร ครู นิคมสร้างตนเอง 7 4111 คศ.3 35,800 3311200045370 บ้านกรวด
3 นางมนัสนันท์ จันทร์ประโคน ครู นิคมสร้างตนเอง 7 4115 คศ.3 34,470 3310800279991 บ้านกรวด
4 นางสาวสุพรรษา  ศรีภักดิ์ ครู นิคมสร้างตนเอง 7 4112 คศ.2 25,440 3330800232498 บ้านกรวด

5 นางจันทกานต์ อยู่นางรอง ครู นิคมสร้างตนเอง 7 10280 คศ.2 26,980 3310101433478 บ้านกรวด
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6 นางกาญจนา เสงี่ยมศักดิ์ ครู นิคมสร้างตนเอง 7 1878 คศ.3 29,420 3310800139854 บ้านกรวด
7 นายมานะ ไกรมณี ครู นิคมสร้างตนเอง 7 9728 คศ.3 33,140 5310690001701 บ้านกรวด
8 นางสาวกุลรัตน์ แย้มประโคน ครู นิคมสร้างตนเอง 7 4113 คศ.3 37,200 3310800519908 บ้านกรวด
9 นายสุรัตน์   สิมงาม ครู นิคมสร้างตนเอง 7 4185 คศ.3 41,580 3310800172312 บ้านกรวด
10 นางวชิราภรณ์   รุดโถ ครู นิคมสร้างตนเอง 7 4109 คศ.3 49,420 5310890008084 บ้านกรวด
11 นายโสรัชศักดิ์  ปลอดประโคน ครู นิคมสร้างตนเอง 7 4105 คศ.3 46,040 5310100010758 บ้านกรวด
12 นายวัชระ  เชือนรัมย์ ครู นิคมสร้างตนเอง 7 4107 คศ.2 24,930 1319900048780 บ้านกรวด
13 นางตรีชฎากรณ์  เร่งเหิม ครู นิคมสร้างตนเอง 7 4108 คศ.2 29,420 3310800151170 บ้านกรวด

1 นายปรมะ  ทอนศรี ผอ.ร.ร. บ้านบึงเจริญ 4155 คศ.2 24,440 3310800065397 บ้านกรวด
2 นายนพรัตน์  คําจันทร์วงศ์ ครู บ้านบึงเจริญ 4159 คศ.3 41,620 3310800592711 บ้านกรวด
3 นางณัฐพร   เข็มทอง ครู บ้านบึงเจริญ 4157 คศ.3 51,170 3310800160390 บ้านกรวด
4 นางวีรัช   สมศักดิ์ ครู บ้านบึงเจริญ 4158 คศ.3 52,940 3310800106417 บ้านกรวด

1 นายนรินทร์  กะฐินสี ผอ.ร.ร. บ้านตัวอย่าง 10963 คศ.3 36,480 3350600060987 บ้านกรวด
2 นางผ่อง   การสร้าง ครู บ้านตัวอย่าง 10562 คศ.3 55,720 3501100127445 บ้านกรวด
3 นายกฤชกร  มมประโคน ครู บ้านตัวอย่าง 4181 คศ.3 49,420 3310700198565 บ้านกรวด

4 นายอังคาร  พลทม ครู บ้านตัวอย่าง 14814 คศ.2 34,430 3310700920651 บ้านกรวด
5 นางสาววชิราภรณ์  พลสยม ครู บ้านตัวอย่าง 4183 คศ.2 32,060 3319900059851 บ้านกรวด
6 นางสาวสมหมาย สุขชิด ครู บ้านตัวอย่าง 10561 คศ.3 36,480 3311000224246 บ้านกรวด
7 นางสาวเสงี่ยม  อุไรรัมย์ ครู บ้านตัวอย่าง 10796 คศ.3 41,580 3310100841254 บ้านกรวด
8 นางเย็นจิตร  แพงวงษ์ ครู บ้านตัวอย่าง 4172 คศ.2 25,930 3310800425822 บ้านกรวด
9 นางพัฒนา  ภูเลื่อมใส ครู บ้านตัวอย่าง 4179 คศ.3 40,100 3310800377224 บ้านกรวด
10 นางสายยี่   บาลโสง ครู บ้านตัวอย่าง 14815 คศ.3 45,290 3310401252151 บ้านกรวด
11 นางกอบแก้ว   วิวัฒนะ ครู บ้านตัวอย่าง 4182 คศ.4 63,810 3700700778282 บ้านกรวด
12 นางเยาวรัญญ์ บุญเสริม ครู บ้านตัวอย่าง 4180 คศ.2 26,450 3310800006447 บ้านกรวด
13 นางอุไร ทองสุข ครู บ้านตัวอย่าง 4178 คศ.1 18,270 3401800391391 บ้านกรวด
14 นายสมบูรณ์  จันทสิงห์ ครู บ้านตัวอย่าง 2038 คศ.3 33,140 3310800437707 บ้านกรวด
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15 นายสิทธิพงษ์ ชัยสิทธิ์ คช. บ้านตัวอย่าง 3638 คช. 17,910 1310800155586 บ้านกรวด
16 นางลําปาง เนินกล้วย คช. บ้านตัวอย่าง 204 คช. 15,800 3310900298962 บ้านกรวด

1 นายองอาจ  วัชเรนทร์วงศ์ ผอ.ร.ร. ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4227 คศ.4 61,110 3310400395519 บ้านกรวด
2 นางวันทา   สุขโสม ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4243 คศ.3 52,940 3411700232917 บ้านกรวด
3 นางเข็มทราย  กัณหา ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4231 คศ.3 46,760 3310800069341 บ้านกรวด
4 นายอนุชิต  เชาว์มะเริง ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 11412 คศ.3 43,080 3300600151737 บ้านกรวด
5 นางสุภาพร   เชาว์มะเริง ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4248 คศ.3 43,080 3310800078286 บ้านกรวด
6 นางจรรยาพร   สิงห์วงศ์ ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4191 คศ.3 48,540 3310800088486 บ้านกรวด
7 นางเฉลิมขวัญ   ราชประโคน ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4236 คศ.3 51,170 3310700239491 บ้านกรวด
8 นางนงคราญ   สวนไธสง ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4237 คศ.3 51,170 3310800089067 บ้านกรวด
9 นางกัลยาณี   วันทาดี ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 10286 คศ.3 52,060 3310800083972 บ้านกรวด
10 นางเตือนใจ   วังภูงา ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4238 คศ.3 52,940 3310800079045 บ้านกรวด
11 นางรุจิรัตน์   สระหอม ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4254 คศ.3 53,950 3301700737882 บ้านกรวด
12 นายสวัสดิ์   สุขโสม ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4255 คศ.3 55,720 5310800010629 บ้านกรวด
13 นายวีระศักดิ์   ภูผิวเดือน ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4241 คศ.3 57,500 3460700049534 บ้านกรวด
14 นางสํารอง   ลามี ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4252 คศ.4 69,040 3310800076763 บ้านกรวด
15 นางเครือวรรณ  เลาะหะนะ ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4273 คศ.3 36,480 3310800083034 บ้านกรวด
16 นายธนพล  ช่อรัมย์ ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4333 คศ.3 35,800 3311100898788 บ้านกรวด
17 นางสดศรี  เทินสะเกตุ ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 9225 คศ.3 33,800 3310800187301 บ้านกรวด
18 นางพิมพ์นารา ปรีชยาทิพย์ ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4242 คศ.3 31,250 3310800080655 บ้านกรวด
19 นางเกตุแก้ว  ช่อรัมย์ ครู ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4414 คศ.3 35,120 3310800088796 บ้านกรวด

1 นายเกียรติพงศ์  พาชื่นใจ ผอ.ร.ร. บ้านถนนโคกใหญ่ 4256 คศ.4 64,860 3310800069244 บ้านกรวด
2 นายอนันท์  บุตรศรีเมือง ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 4258 คศ.3 45,290 3451100461923 บ้านกรวด
3 นายศุภวัฒน์  จินโจ ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 4269 คศ.3 53,950 3320200248032 บ้านกรวด
4 นางดาราณี  โพธิ์ไทร ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 4262 คศ.3 57,500 3501200840283 บ้านกรวด
5 นางพรทิพย์ อันทรินทร์ ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 10732 คศ.3 31,870 3310800032669 บ้านกรวด
6 นางวรรณภา  แสงฉาย ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 4265 คศ.3 40,100 3310800270501 บ้านกรวด
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7 นางฉวีวรรณ  บาลโสง ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 4264 คศ.3 40,860 3310700220366 บ้านกรวด
8 นางสุมิตรา   บุตรศรีเมือง ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 4257 คศ.3 44,560 5310800010661 บ้านกรวด
9 นางวิไล   พลอาสา ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 4270 คศ.3 45,290 3450200136781 บ้านกรวด
10 นางวนิดา   สวยสะอาด ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 10287 คศ.3 49,420 3459900061633 บ้านกรวด
11 นายนิพนธ์   โพธิ์ไทร ครู บ้านถนนโคกใหญ่ 4266 คศ.4 58,390 3319900202238 บ้านกรวด

1 นางมัชฌิมา  ดวงศรี ผอ.ร.ร. บ้านหนองแวง 4332 คศ.3 35,800 3310700140044 บ้านกรวด
2 นายยุทธศักดิ์  แสงฉาย ครู บ้านหนองแวง 4335 คศ.3 37,200 3302000127659 บ้านกรวด
3 นางวรรณฤดี   สระหอม ครู บ้านหนองแวง 4234 คศ.3 43,800 3669700052833 บ้านกรวด
4 นางเต็มดวง  ดวงมณี ครู บ้านหนองแวง 4336 คศ.3 40,860 3310800242990 บ้านกรวด
5 นางพวงแก้ว   รองประโคน ครู บ้านหนองแวง 11075 คศ.3 41,580 3440100633898 บ้านกรวด

1 นายเจมวิทย์  เครือคํา ผอ.ร.ร. นิคมสร้างตนเอง 9 4388 คศ.4 58,390 3310800070404 บ้านกรวด
2 นายจารุศักดิ์  เขมะปัญญา ครู นิคมสร้างตนเอง 9 4391 คศ.3 36,480 3310800088788 บ้านกรวด

3 นายวีระ  ศรีดา ครู นิคมสร้างตนเอง 9 10292 คศ.3 30,620 3310800037806 บ้านกรวด
4 นายบุญรัตน์  จงพินิจ ครู นิคมสร้างตนเอง 9 4389 คศ.2 27,500 3310800085291 บ้านกรวด
5 นางกัลยาณี  แสนโคตร ครู นิคมสร้างตนเอง 9 4393 คศ.3 35,800 3310600446222 บ้านกรวด
6 นางกนกวรรณ สีนาม ครู นิคมสร้างตนเอง 9 4396 คศ.2 28,050 3311400077755 บ้านกรวด
7 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีเมือง ครู นิคมสร้างตนเอง 9 5175 คศ.1 24,750 3319900111097 บ้านกรวด
8 นางชบาไพร รัตนกาญจน์ ครู นิคมสร้างตนเอง 9 10291 คศ.3 40,860 3300101654300 บ้านกรวด
9 นางดาวเรือง ขันเงินสิริสุข ครู นิคมสร้างตนเอง 9 11245 คศ.3 30,620 1310800025003 บ้านกรวด
10 นางสาวชินาลัย ดอกประโคน ครู นิคมสร้างตนเอง 9 4056 คศ.1 22,000 1319900229229 บ้านกรวด
11 นางศรัญญา ประวรรณรัมย์ ครู นิคมสร้างตนเอง 9 2761 คศ.3 34,470 3310800067675 บ้านกรวด
12 นางสาวศิริพร โบศรี คช. นิคมสร้างตนเอง 9 4392 คช. 16,570 1310800002976 บ้านกรวด
13 นายประสงค์ นาราช ครู นิคมสร้างตนเอง 9 5073 คศ.3 55,720 3310600350284 บ้านกรวด
14 นางสาวจิราภรณ์ เตะประโคน ครู นิคมสร้างตนเอง 9 7253 คศ.3 32,510 3310800221291 บ้านกรวด

1 นายณรงค์  พรหมทอง ผอ.ร.ร. นิคมพัฒนาสายโท 11 4398 คศ.4 69,040 3310800234423 บ้านกรวด
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2 นางมัลลิกา  ไชยคําภา ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4399 คศ.3 35,800 3440100211624 บ้านกรวด
3 นายอํานวย   สุขเป็ง ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4406 คศ.3 54,820 3310800413115 บ้านกรวด
4 นางสุชาดา   กุลวรพิสิษฐ์ ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4409 คศ.3 52,060 3760600211728 บ้านกรวด
5 นางราตรี   แสงพระเวทย์ ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4402 คศ.3 53,080 3320700061331 บ้านกรวด

6 นางสาวศิริลักษณ์  สุขเป็ง ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4407 คศ.1 25,730 3320600741551 บ้านกรวด
7 นางสาวภาวิดา  ตรีวิเศษ ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 5033 ซ คศ.3 26,970 3310800022639 บ้านกรวด
8 นายประดิษฐ  แก้วสว่าง ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4400 คศ.2 26,980 1342290001355 บ้านกรวด
9 นางสาวชมพูนุท ทองปาน ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4251 คศ.2 25,930 1310400006311 บ้านกรวด
10 นางกรรณิการ์  แซวรัมย์ ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 2839 คศ.3 27,580 3310900324254 บ้านกรวด
11 นางลัดดา   ศิริมาก ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4405 คศ.3 49,420 3140400122409 บ้านกรวด

12 นางทองพูน   ธรรมโกศล ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4411 คศ.3 51,170 3310800410426 บ้านกรวด
13 นายวิรุน ทองนํา ครู นิคมพัฒนาสายโท 11 4881 คศ.2 23,450 3310800250381 บ้านกรวด
14 นางสาวจริญญา รูตังติ คช. นิคมพัฒนาสายโท 11 11016 คช. 16,920 3451200134762 บ้านกรวด
15 นายสมควร คลังสูงเนิน คช. นิคมพัฒนาสายโท 11 4408 คช. 17,690 3310800495308 บ้านกรวด
16 นางสาวปวีณ์นุช กุลวรพิสิษฐ์ คช. นิคมพัฒนาสายโท 11 4401 คช. 15,800 1329900523933 บ้านกรวด

1 นายมนทิพย์ จานเข่ือง ผอ.ร.ร. บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 2339 คศ.3 43,800 3340400534683 บ้านกรวด

2 นายวรพจน์  สุรศร ครู บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 2108 คศ.3 48,540 3319900188227 บ้านกรวด
3 นางวณิชยา  สีหามาตย์ ครู บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 4413 คศ.2 28,590 3310800044632 บ้านกรวด
4 นายสมคิด   มณีวงศ์ ครู บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 4417 คศ.3 53,080 3700600162913 บ้านกรวด
5 นางยุวรี แฮะประโคน ครู บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 4416 คศ.1 22,000 3310701117836 บ้านกรวด

1 นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์ ผอ.ร.ร. กองทัพบกอุปถัมภ์ 4418 คศ.3 41,580 3311100999266 บ้านกรวด
2 นางวิภารัตน์  หาญประโคน ครู กองทัพบกอุปถัมภ์ 4422 คศ.3 35,120 3310800502835 บ้านกรวด
3 นายทองแดง  นาทันคิด ครู กองทัพบกอุปถัมภ์ 4419 คศ.3 43,080 3400800142803 บ้านกรวด
4 นางฐิติรัตน์   กาศติ๊บ ครู กองทัพบกอุปถัมภ์ 4424 คศ.3 49,420 3251100207271 บ้านกรวด
5 นายสมศักดิ์   กาศติ๊บ ครู กองทัพบกอุปถัมภ์ 4423 คศ.3 51,170 3540400279266 บ้านกรวด
6 นางสาวโสภา ภูตะดา ครู กองทัพบกอุปถัมภ์ 4425 คศ.2 24,930 3310800276959 บ้านกรวด
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1 นายไพเรศ  เสชัง ผอ.ร.ร. เพียงหลวง 2 10964 คศ.3 44,560 3189900075050 บ้านกรวด
2 นางสาววลีรัตน์  เลิศศรี ครู เพียงหลวง 2 10694 คศ.1 24,750 3330800551909 บ้านกรวด
3 นายภิรมย์   แสงพระเวทย์ ครู เพียงหลวง 2 10566 คศ.3 52,060 3310800462850 บ้านกรวด
4 นางสาวเรืองลดา เสาะสืบงาม ครู เพียงหลวง 2 10797 คศ.3 31,250 3310800202726 บ้านกรวด
5 นายวัชรินทร์  แถวทิม ครู เพียงหลวง 2 4431 คศ.3 35,120 3320101817195 บ้านกรวด
6 นางสาวรุ้งลดา  ผินสู่ ครู เพียงหลวง 2 4426 คศ.3 36,480 3310701033543 บ้านกรวด
7 นางลําปาง   คามบุศย์ ครู เพียงหลวง 2 4428 คศ.3 52,060 3310800292075 บ้านกรวด
8 นางสาวดวงใจ  แจ่มใส ครู เพียงหลวง 2 9259 คศ.3 28,810 3310800416670 บ้านกรวด
9 นางสาวปัทมา คุ้มทรัพย์ ครู เพียงหลวง 2 7099 คศ.1 24,750 1319900107425 บ้านกรวด
10 นางสาววิภา ธนิกุล คช. เพียงหลวง 2 2190 คช. 17,690 1749800112105 บ้านกรวด
11 นายธีรวัฒน์ แก้วศิริ คช. เพียงหลวง 2 4430 คช. 16,920 1410400225594 บ้านกรวด
12 นายธีรพจน์ ขบขัน คช. เพียงหลวง 2 4432 คช. 16,920 1311200075582 บ้านกรวด
13 นายไกรสร อุ่นจิตร คช. เพียงหลวง 2 1998 คช. 16,570 1310300094880 บ้านกรวด
14 นางสาวเทวี ตู้มณีจินดา คช. เพียงหลวง 2 4163 คช. 15,800 1129900257801 บ้านกรวด
15 นางสาวอรทัย กรีรัมย์ คช. เพียงหลวง 2 4433 คช. 15,800 1319900406112 บ้านกรวด

1 นายพิเชษฐ์  ยงปัญญา ผอ.ร.ร. บ้านโคกกะชาย 4318 คศ.3 41,580 3310800055341 บ้านกรวด
2 นางนริศรา ศรีเอ่ียม ครู บ้านโคกกะชาย 4327 คศ.3 35,120 3310800564172 บ้านกรวด
3 นางภาวิณี เจริญต้น ครู บ้านโคกกะชาย 4328 คศ.1 25,240 1320600116692 บ้านกรวด
4 นางปรารถนา   บทมาตย์ ครู บ้านโคกกะชาย 4330 คศ.3 55,720 5310890015242 บ้านกรวด
5 นางปราณี นราศรี ครู บ้านโคกกะชาย 14818 คศ.3 37,200 3310700665457 บ้านกรวด
6 นางสาวจีระวดี  ชํานาญสิงห์ ครู บ้านโคกกะชาย 10170 คศ.1 24,750 3310900567548 บ้านกรวด
7 นายวัฒนา   รัตนกาญจน์ ครู บ้านโคกกะชาย 4322 คศ.4 58,390 3310800067811 บ้านกรวด
8 นางพนาวัลย์ จงประโคน ครู บ้านโคกกะชาย 14819 คศ.3 35,800 3310800504412 บ้านกรวด
9 นางวัฒนา บุตรดีขันธุ์ ครู บ้านโคกกะชาย 2061 คศ.3 50,290 3310100215213 บ้านกรวด
10 นายสําเร็จ ดาประโคน ครู บ้านโคกกะชาย 10564 คศ.2 25,930 3310800213876 บ้านกรวด
11 นางสาวเกตน์สิรี จรลําโกน ครู บ้านโคกกะชาย 9881 คศ.1 18,690 3310300410222 บ้านกรวด
12 นางบุษณีย์ อันพิมพา ครู บ้านโคกกะชาย 14816 คศ.2 26,980 3310800575247 บ้านกรวด
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13 นางเนตรอนงค์ สุขจิต ครู บ้านโคกกะชาย 5323 คศ.3 37,200 3310800295414 บ้านกรวด
14 นายพินิจ ศรีเนาวรัตน์ คช. บ้านโคกกะชาย 4326 คช. 15,800 1319800072646 บ้านกรวด

1 นางวิไล  ชัยสุริยะเดชา ผอ.ร.ร. วัดบ้านแสลงคง 4945 คศ.4 65,910 3760100583472 พลับพลาชัย
2 นายปราโมทย์ ศรีประดู่ ครู วัดบ้านแสลงคง 3276 คศ.2 37,830 3310800589787 พลับพลาชัย
3 นางกัญญาภัค สุขประเสริฐ ครู วัดบ้านแสลงคง 4959 คศ.1 24,750 3310300668700 พลับพลาชัย
4 นางเจนจิรา วายประโคน ครู วัดบ้านแสลงคง 13 คศ.3 37,900 3310700243901 พลับพลาชัย
5 นางพิราวัลย์  กระเชื่อมรัมย์ ครู วัดบ้านแสลงคง 4963 คศ.3 31,870 3320900569125 พลับพลาชัย
6 นางสาวถิรดา  พวงประโคน ครู วัดบ้านแสลงคง 1823 คศ.2 26,450 3310701385946 พลับพลาชัย
7 นางระเบียบ  มณีเลิศ ครู วัดบ้านแสลงคง 10766 คศ.3 27,580 3310101545250 พลับพลาชัย
8 นางสาวศุภริน  จันทร์สิงห์ ครู วัดบ้านแสลงคง 8630 คศ.3 30,020 3310700736681 พลับพลาชัย
9 นายสัญญา  คงดี ครู วัดบ้านแสลงคง 11259 คศ.3 29,420 3310700243960 พลับพลาชัย
10 นางสาวธัญลักษณ์  อินสุวรรณ์ ครู วัดบ้านแสลงคง 4948 คศ.3 44,560 3530100269656 พลับพลาชัย

11 นางสาวนิศากร  ชิดไธสง ครู วัดบ้านแสลงคง 4961 คศ.3 39,370 3310900606641 พลับพลาชัย
12 นางปราณี  แก้วสุริยา ครู วัดบ้านแสลงคง 10113 คศ.3 31,870 3310701003342 พลับพลาชัย
13 นายสมัย  เย็นมั่น ครู วัดบ้านแสลงคง 4805 คศ.3 48,540 3310700754671 พลับพลาชัย
14 นายณัฐวุฒิ  สายศร ครู วัดบ้านแสลงคง 7608 คศ.2 26,450 1319900045969 พลับพลาชัย
15 นายปราโมทย์ มณีเลิศ ครู วัดบ้านแสลงคง 4949 คศ.2 26,980 3360500534715 พลับพลาชัย
16 นายดนัย อนุวัน ครู วัดบ้านแสลงคง 4985 คศ.1 24,750 3301700153155 พลับพลาชัย
17 นางสาววรรณิสา เกียนประโคน ครู วัดบ้านแสลงคง 5272 คศ.1 22,000 1310700048362 พลับพลาชัย
18 นางสาวกาจบัณฑิต จอมประโคน ครู วัดบ้านแสลงคง 3604 คศ.3 30,620 3310701324602 พลับพลาชัย
19 นายอภิรักษ์  แพงแก้ว คช. วัดบ้านแสลงคง 2230ซ คช. 17,690 1320300131351 พลับพลาชัย

1 นางสมใจ  สร้อยสุวรรณ ผอ.ร.ร. บ้านโคกขมิ้น 4966 คศ.4 64,860 3310701240778 พลับพลาชัย
2 นายชยากร   โกศรี ครู บ้านโคกขมิ้น 4970 คศ.3 53,080 3310300197472 พลับพลาชัย
3 นายผล  อุ่นวงษ์ ครู บ้านโคกขมิ้น 4977 คศ.3 36,480 3360100854186 พลับพลาชัย
4 นางสุฬาภรณ์   โกศรี ครู บ้านโคกขมิ้น 4973 คศ.3 49,420 3841700588394 พลับพลาชัย
5 นางอ่ินอ้อย   ศรีประดู่ ครู บ้านโคกขมิ้น 11333 คศ.3 30,020 3310900299187 พลับพลาชัย
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6 นางสาวพนิตนันท์  วงศ์อุดมเลิศ ครู บ้านโคกขมิ้น 4647ซ คศ.1 25,730 5310700093344 พลับพลาชัย
7 นางกีรตยา  พ่อเกตุ ครู บ้านโคกขมิ้น 11294 คศ.1 27,210 3310700762649 พลับพลาชัย
8 นางสาวศิริขวัญ   คชเลิศ ครู บ้านโคกขมิ้น 10318 คศ.3 33,800 3310102091309 พลับพลาชัย
9 นางวราภรณ์   ภิรมย์นาค ครู บ้านโคกขมิ้น 10583 คศ.3 40,860 3309901513318 พลับพลาชัย
10 นางภัทราวัลลิ์   ก้องเสียง ครู บ้านโคกขมิ้น 4968 คศ.3 40,860 3310300269716 พลับพลาชัย
11 นายชลชาสน์   บุญสุวรรณ ครู บ้านโคกขมิ้น 4979 คศ.3 52,940 3610400315661 พลับพลาชัย
12 นางสาวศศิธร  สวาทนา ครู บ้านโคกขมิ้น 10584 คศ.2 28,590 3311001122251 พลับพลาชัย
13 นางศวิตา   นีละพันธ์ ครู บ้านโคกขมิ้น 4978 คศ.3 41,580 3450500015229 พลับพลาชัย
14 นายทินกร มุนินคํา ครู บ้านโคกขมิ้น 4982 คศ.1 17,910 1500300128740 พลับพลาชัย

15 นายณัฐภัทร เที่ยงภักดิ์ คช. บ้านโคกขมิ้น 7534 คช. 17,690 1310100191776 พลับพลาชัย
16 นางสาวลษิดา เพ็งประโคน คช. บ้านโคกขมิ้น 11331 คช. 16,920 3310700223021 พลับพลาชัย
17 นายสุทธาภิวัฒน์ ทองสุทธิ์ คช. บ้านโคกขมิ้น 11260 คช. 16,920 3330900284597 พลับพลาชัย
18 นางสาวปองฤทัย สุวรรณลา คช. บ้านโคกขมิ้น 5249 คช. 15,800 1100500335912 พลับพลาชัย
19 นางศศลักษณ์  ศรีชัยชนะ ครู บ้านโคกขมิ้น 4974 คศ.3 34,470 3310700219244 พลับพลาชัย
20 นางสาวยุพยงค์ ภาษี ครู บ้านโคกขมิ้น 4980 คศ.1 24,750 1319900153982 พลับพลาชัย

1 นายพงศธร  สร้อยสวรรค์ ผอ.ร.ร. บ้านตาแก 4984 คศ.4 64,860 3310701016371 พลับพลาชัย
2 นายวัฒนะ บุญเลิศ ครู บ้านตาแก 5274 ซ คศ.3 32,510 3321300154201 พลับพลาชัย
3 จ.ส.อ.คมสันต์  ไทวะกิรติ ครู บ้านตาแก 4992 คศ.3 37,200 3310700882016 พลับพลาชัย
4 นายนิรันดร์  คงทันดี ครู บ้านตาแก 4994 คศ.2 29,690 3310700243617 พลับพลาชัย
5 นางศิริพร  อินนอก ครู บ้านตาแก 10585 คศ.1 24,750 3311000135898 พลับพลาชัย
6 นายมวลชน  สายบุตร ครู บ้านตาแก 4989 คศ.2 25,930 3310800403586 พลับพลาชัย
7 นางสุนทรี  พรหมบุตร  ครู บ้านตาแก 5295 คศ.2 28,590 3440300621834 พลับพลาชัย
8 นางจิตติรัตน์  นิธิโภคินกุล ครู บ้านตาแก 4988 คศ.2 29,690 3320101962390 พลับพลาชัย
9 นางสุมามาลย์  แตงกระโทก ครู บ้านตาแก 593 คศ.2 34,430 3310700995406 พลับพลาชัย
10 นางวนิดา   ยาประโคน ครู บ้านตาแก 4990 คศ.3 41,580 3310700937929 พลับพลาชัย
11 นายทวี  ตะนะสอน ครู บ้านตาแก 10834 คศ.3 42,330 3440100840044 พลับพลาชัย
12 นางจิตรา  ก้อนเพชร ครู บ้านตาแก 4991 คศ.3 49,420 3929900308189 พลับพลาชัย
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13 นางสาวภัตรสุดา ชมดง ครู บ้านตาแก 10319 คศ.2 25,240 3310700879732 พลับพลาชัย
14 นายสมประสงค์ อนุรักษ์ช่ืนชม ครู บ้านตาแก 4987 คศ.2 29,140 3320900091136 พลับพลาชัย
15 นางสาวสุวจี พลสติม ครู บ้านตาแก 10586 คศ.1 17,910 1250200177342 พลับพลาชัย
16 นางสาวสุภัตตรา ศรีทิน คช. บ้านตาแก 452 คช. 17,690 1470400157939 พลับพลาชัย
17 นางสาวอนงค์นาฏ พูนสบาย คช. บ้านตาแก 466 คช. 17,690 1310700105978 พลับพลาชัย

1 นายเอนก วายประโคน  ผอ.ร.ร. เขว้าศึกษา 4995 คศ.3 36,480 3310701390648 พลับพลาชัย
2 นายวิทยา  ตั้งประเสริฐวงศ์ ครู เขว้าศึกษา 5145 ซ คศ.2 35,050 3310400320098 พลับพลาชัย
3 นางเตียว  จันทร์สิงห์ ครู เขว้าศึกษา 5000 คศ.3 35,120 3310300201313 พลับพลาชัย

4 นายอนันต์  ราชประโคน ครู เขว้าศึกษา 4999 คศ.2 29,140 3310700748905 พลับพลาชัย
5 นางธนัญญา  ผดุงแดน ครู เขว้าศึกษา 4953 คศ.3 31,250 5311500001544 พลับพลาชัย
6 นายธีร์ธวัช  ลอยประโคน ครู เขว้าศึกษา 4998 คศ.2 35,640 5310790008198 พลับพลาชัย
7 นางสาวพรพิไล จันทินมาธร ครู เขว้าศึกษา 11029 คศ.1 19,100 1310300144062 พลับพลาชัย
8 นางสาวฉัตรชฎา ธนาชยอิลก คช. เขว้าศึกษา 3970 คช. 16,920 1301300191126 พลับพลาชัย

1 นายชัยเดช หรีกประโคน ผอ.ร.ร. บ้านมะมัง 5001 คศ.3 47,660 3310700851501 พลับพลาชัย
2 นายชัยเดช  ทองคุณธนารัตน์ ครู บ้านมะมัง 2916 คศ.3 33,800 3310300062437 พลับพลาชัย
3 นางสาวราตรี  อาทวัง ครู บ้านมะมัง 5013 คศ.3 31,870 3310700671767 พลับพลาชัย
4 นายพิพัฒน์  เสาะหายิ่ง ครู บ้านมะมัง 7934 คศ.1 24,750 5310700033325 พลับพลาชัย
5 นางคําเพียร  วงษ์กนก ครู บ้านมะมัง 5004 คศ.3 51,170 3310700146832 พลับพลาชัย
6 นางสุนีรัตน์ ศิริเกตุ ครู บ้านมะมัง 5012 คศ.1 24,290 1450100030607 พลับพลาชัย
7 นายวีระยุทธ สุทธิปรีชาพงศ์ ครู บ้านมะมัง 4956 คศ.1 24,750 1310100021005 พลับพลาชัย
8 นางสาวพัชราภรณ์ วิทยาพัฒน์ ครู บ้านมะมัง 5005 คศ.2 24,440 3330401091220 พลับพลาชัย
9 นางสาวเรวดี  จะนันท์ ครู บ้านมะมัง 341 คศ.1 25,240 1310700091411 พลับพลาชัย
10 นางอัมภา สมเย็น ครู บ้านมะมัง 5389 คศ.1 22,890 1310700102669 พลับพลาชัย
11 นางสุกัญญา ประคอง ครู บ้านมะมัง 5007 คศ.1 18,690 2310800021081 พลับพลาชัย

12 นางนลินรัตน์ ดามัง ครู บ้านมะมัง 11478 คศ.1 17,490 3310800092467 พลับพลาชัย
13 นายชัยวัฒน์ สีวันนา คช. บ้านมะมัง 4165 คช. 17,690 1311000027631 พลับพลาชัย
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14 นางสาวสมฤทัย คมใสย คช. บ้านมะมัง 4157ซ คช. 15,800 1330400391061 พลับพลาชัย
15 นางพิลัยลักษณ์ ลึกดี ครู บ้านมะมัง 5009 คศ.1 22,450 1310700032911 พลับพลาชัย

1 นายวิชิต ปูนรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านป่าชัน 5015 คศ.3 35,800 3310101513561 พลับพลาชัย
2 นางไพรินทร์  สร้างดี ครู บ้านป่าชัน 11079 คศ.3 31,250 3310700761006 พลับพลาชัย
3 นางทวินันท์  โยธิกา ครู บ้านป่าชัน 11335 คศ.3 35,120 3310700506995 พลับพลาชัย
4 นางธัญพร  ภิญโญ ครู บ้านป่าชัน 5025 คศ.2 28,050 3310701018455 พลับพลาชัย
5 นางสาวจรรยา  สมเย็น ครู บ้านป่าชัน 5952 คศ.3 31,870 5311500002362 พลับพลาชัย
6 นางอัษฎางพร  ชํานาญทาง ครู บ้านป่าชัน 11337 คศ.3 31,870 3310700026446 พลับพลาชัย
7 นางมนัสดา  สุพลัง ครู บ้านป่าชัน 5032 คศ.2 30,850 3310700476191 พลับพลาชัย
8 นายชาญวุฒิ   จรูญเรือง ครู บ้านป่าชัน 5016 คศ.3 52,940 3700200037461 พลับพลาชัย
9 นางอุดมลักษณ์  สุทธิประภา ครู บ้านป่าชัน 10320 คศ.3 52,060 3450700741888 พลับพลาชัย
10 นายสุพี  สุทธิประภา ครู บ้านป่าชัน 5164 คศ.3 53,080 5450700028649 พลับพลาชัย
11 นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน ครู บ้านป่าชัน 5022 คศ.1 25,240 1310700083061 พลับพลาชัย
12 นายฐานุกูร ปรังประโคน ครู บ้านป่าชัน 5027 คศ.2 25,240 3310701412111 พลับพลาชัย
13 นายวีระ สุพลัง ครู บ้านป่าชัน 11336 คศ.2 34,430 3310700476204 พลับพลาชัย
14 นางจิรัชยา ศักดิ์สูง คช. บ้านป่าชัน 5020 คช. 17,690 3310700715322 พลับพลาชัย
15 นางสาววิชญา สุขยอด คช. บ้านป่าชัน 5023 คช. 16,570 1310100195224 พลับพลาชัย
16 นางสาวสุนิสา เทียมพล คช. บ้านป่าชัน 5403 คช. 15,800 1319900406279 พลับพลาชัย
17 นางสาวชญาน์นันท์ วรรณวิจิตร คช. บ้านป่าชัน 5021 คช. 15,800 1319900021261 พลับพลาชัย

1 นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านปะทัดบุวิทยา 5047 คศ.3 40,860 3310300142058 พลับพลาชัย
2 นางสาวศิริลักษณ์ กะการัมย์ ครู บ้านปะทัดบุวิทยา 2083 คศ.3 37,200 3310100017691 พลับพลาชัย
3 นางสาวจิราภรณ์  อยู่เย็น ครู บ้านปะทัดบุวิทยา 4960 คศ.2 29,140 3310700010001 พลับพลาชัย
4 นางสาวสําเภา  แลดี(นางสําเภา ดวงกระจาย) ครู บ้านปะทัดบุวิทยา 10837 คศ.3 37,900 3310700590074 พลับพลาชัย
5 นางสาวอุทุมพร  ชิดปลัด ครู บ้านปะทัดบุวิทยา 5049 คศ.3 27,580 3310701009324 พลับพลาชัย
6 นางธิดารัตน์ เกาประโคน ครู บ้านปะทัดบุวิทยา 1970 คศ.1 18,270 3310400272051 พลับพลาชัย

7 นางสาวสิริลักษณ์ มาประจวบ คช. บ้านปะทัดบุวิทยา 10761 คช. 16,570 1319800087503 พลับพลาชัย
8 นางสาวธิดารัตน์ วารินทร์ คช. บ้านปะทัดบุวิทยา 3624 คช. 15,800 1339900263320 พลับพลาชัย
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1 นายสมพงค์  เพ็งดี ผอ.ร.ร. วัดบ้านจันดุม ฯ 5244 คศ.3 56,610 3100503467409 พลับพลาชัย
2 นายโชลม   อ่ืนประโคน ครู วัดบ้านจันดุม ฯ 5251 คศ.3 52,940 3310700586212 พลับพลาชัย
3 นายบรรลือ   แย้มงาม ครู วัดบ้านจันดุม ฯ 5261 คศ.3 52,940 3310700416066 พลับพลาชัย
4 นางวรรณา  ศรีธีระวิโรจน์ ครู วัดบ้านจันดุม ฯ 5170 คศ.3 36,480 3310700662954 พลับพลาชัย
5 นางอภิสมัย   ปุยะติ ครู วัดบ้านจันดุม ฯ 5253 คศ.3 44,560 3450400668956 พลับพลาชัย
6 นางกฤตติกา   จอมคําสิงห์ ครู วัดบ้านจันดุม ฯ 5248 คศ.3 50,290 3310700663586 พลับพลาชัย
7 นางชิดพร   สวนเพชร ครู วัดบ้านจันดุม ฯ 10328 คศ.3 52,940 3160200496551 พลับพลาชัย
8 นายนิพนธ์   หารี ครู วัดบ้านจันดุม ฯ 5259 คศ.3 54,820 3310200469705 พลับพลาชัย
9 นางสาวปนัดดา ปานะโปย ครู วัดบ้านจันดุมฯ 5245 คศ.3 35,800 3310700664272 พลับพลาชัย
10 นางสาวอรอุมา  ยึนประโคน ครู วัดบ้านจันดุม ฯ 5252 คศ.3 37,200 3310700688198 พลับพลาชัย
11 นางสาวสุนันท์ สิทธิสังข์ คช. วัดบ้านจันดุม ฯ 5254 คช. 15,800 3310701240492 พลับพลาชัย

12 นายธนกร ชาญนุวงศ์ คช. วัดบ้านจันดุม ฯ 11034 คช. 16,570 1309900946494 พลับพลาชัย
13 นางฉัชยา  สุทธิ ครู วัดบ้านจันดุม ฯ 4954 คศ.3 33,140 3310700466179 พลับพลาชัย

1 นางสาวภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล ผอ.ร.ร. บ้านปลัด 5263 คศ.3 31,870 3310100870700 พลับพลาชัย
2 นายเหรียญ   กรานประโคน รอง ผอ.ร.ร. บ้านปลัด 5268 คศ.4 66,960 3310700670175 พลับพลาชัย
3 นางสาวอรุณี  วาลีประโคน ครู บ้านปลัด 9317 คศ.3 44,560 3310700892623 พลับพลาชัย
4 นางสาวสมพร  ชาญประโคน ครู บ้านปลัด 5273 คศ.3 31,870 3310701388431 พลับพลาชัย
5 นางกาญจนา   ทูลประโคน ครู บ้านปลัด 5265 คศ.3 53,080 3510600687261 พลับพลาชัย
6 นางสาวสิริยาภรณ์   คงพินิจ ครู บ้านปลัด 10329 คศ.3 55,720 3310700216181 พลับพลาชัย
7 นางสาวพรพรรณ สีดาดี ครู บ้านปลัด 5364 คศ.1 24,750 1310700087864 พลับพลาชัย
8 นางสาวเกศณีย์ สุขล้น คช. บ้านปลัด 5269 คช. 16,570 1321000291818 พลับพลาชัย

1 นายประเสริฐ นาสารีย์ ผอ.ร.ร. บ้านตะแบก 5290 คศ.2 39,100 3310701157684 พลับพลาชัย
2 นางลาวรรณ   สุระตะมัย ครู บ้านตะแบก 4716 คศ.3 46,040 3310700469801 พลับพลาชัย
3 นางดรุณี   บุตรประโคน ครู บ้านตะแบก 5300 คศ.3 52,940 3310700480007 พลับพลาชัย
4 นางอันตนา   นองประโคน ครู บ้านตะแบก 5291 คศ.3 43,800 3310700677099 พลับพลาชัย
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5 นางสาวกมลมาลย์  อุไรรัมย์ ครู บ้านตะแบก 5297 คศ.3 48,540 3310700677455 พลับพลาชัย
6 นายเริงศิริ   เสียงตรง ครู บ้านตะแบก 5293 คศ.3 52,940 3310701218021 พลับพลาชัย
7 นายรี   ทูลประโคน ครู บ้านตะแบก 5299 คศ.3 52,060 3310700571363 พลับพลาชัย
8 นางสมคิด   พลอยนิล ครู บ้านตะแบก 5292 คศ.3 53,950 3610100023435 พลับพลาชัย

1 นางอุษามณี  จันเติบ ผอ.ร.ร. บ้านแพงพวย 5301 คศ.3 41,580 3310701241375 พลับพลาชัย
2 นางกัณฐิกา   สุบินนาม ครู บ้านแพงพวย 5307 คศ.3 49,420 3310700912934 พลับพลาชัย
3 นายถนอม   ราชประโคน ครู บ้านแพงพวย 5314 คศ.3 54,820 3310700877055 พลับพลาชัย
4 นางวิมล   คล่องดี ครู บ้านแพงพวย 5310 คศ.3 52,940 3150600394631 พลับพลาชัย
5 นางสําราญ   ชาญประโคน ครู บ้านแพงพวย 5311 คศ.3 55,720 3311000758739 พลับพลาชัย
6 นายวัลลภ   ใหญ่เลิศ ครู บ้านแพงพวย 5302 คศ.4 58,390 3310101269660 พลับพลาชัย

1 นายสุทัศน์  สารพัฒน์ ผอ.ร.ร. บ้านโคกชุม 5315 คศ.4 69,040 5301390020299 พลับพลาชัย
2 นางธันยนันท์ สอนรัมย์ ครู บ้านโคกชุม 5321 คศ.3 37,200 3310700771028 พลับพลาชัย
3 นางชนัญญา  แสวงตน ครู บ้านโคกชุม 5324 คศ.3 37,900 3310700760999 พลับพลาชัย
4 นางเบญจมาศ  ตรีสันติกุล ครู บ้านโคกชุม 5348 คศ.3 50,290 3310700458893 พลับพลาชัย
5 นางประทุม   หลอมประโคน ครู บ้านโคกชุม 5316 คศ.3 51,170 3329900115131 พลับพลาชัย
6 นางฉวีวรรณ   เพ็งดี ครู บ้านโคกชุม 5322 คศ.3 53,950 3320400144192 พลับพลาชัย
7 นางรังสี   สีดวงดี ครู บ้านโคกชุม 5320 คศ.4 58,390 3310700770421 พลับพลาชัย

1 นางจารุชา  ยืนยง ผอ.ร.ร. บ้านปราสาท 5325 คศ.3 35,120 3310300459507 พลับพลาชัย
2 นางเนียรยุพา วันจันทึก ครู บ้านปราสาท 5331 คศ.3 42,330 3310700231538 พลับพลาชัย
3 นางอัมพร  ปะนา ครู บ้านปราสาท 5329 คศ.3 35,120 3320100505602 พลับพลาชัย
4 นางกนกพรรณ  โขลา ครู บ้านปราสาท 5332 คศ.3 46,040 3310700586859 พลับพลาชัย
5 นางสาวกุลปริยา ยืนตน ครู บ้านปราสาท 5247 คศ.1 23,810 1310700057388 พลับพลาชัย

1 นายทรงพล ศิริรมยานนท์ ผอ.ร.ร. วัดโคกเจริญ 4394 คศ.3 40,860 3310700780248 พลับพลาชัย
2 นางจีรพรรณ   ปุยะติ ครู วัดโคกเจริญ 9585 คศ.3 42,330 3341600678876 พลับพลาชัย
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3 นายโผนชัย  ปุยะติ ครู วัดโคกเจริญ 6743 คศ.3 48,540 3310700669207 พลับพลาชัย
4 นางอัทญา  สายราม ครู วัดโคกเจริญ 5304 คศ.3 33,800 3320101948893 พลับพลาชัย
5 นางสาวศุภนิดา กมลรัมย์ คช. วัดโคกเจริญ 10934 คช. 15,800 1319900368831 พลับพลาชัย
6 นางสาวศศิธร หวายฤทธิ์ คช. วัดโคกเจริญ 7880 คช. 15,800 1103701557893 พลับพลาชัย

1 นายไพบูลย์  ยงทวี ผอ.ร.ร. อนุบาลบ้านสะเดา 5333 คศ.4 58,390 3310700745884 พลับพลาชัย

2 นางนิภาพร  เข็มมา ครู อนุบาลบ้านสะเดา 11381 คศ.3 40,860 3310700898591 พลับพลาชัย
3 นายสุรวัฒน์  เดชชัยพิทักษ์ ครู อนุบาลบ้านสะเดา 3060 คศ.3 37,200 3309900106905 พลับพลาชัย

4 นายวัชเรนทร์   สร้อยสวัสดิ์ ครู อนุบาลบ้านสะเดา 9902 คศ.3 48,540 3310700681703 พลับพลาชัย
5 นางอุษา   หานามชัย ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5345 คศ.4 62,100 3310701007071 พลับพลาชัย
6 นายอรรณพ   เวชไธสง ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5347 คศ.3 43,800 3310900250323 พลับพลาชัย
7 นางวิภา   สายกลิ่น ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5916 คศ.3 33,800 3310700743865 พลับพลาชัย
8 นายนาวิน  คงประโคน ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5339 คศ.3 39,370 3310701390052 พลับพลาชัย
9 นางสุภณิดา  ศิลาชัย ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5340 คศ.3 40,100 3410400023530 พลับพลาชัย
10 นางศศิวิมล  สร้อยสวรรค์ ครู อนุบาลบ้านสะเดา 9101 คศ.3 41,580 3440800249951 พลับพลาชัย
11 นางปิ่นอุมา  ครองยุติ ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5351 คศ.3 30,020 3310700240863 พลับพลาชัย
12 นางจุฬาลักษณ์  นากาจิมา ครู อนุบาลบ้านสะเดา 10335 คศ.3 40,860 3310700739582 พลับพลาชัย
13 นางสัมฤทธ์ิ   จงพ่วงกลาง ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5349 คศ.3 45,290 3440600336060 พลับพลาชัย
14 นางวินนา   ประคองบุญ ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5337 คศ.3 51,170 3310700677935 พลับพลาชัย
15 นางภาวินีย์   ปิติมานนท์ ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5342 คศ.3 56,610 5310790013337 พลับพลาชัย
16 นายรพินทรนาท  เทมะธนานนท์ ครู อนุบาลบ้านสะเดา 5346 คศ.4 61,110 3310700748387 พลับพลาชัย
17 นางสุนีย์   เดือนประโคน ครู อนุบาลบ้านสะเดา 10589 คศ.4 62,100 3311101011795 พลับพลาชัย
18 นางสาวเขมจิรา ธนูศิลป์ คช. อนุบาลบ้านสะเดา 5344 คช. 17,690 1100501053651 พลับพลาชัย
19 นางสาวลลิดา ตีบกระโทก คช. อนุบาลบ้านสะเดา 5334 คช. 15,800 1319800130786 พลับพลาชัย

1 นางยุวดี  เหล่าจิรานุวัฒน์ ผอ.ร.ร. บ้านบุญช่วย 5352 คศ.3 40,860 5341900010931 พลับพลาชัย
2 นายสุกรี  รุ่งโรจน์ ครู บ้านบุญช่วย 5358 คศ.3 37,200 3319900221143 พลับพลาชัย
3 นายณวิชณ์  วงศ์สม ครู บ้านบุญช่วย 5368 คศ.3 47,660 3501100062271 พลับพลาชัย
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4 นางสาวจันทนี  กระมล ครู บ้านบุญช่วย 5363 คศ.2 28,590 3310700669011 พลับพลาชัย
5 นายศรชัย เปียนประโคน ครู บ้านบุญช่วย 5367 คศ.3 32,510 5310790012365 พลับพลาชัย
6 นางสาวนันทนา  บุษบงค์ ครู บ้านบุญช่วย 9468 คศ.1 26,210 1319900046060 พลับพลาชัย
7 นายจักรินทร์  สุดชนะ ครู บ้านบุญช่วย 5365 คศ.3 40,860 3301600342568 พลับพลาชัย
8 นางสาวจุรีพันธ์  ภาษี ครู บ้านบุญช่วย 5374 คศ.3 37,200 3450400342571 พลับพลาชัย
9 นายบุญสม   ทรงศิริ ครู บ้านบุญช่วย 5366 คศ.3 53,080 3310700233832 พลับพลาชัย
10 นางสาวนันทกา เสประโคน ครู บ้านบุญช่วย 5353 คศ.3 33,140 3310700936612 พลับพลาชัย
11 นางวันดี  สุขสวัสดิ์ ครู บ้านบุญช่วย 5356 คศ.3 31,250 3310700680332 พลับพลาชัย
12 นายพิเชษฐ์   สุขสวัสดิ์ ครู บ้านบุญช่วย 5511 คศ.3 33,140 3310701006341 พลับพลาชัย
13 นางโชติกา พีระธรรมเดช ครู บ้านบุญช่วย 5360 คศ.2 25,440 1310700048303 พลับพลาชัย
14 นางสาววรรณพร สายแก้ว ครู บ้านบุญช่วย 10068 คศ.1 25,240 1319900038229 พลับพลาชัย
15 นายไปรวิท ลีประโคน ครู บ้านบุญช่วย 578 คศ.1 25,240 3310701095115 พลับพลาชัย
16 นางสถาพร  เปียนประโคน ครู บ้านบุญช่วย 5362 คศ.2 25,440 3340900442991 พลับพลาชัย

1 นายบุญเทียน  ไชยรัตน์ ผอ.ร.ร. วัดพลับพลา 5375 คศ.4 61,110 3330700248490 พลับพลาชัย
2 นางเฉลียว  หวังคะพันธ์ ครู วัดพลับพลา 5386 คศ.4 63,810 3310300689421 พลับพลาชัย
3 นางสาวเอกปวีร์  หวังคะพันธ์ ครู วัดพลับพลา 6049 คศ.3 33,800 3310701232350 พลับพลาชัย
4 นางสาวพันธุ์ทิพย์  สุขแก้ว ครู วัดพลับพลา 5393 คศ.3 43,800 3310700471300 พลับพลาชัย
5 นายอนุชิต  สายกลิ่น ครู วัดพลับพลา 5392 คศ.3 35,120 3310700746163 พลับพลาชัย
6 นายนิเวศน์  กุมเพ็ชร ครู วัดพลับพลา 5395 คศ.3 31,870 3310700453395 พลับพลาชัย
7 นางมัลลิกา  เสริฐวาสนา ครู วัดพลับพลา 5379 คศ.3 37,200 3310700684222 พลับพลาชัย
8 นางพรทิพย์  คําเอ่ียม ครู วัดพลับพลา 5390 คศ.3 37,200 3310700556631 พลับพลาชัย
9 นายอัครพณธ์  คําเอ่ียม ครู วัดพลับพลา 5391 คศ.3 39,370 3330900837332 พลับพลาชัย
10 นายสําเภา  สร้อยสุวรรณ ครู วัดพลับพลา 600 คศ.3 53,080 3310701241324 พลับพลาชัย
11 นางสาววรัณญา ชาญประโคน ครู วัดพลับพลา 5169 คศ.3 31,250 3310700900448 พลับพลาชัย
12 นายศุภชัย เสาะหายิ่ง ครู วัดพลับพลา 10337 คศ.3 41,580 3310700739591 พลับพลาชัย
13 นางวิไล  เทมะธนานนท์ ครู วัดพลับพลา 5381 คศ.3 52,940 3310700748379 พลับพลาชัย
14 นายพฤกษ์ พลอยวิรัช คช. วัดพลับพลา 5384 คช. 17,690 3401500871070 พลับพลาชัย
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15 นางสาวสุภาวดี เจริญรัมย์ คช. วัดพลับพลา 3319 คช. 16,920 1319900365637 พลับพลาชัย
16 นางสาวดวงเดือน นามวาส คช. วัดพลับพลา 10336 คช. 15,800 1450400135846 พลับพลาชัย

1 นายเทิดศักดิ์ ยงทวี ผอ.ร.ร. บ้านโคกโพธิ์ 5396 คศ.3 48,540 3310700745906 พลับพลาชัย
2 นางนารี  เก่งรัมย์ ครู บ้านโคกโพธิ์ 5397 คศ.3 36,480 3310700674910 พลับพลาชัย
3 นางสาวสุภาภรณ์  ครองชื่น ครู บ้านโคกโพธิ์ 5399 คศ.3 35,800 5310790002955 พลับพลาชัย

4 นางชุติมณฑน์  ชัยปลัด ครู บ้านโคกโพธิ์ 5398 คศ.3 35,800 3310700665252 พลับพลาชัย
5 นางสาวกิรณา ปัสบาล คช. บ้านโคกโพธิ์ 5401 คช. 17,690 1329900230073 พลับพลาชัย

1 นายพรเลิศ พงษ์เรืองหนู ผอ.ร.ร. วัดสําโรง 5469 คศ.4 62,760 3960800205461 พลับพลาชัย
2 นางสาวสกุณา   ดาศรี ครู วัดสําโรง 5477 คศ.2 33,260 3320400193967 พลับพลาชัย
3 นางสาววันดี  กรุมรัมย์ ครู วัดสําโรง 11362 คศ.3 33,140 3310701120705 พลับพลาชัย

4 นางสําเนียง   กลิ่นสุคนธ์ ครู วัดสําโรง 5475 คศ.4 62,100 3170100204337 พลับพลาชัย
5 นายสมชาย ปะนัดเต ครู วัดสําโรง 5488 คศ.3 36,480 3420300113405 พลับพลาชัย
6 นางผ่องศรี สดใส ครู วัดสําโรง 10341 คศ.3 35,800 3310700215966 พลับพลาชัย
7 นายประหยัด   ปรังประโคน ครู วัดสําโรง 5493 คศ.3 43,800 3310700942035 พลับพลาชัย
8 นายจําลอง   อุพลรัมย์ ครู วัดสําโรง 5472 คศ.3 53,950 3310101699630 พลับพลาชัย
9 นางปิยรัตน์   อุพลรัมย์ ครู วัดสําโรง 11240 คศ.3 53,950 3102100814102 พลับพลาชัย
10 นางสาววัชรี  อุทรักษ์ ครู วัดสําโรง 5480 คศ.3 30,020 3460500616273 พลับพลาชัย
11 นางจันทรา  ไชยรัตน์ ครู วัดสําโรง 5483 คศ.3 33,800 3319900156171 พลับพลาชัย
12 นางพิมพ์ภา   ปะนัดเต ครู วัดสําโรง 10340 คศ.3 51,170 3310400354138 พลับพลาชัย
13 นางปิยะรัตน์   สวัสดิ์รักษ์ ครู วัดสําโรง 5471 คศ.3 47,660 3360300457245 พลับพลาชัย
14 นางอรัญญา  เหลืองเดชานุรักษ์ ครู วัดสําโรง 3775 คศ.3 33,800 3310700328094 พลับพลาชัย
15 นางแสงจันทร์  จันทร์ศรี ครู วัดสําโรง 5470 คศ.3 35,120 3310100889729 พลับพลาชัย
16 นางสาวหยาดพิรุณ แดงสี ครู วัดสําโรง 11244 คศ.1 17,910 1310700210127 พลับพลาชัย
17 นายทรงชัย ชิมชาติ คช. วัดสําโรง 5485 คช. 17,690 1330590001049 พลับพลาชัย
18 นางพรอุมา วิเศษรัมย์ คช. วัดสําโรง 5486 คช. 15,800 1319900143367 พลับพลาชัย
19 นางสาวอัญชลี คํามี คช. วัดสําโรง 5489 คช. 15,800 1341900177817 พลับพลาชัย



หน้าท่ี 90

ตําแหน่ง อันดับ เงินเดือน เลขประจําตัว
เลขที่ 1 มี.ค.62 ประชาชน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
โรงเรียน ................................................... 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด อําเภอ

20 นางสาววันทนา ศุภสุข คช. วัดสําโรง 3321 คช. 15,800 1349900568317 พลับพลาชัย
21 นายเจตนิพัทธ์  แก้วดก คช. วัดสําโรง 11241 คช. 15,800 1329900582131 พลับพลาชัย

1 นายทวี  ทองนัด ผอ.ร.ร. บ้านตะโกรี 5438 คศ.2 40,990 3310700598334 พลับพลาชัย
2 นางจารุภี  อินทร์ประโคน ครู บ้านตะโกรี 5439 คศ.3 53,950 3930200034045 พลับพลาชัย

3 นางเบญจมาศ  ครํ่าทอง ครู บ้านตะโกรี 5443 คศ.3 51,170 3700700449807 พลับพลาชัย
4 นายพงศ์พิพัฒน์ ชาญประโคน ครู บ้านตะโกรี 5275 คศ.2 25,440 3311000758771 พลับพลาชัย
5 นายกช อ้ึงพรภิมนกุล ครู บ้านตะโกรี 5444 คศ.2 38,470 3310101545233 พลับพลาชัย
6 นางจิราวรรณ โอยสวัสดิ์ ครู บ้านตะโกรี 5445 คศ.3 40,860 3319900252987 พลับพลาชัย
7 นางพูนศรี  สมัยกุล ครู บ้านตะโกรี 10338 คศ.3 50,290 3319900058820 พลับพลาชัย
8 นางสาวพนิดา แสวงผล คช. บ้านตะโกรี 5442 คช. 16,920 3310100930834 พลับพลาชัย
9 นางสาวมัทนพร อักษรณรงค์ คช. บ้านตะโกรี 10831 คช. 15,800 1310100189739 พลับพลาชัย

1 นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ์ ผอ.ร.ร. บ้านเสม็ด 5448 คศ.3 38,620 3320500153495 พลับพลาชัย

2 นางศิริดาพงศ์  ภิรมย์ ครู บ้านเสม็ด 5457 คศ.3 57,500 3320101240581 พลับพลาชัย
3 นางวราภรณ์  ลือมอญ ครู บ้านเสม็ด 5463 คศ.3 35,800 3440800204353 พลับพลาชัย
4 นางนันทิตา  เวารัมย์ ครู บ้านเสม็ด 5453 คศ.3 31,870 3310701309182 พลับพลาชัย
5 นางศุภณา  ไตรณรงค์ ครู บ้านเสม็ด 4509 คศ.2 25,930 3310700882105 พลับพลาชัย
6 นางสาวจิลลาภัทรา  พิมสุคะ ครู บ้านเสม็ด 5455 คศ.2 27,500 3450500212822 พลับพลาชัย
7 นายสมภพ  ประเสริฐศิริรัตน์ ครู บ้านเสม็ด 10339 คศ.3 32,510 3310800056207 พลับพลาชัย
8 นายวินัย  วรนุช ครู บ้านเสม็ด 10843 คศ.3 32,510 3310400350558 พลับพลาชัย
9 นางปลื้มจิตร์  สาริกา ครู บ้านเสม็ด 5450 คศ.3 33,800 3310400681571 พลับพลาชัย
10 นางสุรีรัตน์  ทองดี ครู บ้านเสม็ด 5454 คศ.3 38,620 3320400290903 พลับพลาชัย
11 นางสาวอุทุมพร  สายราม ครู บ้านเสม็ด 8074 คศ.3 31,250 1310700024005 พลับพลาชัย
12 นางวโนเรศ  เกริกทรัพย์ ครู บ้านเสม็ด 5452 คศ.3 57,500 3310100834819 พลับพลาชัย
13 นายภูภิภัคพงศ์  กระเช่ือมรัมย์ ครู บ้านเสม็ด 5262 คศ.3 31,870 3310701308127 พลับพลาชัย
14 นางสาวภาวนา พรหมประโคน ครู บ้านเสม็ด 5456 คศ.2 23,450 3310700084152 พลับพลาชัย
15 นายเชื่อม  ยาประโคน ครู บ้านเสม็ด 47 คศ.3 52,940 3310701309646 พลับพลาชัย
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16 นางสาวศิรินันท์ กิชะรัมย์ คช. บ้านเสม็ด 5451 คช. 16,570 1319900321851 พลับพลาชัย
17 นางสาวพิไลพรรณ แพงเพ็ง คช. บ้านเสม็ด 5458 คช. 15,800 1310900126626 พลับพลาชัย

1 นายกิตติศักดิ์ สายกระสุน ผอ.ร.ร. บ้านประดู่ 5460 คศ.4 63,810 3320400434972 พลับพลาชัย

2 นางปราณี  ยอดสุรินทร์ ครู บ้านประดู่ 5464 คศ.3 35,120 3310701095450 พลับพลาชัย

3 นางกชมล ศรีทัศนาสกุล ครู บ้านประดู่ 5462 คศ.3 29,420 3311400160580 พลับพลาชัย
4 นางสุภาวดี   สิงห์ประโคน ครู บ้านประดู่ 5466 คศ.3 40,860 3440400580943 พลับพลาชัย
5 นายวีรากร  วาหะรัมย์ ครู บ้านประดู่ 1825 คศ.3 28,810 3310701128595 พลับพลาชัย
6 นางสาวสถาพร บุญปก คช. บ้านประดู่ 5468 คช. 15,800 1350300127257 พลับพลาชัย

1 นายยุทธพงษ์  ยวงรัมย์ ผอ.ร.ร. พุทธบารมี 10695 คศ.3 57,500 3310100817311 พลับพลาชัย
2 นางสาวปวิชญา  มูลเค้า ครู พุทธบารมี 5405 คศ.1 24,750 1310700017416 พลับพลาชัย
3 นางเทวี  พงษ์เรืองหนู ครู พุทธบารมี 11035 คศ.3 36,480 3310700985745 พลับพลาชัย
4 นางกมลวรรธน์  เพชรประโคน ครู พุทธบารมี 5573 คศ.3 31,870 3310701315042 พลับพลาชัย
5 นายเซีย  สิงห์ประโคน ครู พุทธบารมี 5794 คศ.3 39,370 3310700895851 พลับพลาชัย
6 นายเอนก  อินทร์ประโคน ครู พุทธบารมี 7547 คศ.4 58,390 3310700355474 พลับพลาชัย
7 นางสุพรรณ  เพชรเลิศ ครู พุทธบารมี 5419 คศ.3 29,420 3310700245407 พลับพลาชัย
8 นางสรัญญา เคนคําภา ครู พุทธบารมี 10851 คศ.2 26,450 1310700001820 พลับพลาชัย
9 นายเด่นมหาชัย นันธิษา ครู พุทธบารมี 102553 คศ.2 28,590 3310701125162 พลับพลาชัย
10 น.ส.จงกล  โสมประโคน ครู พุทธบารมี 5711 คศ.2 25,930 3310700038207 พลับพลาชัย
11 นางสาวสุทธิตา แกมรัมย์ ครู พุทธบารมี 10697 คศ.2 28,050 3310101353733 พลับพลาชัย
12 นายสุเทพ จันทขัมมา ครู พุทธบารมี 11249 คศ.1 18,690 1320600148926 พลับพลาชัย
13 นางสาวสุธินี คํานันต์ ครู พุทธบารมี 10696 คศ.1 17,910 1329900437034 พลับพลาชัย
14 นางพรรณี มงคลมะไฟ ครู พุทธบารมี 11036 คศ.1 21,150 3450300011114 พลับพลาชัย

1 นายศุภชัย  นิธุรัมย์ ผอ.ร.ร. อนุบาลห้วยราช 821 คศ.4 61,110 3310100094467 ห้วยราช
2 นายสมชาย ชาญหิรัญกาญจน์ รอง ผอ.ร.ร. อนุบาลห้วยราช 823 คศ.3 40,860 3310100092561 ห้วยราช
3 นางชนิกานต์  หาญกุล ครู อนุบาลห้วยราช 835 คศ.3 30,620 3310200296754 ห้วยราช
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4 นางสุณี   ตีเวียง ครู อนุบาลห้วยราช 7847 คศ.3 56,610 3240100774809 ห้วยราช
5 นางมะไลทิพ  ทองเงิน ครู อนุบาลห้วยราช 846 คศ.3 34,470 3341100050304 ห้วยราช
6 นายนิสิต ประเสริฐศรี ครู อนุบาลห้วยราช 842 คศ.2 37,460 3310100044516 ห้วยราช
7 นางสาวสดใส   ตุ้มนอก ครู อนุบาลห้วยราช 5111 คศ.3 30,020 3310101941333 ห้วยราช
8 นางนงนุช  งามพิมลกุล ครู อนุบาลห้วยราช 956 คศ.3 37,200 3310101538415 ห้วยราช
9 นางทัศนีย์  หวายฤทธิ์ ครู อนุบาลห้วยราช 849 คศ.3 38,620 3311000817484 ห้วยราช
10 นายอภิวัฒน์  ศรีธรรม ครู อนุบาลห้วยราช 839 คศ.2 25,440 3311400349828 ห้วยราช
11 นายสัญญา  อนันต์ ครู อนุบาลห้วยราช 822 คศ.2 37,830 3310400227632 ห้วยราช
12 นางสุกฤตา   อรุณรัมย์ ครู อนุบาลห้วยราช 840 คศ.3 40,860 3341601026643 ห้วยราช
13 นางพรทิพย์  วรรณพงศ์สถิต ครู อนุบาลห้วยราช 837 คศ.4 61,110 3310300584000 ห้วยราช
14 นางสาวฉันทนา  คีรีวัชรินทร์ ครู อนุบาลห้วยราช 830 คศ.4 61,110 3310100009753 ห้วยราช
15 นางจินตภาณี   ชื่นประโคน ครู อนุบาลห้วยราช 850 คศ.4 69,040 3310100003534 ห้วยราช
16 นางพวงเพชร   กาญจนการุณ ครู อนุบาลห้วยราช 834 คศ.3 57,500 3450101001496 ห้วยราช
17 นางสาวกุสุมา ฮาดวิเศษ คช. อนุบาลห้วยราช 39 คช. 16,920 1401600189100 ห้วยราช
18 นางลําพึง นุกรรัมย์ ครู อนุบาลห้วยราช 845 คศ.3 30,620 3310100157957 ห้วยราช
19 นางสาววรรณิสา บัวทอง คช. อนุบาลห้วยราช 843 คช. 16,570 1310300093824 ห้วยราช
20 นางสาวจันนภา พรมประโคน คช. อนุบาลห้วยราช 7690 คช. 16,570 1310700061865 ห้วยราช
21 นางสาวจันทรัศม์ บุญจันทร์เพ็ชร คช. อนุบาลห้วยราช 4896 คช. 16,570 1940400054523 ห้วยราช
22 นางสาวพัชรียา เจือบุญ คช. อนุบาลห้วยราช 1663 คช. 15,800 1309901132512 ห้วยราช
23 นางสาวปริม  เจริญรัมย์ ครู อนุบาลห้วยราช 847 คศ.3 29,420 3310100134892 ห้วยราช
24 นายถิระเดช  ใจสนธิ ครู อนุบาลห้วยราช 881 คศ.1 25,240 3319900033851 ห้วยราช

1 นางสาวพรรณทิวา  สินใหม่ ผอ.ร.ร. บ้านดวน 852 คศ.3 33,800 3310800143801 ห้วยราช
2 นางนันทยา  สิงหวรรณุรัตน์ ครู บ้านดวน 14870 คศ.3 50,290 3310400102031 ห้วยราช
3 นางสาวสุณี   กฤตสิน ครู บ้านดวน 387 คศ.3 56,610 3310100022172 ห้วยราช
4 นางสุพัตรา  นครแสน ครู บ้านดวน 10132 คศ.3 30,020 3310100045121 ห้วยราช

5 นางภาสุรัฏฐ์   ว่องโชติกุล ครู บ้านดวน 9800 คศ.3 54,820 3319900091932 ห้วยราช
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1 นายนิคม  สีแสงหน่อม ผอ.ร.ร. วัดบ้านสวายจีกน้อย 1108 คศ.3 47,660 3451400227993 ห้วยราช
2 นางเบญจมาศ  พูลพุทธา ครู วัดบ้านสวายจีกน้อย 1111 คศ.3 43,080 3310100014544 ห้วยราช
3 นางสายทอง  พุทธลา ครู วัดบ้านสวายจีกน้อย 1109 คศ.3 54,820 3310100043609 ห้วยราช
4 นางบุญศรี  ชมพูนันทกานต์ ครู วัดบ้านสวายจีกน้อย 891 คศ.3 35,800 3310700506979 ห้วยราช
5 นายวัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์ ครู วัดบ้านสวายจีกน้อย 1110 คศ.3 35,800 3310100744577 ห้วยราช
6 นายบุญร่วม  หงษา ครู วัดบ้านสวายจีกน้อย 1114 คศ.4 58,390 3301700938756 ห้วยราช
7 นางสมนึก  สินสุพรรณ์ ครู วัดบ้านสวายจีกน้อย 1113 คศ.4 62,100 3319900185775 ห้วยราช
8 นางเพ็ญประกาย  สุขสังข์ ครู วัดบ้านสวายจีกน้อย 3401 คศ.3 43,800 3451100204921 ห้วยราช

1 นายอรรถพล  วรรณพงศ์สถิต ผอ.ร.ร. วัดบ้านสนวน 1117 คศ.4 64,860 3310100026771 ห้วยราช

2 นางมณิตา  สุขสวัสดิ์ ครู วัดบ้านสนวน 8014 คศ.3 57,500 3319900085223 ห้วยราช
3 นายนิวัฒน์  นเรนทร์รัมย์ ครู วัดบ้านสนวน 1125 คศ.3 52,060 3310100092626 ห้วยราช
4 นางชะออม  คีรีวัชรินทร์ ครู วัดบ้านสนวน 1129 คศ.3 43,080 3720100301680 ห้วยราช
5 นางสันทนีย์  หมั่นดี ครู วัดบ้านสนวน 11286 คศ.3 50,290 3310700048504 ห้วยราช
6 นางสาวยุพา จะแรบรัมย์ ครู วัดบ้านสนวน 34267 คศ.2 26,980 3310100094947 ห้วยราช
7 นางขนิษฐา  เตชะนอก ครู วัดบ้านสนวน 4477 คศ.2 25,440 3311400014371 ห้วยราช
8 นางกัลยา  พร้อมโตนด ครู วัดบ้านสนวน 11290 คศ.3 49,420 3319900109823 ห้วยราช
9 นางอธิษฐาน  สร้อยศิริกุล ครู วัดบ้านสนวน 773 คศ.3 42,330 3319900202106 ห้วยราช
10 นายเกษตร   หาญคําภา ครู วัดบ้านสนวน 1758 คศ.3 42,330 3440800301341 ห้วยราช
11 นายชัยพิสิทธิ์   หงษ์สมศรี ครู วัดบ้านสนวน 1132 คศ.3 51,170 3310101642913 ห้วยราช
12 นางสุภาพร   แสงรัมย์ ครู วัดบ้านสนวน 11287 คศ.3 54,820 5319990011328 ห้วยราช
13 นางสาวเกศรินทร์  สุทธิ ครู วัดบ้านสนวน 1130 คศ.3 55,720 3310101358379 ห้วยราช
14 นางสุดา หัตถะกอง ครู วัดบ้านสนวน 1121 คศ.2 27,500 1310100056721 ห้วยราช
15 นางสาววันดี ทะรารัมย์ คช. วัดบ้านสนวน 1120 คช. 16,920 3310101931541 ห้วยราช

1 นายอภิเชษฐ์ พรหมศร ผอ.ร.ร. บ้านจบก 1141 คศ.3 55,720 3300200075821 ห้วยราช
2 นางประดับ   โกติรัมย์ ครู บ้านจบก 1142 คศ.3 44,560 3200101403855 ห้วยราช
3 นายบุญมี   ชุมพลชัย ครู บ้านจบก 1144 คศ.3 46,040 3310101645025 ห้วยราช
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4 นายสิทธิชัย   ลับแล ครู บ้านจบก 1143 คศ.4 58,390 3310100753924 ห้วยราช

1 นายสังเวียน  ตีเวียง ผอ.ร.ร. วัดบ้านโคกเหล็ก 893 คศ.3 54,820 3450300050284 ห้วยราช
2 นายสมบัติ  บุตรงาม รอง ผอ.ร.ร. วัดบ้านโคกเหล็ก 895 คศ.3 51,170 3320400018227 ห้วยราช
3 นางมะลิจัน  ศรีสุข ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 909 คศ.3 41,580 3340400086818 ห้วยราช
4 นายณรงค์ อุ่นดาบทวงศ์ษา ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 10136 คศ.3 46,040 3310100166336 ห้วยราช

5 นายไพรวัลย์  บุญถม ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 11480 คศ.3 36,480 3440800998597 ห้วยราช
6 นายชัชวาลย์ ชูเชิดดอก ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 9877 คศ.3 37,900 5310100019852 ห้วยราช
7 นางกนกพร  เข็มบุบผา ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 3141 คศ.3 54,820 3360600417168 ห้วยราช
8 นางญานิตา ศรีอุทธา ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 3166 คศ.3 35,800 5310100007374 ห้วยราช
9 นายธารินทร์  พรรณวรรณ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 9718 คศ.3 38,620 3319900161922 ห้วยราช
10 นางสาวสุภาพันธ์  ปิตานัง ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 3909 คศ.2 30,280 1310200013675 ห้วยราช
11 นายสุทธิพงศ์  ทันแก้ว ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 10137 คศ.2 31,440 3320300674963 ห้วยราช
12 นางสาวธัญลักษณ์  สนโสม ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 908 คศ.3 33,800 3330600219391 ห้วยราช
13 นางธัญญาภรณ์  กรรม์ภิรมย์ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 3272 คศ.3 34,470 3310100041665 ห้วยราช
14 นายทวี  โวงประโคน ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 897 คศ.3 35,800 3310700989163 ห้วยราช
15 นางวราภรณ์  โพธิ์เงิน ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 5449 คศ.3 36,480 3450200367812 ห้วยราช
16 นางเพ็ญศรี  เปลื้องศรีรัมย์ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 904 คศ.3 40,860 3310100161750 ห้วยราช
17 นางโฉมฉาย  รุ่งศิริวงศ์ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 910 คศ.3 47,660 3310100154095 ห้วยราช
18 ส.อ.ธัชนินทร์  ทองเกลี้ยง ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 983 คศ.3 44,560 3310100095536 ห้วยราช
19 นายอัทฒ์ฐวิชญ์  กลิ่นวงศ์ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 9692 คศ.3 50,290 3319900002972 ห้วยราช
20 นายสาทิพย์  อํ่าประเวทย์ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 898 คศ.4 63,810 3720400341016 ห้วยราช
21 นายวิมล  พิมุ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 906 คศ.4 65,910 3240400612065 ห้วยราช
22 นางนันท์นภัส อุสารัมย์ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 901 คศ.3 27,580 1310700007836 ห้วยราช
23 นางปรารถนา เพียรเสมอ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 903 คศ.1 25,730 1319900134236 ห้วยราช
24 นายทิฆัมพร พิลาตัน ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 902 คศ.1 18,270 1310900102590 ห้วยราช
25 นางบุษยากร ยศไกร ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 10015 คศ.1 17,310 3410500079251 ห้วยราช
26 นางวารุณี  นรินทร์รัมย์ ครู วัดบ้านโคกเหล็ก 1116 คศ.2 28,050 3310100173481 ห้วยราช
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27 นางมยุรี แต่งสุวรรณ คช. วัดบ้านโคกเหล็ก 915 คช. 17,690 3401200098570 ห้วยราช
28 นางสาวติยาพร คําโฮง คช. วัดบ้านโคกเหล็ก 882 คช. 17,690 1440700102293 ห้วยราช
29 นางวรรณฎี พวงพันธ์ คช. วัดบ้านโคกเหล็ก 3487 คช. 16,190 5361000006091 ห้วยราช
30 นางอุบลวรรณ ณ สงขลา คช. วัดบ้านโคกเหล็ก 5198 คช. 15,800 3900100238188 ห้วยราช

1 นายบุญเที่ยง  สัตย์ซ้ํา ผอ.ร.ร. บ้านกระสังสามัคคี 930 คศ.3 51,170 3450600855245 ห้วยราช
2 นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์ ครู บ้านกระสังสามัคคี 9801 คศ.3 52,940 3310401311131 ห้วยราช
3 นายณัฐวุฒิ  แก้วอําไพ ครู บ้านกระสังสามัคคี 8034 คศ.3 37,900 3319900203242 ห้วยราช

4 นางหรรษา  บุญศิริ ครู บ้านกระสังสามัคคี 931 คศ.3 33,800 3310100167065 ห้วยราช
5 นางสาวระหงษ์  นพภารัมย์ ครู บ้านกระสังสามัคคี 935 คศ.2 40,360 3310100014633 ห้วยราช
6 นางอัจฉราพร  เต้นภูษา ครู บ้านกระสังสามัคคี 10140 คศ.3 26,970 3310401055461 ห้วยราช
7 นางสาวปนัดดา  อามาตร ครู บ้านกระสังสามัคคี 936 คศ.2 25,930 1310800010642 ห้วยราช
8 นางสุธิศา  สมหวังได้ ครู บ้านกระสังสามัคคี 11248 คศ.3 31,870 3310100124684 ห้วยราช
9 นางรัชกร  เจวรัมย์ ครู บ้านกระสังสามัคคี 934 คศ.3 37,900 3310100166344 ห้วยราช
10 นางกัญญาวรรณ์ พงษ์สาครสวัส ครู บ้านกระสังสามัคคี 11247 คศ.3 38,620 3310100018078 ห้วยราช
11 นางสุภานัน สงวนวงศ์วิจิตร ครู บ้านกระสังสามัคคี 942 คศ.3 40,860 3310100050362 ห้วยราช
12 นายประเวศ  คีรีวัชรินทร์ ครู บ้านกระสังสามัคคี 10141 คศ.3 49,420 3310100009770 ห้วยราช
13 นางสาวรุจิรา  มหาแก้ว ครู บ้านกระสังสามัคคี 1634 คศ.1 22,890 1869900112939 ห้วยราช
14 นางคชาภรณ์  มีพัฒน์ ครู บ้านกระสังสามัคคี 938 คศ.3 31,250 3310100083139 ห้วยราช
15 นางสาวจุติพร สราญบุรุษ ครู บ้านกระสังสามัคคี 2895 คศ.3 28,190 1319900047481 ห้วยราช
16 นางสุธิมาศ บัตเลอร์ ครู บ้านกระสังสามัคคี 937 คศ.3 43,800 3310100038486 ห้วยราช
17 นางมณี  น้อยพลี ครู บ้านกระสังสามัคคี 4427 คศ.3 31,250 3310100049135 ห้วยราช
18 นายนําพล   ศูนย์คํา ครู บ้านกระสังสามัคคี 11305 คศ.3 43,080 5311100078558 ห้วยราช
19 นางพณิตา  ประเสริฐศรี ครู บ้านกระสังสามัคคี 21 คศ.2 26,450 5320390013984 ห้วยราช
20 นางสาวศุลีรัตน์ คันดุไล คช. บ้านกระสังสามัคคี 10775 คช. 16,570 1100500516321 ห้วยราช
21 นายวัชรินทร์  เจริญรัมย์ ครู บ้านกระสังสามัคคี 3995 คศ.3 53,950 3101900213048 ห้วยราช

1 นายกิตติ  เตชะนอก ผอ.ร.ร. บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 944 คศ.3 38,620 3311400307114 ห้วยราช
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2 นางปัญจ์ชลี  เหล่าศรี ครู บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 946 คศ.3 43,800 3310100132237 ห้วยราช
3 นางสาวกันต์ติมากานต์  อัมพรธิติกุล ครู บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 1867 คศ.3 35,800 3310100854658 ห้วยราช
4 นางอนุศรา   นิสัยรัมย์ ครู บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 945 คศ.3 53,080 3310100107844 ห้วยราช

1 นายไพโรจน์  ยอดสะเทิ้น ผอ.ร.ร. วัดบ้านเมืองโพธิ์ 949 คศ.4 69,040 3310200161174 ห้วยราช
2 นายไชยโย เจริญรัมย์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 9411 คศ.3 35,800 3310100169131 ห้วยราช
3 นางมณฑา  วิเชียรศรี ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 963 คศ.3 41,580 3450100036989 ห้วยราช
4 นางจารุวรรณ   รุ่งศิริวงศ์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 950 คศ.3 52,940 5309990042797 ห้วยราช
5 นางณัฐกานต์  นักบุญ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 3984 คศ.3 35,800 3310101502101 ห้วยราช

6 นายจัตรุกูล   วิเชียรศรี ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 11202 คศ.3 45,290 3320200247869 ห้วยราช
7 นางสาวสุกัลยา   ศรีดาชาติ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 10142 คศ.3 51,170 3330500250768 ห้วยราช
8 นางศศิธร  อาญาเมือง ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 11201 คศ.3 38,620 3310101273314 ห้วยราช
9 นางสาวปณิชา  เจริญรัมย์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 967 คศ.2 29,140 3310100050141 ห้วยราช
10 นางสาวพนิดา  ลามีนนท์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 12 คศ.3 32,510 3310101913402 ห้วยราช
11 นางสุมิตรา  สีธรณ์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 957 คศ.3 33,140 3451100204939 ห้วยราช
12 นางกัญญา  ชูเชิดดอก ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 948 คศ.3 35,800 3310100165577 ห้วยราช
13 นายชุมพร  ไชยรัมย์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 965 คศ.3 41,580 3319900182342 ห้วยราช
14 นางสาวทักษิณา  ฤทธิ์ไธสง ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 968 คศ.2 30,850 3310900242592 ห้วยราช
15 นางสาวไพรรินทร์ สมหวัง ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 959 คศ.3 35,120 3320400245932 ห้วยราช
16 นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 953 คศ.3 30,620 1319900026735 ห้วยราช
17 นางสาวิตรี  ไชยรัมย์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 960 คศ.3 32,510 3310101907038 ห้วยราช
18 นางสาวฐานิตา นรารัมย์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 905 คศ.2 25,440 3310100029215 ห้วยราช
19 นายสังเวียน พิลาพันธ์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 975 คศ.2 28,050 3311100012429 ห้วยราช
20 นางสาวศิวพร เพชรปานกัน ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 952 คศ.3 33,140 3480500380148 ห้วยราช
21 นายขจรยศ  สินศิริ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 10569 คศ.3 27,580 3310100793772 ห้วยราช
22 ว่าที่ ร.อ.ภัทรกร ปิ่นสุวรรณ์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 962 คศ.3 28,810 3240100501969 ห้วยราช
23 นางสาวเพ็ญประภา เชื้อนิด ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 11197 คศ.2 26,450 1301600046563 ห้วยราช
24 นางมนัญญา เรืองสุขสุด ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 11198 คศ.2 24,930 1100700017515 ห้วยราช
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25 นายธีระพงษ์ อินทร์พิทักษ์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 4997 คศ.1 24,290 3310101056470 ห้วยราช
26 นางสาวเสาวลักษณ์ อุไรรัมย์ ครู วัดบ้านเมืองโพธิ์ 11199 คศ.2 25,930 3310100841297 ห้วยราช
27 นางนุสรา สวัสดิกิจจานนท์ คช. วัดบ้านเมืองโพธิ์ 266 คช. 17,690 1570500019723 ห้วยราช
28 นางสาวปาริสา ไชยกุล คช. วัดบ้านเมืองโพธิ์ 5171 คช. 17,690 1349900583448 ห้วยราช
29 นายกฤษดา บุญโสม คช. วัดบ้านเมืองโพธิ์ 966 คช. 16,920 1311100201501 ห้วยราช
30 นางสาวเมวิกา นันรักษา คช. วัดบ้านเมืองโพธิ์ 14881 คช. 16,920 1319800095905 ห้วยราช
31 นางสาวจุฑารัตน์ เต็นภูษา คช. วัดบ้านเมืองโพธิ์ 920 คช. 16,920 1100701864700 ห้วยราช
32 นายปิยะพัชร์ คล้ําจีน คช. วัดบ้านเมืองโพธิ์ 969 คช. 16,570 1102001866922 ห้วยราช

1 นายอดิศักดิ์  อิสณพงษ์ ผอ.ร.ร. วัดบ้านตาเสา 970 คศ.3 52,060 3310100779168 ห้วยราช
2 นางสาวกันจณา  ทิสารัมย์ ครู วัดบ้านตาเสา 974 คศ.1 25,240 1310100001276 ห้วยราช
3 นายบุญญารัตน์  หลาบมาลา ครู วัดบ้านตาเสา 8496 คศ.3 35,120 3310200468881 ห้วยราช
4 นายคณพศ  สําโรงลุน ครู วัดบ้านตาเสา 944ซ คศ.3 27,580 3401200287518 ห้วยราช
5 นางกาญจนรัตน์  สําโรงลุน ครู วัดบ้านตาเสา 9288 คศ.3 36,480 3310100960326 ห้วยราช
6 นายภูว์ธเนศษฎ์  เจริญรัมย์ ครู วัดบ้านตาเสา 982 คศ.3 33,800 3310100050133 ห้วยราช
7 นางสุนี  ประเสริฐศรี ครู วัดบ้านตาเสา 980 คศ.4 58,390 3310100589121 ห้วยราช
8 นางสาวอโณทัย  เทวอนรัมย์ ครู วัดบ้านตาเสา 927 คศ.3 31,250 1310100060281 ห้วยราช

9 นางสุพัฒนา  คุณโน ครู วัดบ้านตาเสา 984 คศ.3 35,120 3320200517220 ห้วยราช
10 นางมยุรี  น้อยพลี ครู วัดบ้านตาเสา 8874 คศ.3 35,120 3310100029207 ห้วยราช
11 นายชวาลวิท บุสําโรง ครู วัดบ้านตาเสา 981 คศ.2 25,440 3310100852515 ห้วยราช
12 นางสาวชดาษา พะนิรัมย์ ครู วัดบ้านตาเสา 978 คศ.2 26,450 3310300155231 ห้วยราช
13 นางสาวกัลยาณี สมัญญา คช. วัดบ้านตาเสา 4147ซ คช. 17,690 1321200039985 ห้วยราช
14 นายณภัทร เธียรวรรณ คช. วัดบ้านตาเสา 4878 คช. 16,920 3310100777734 ห้วยราช
15 นางลักขณา นาเมืองรักษ์ คช. วัดบ้านตาเสา 979 คช. 17,690 3451000301304 ห้วยราช
16 นายธนกฤต  วิจิตพล คช. วัดบ้านตาเสา 3135 คช. 16,920 1311100201187 ห้วยราช
17 นางเนาวรัตน์ เชื้อแหลม คช. วัดบ้านตาเสา 976 คช. 15,800 3900300442838 ห้วยราช
18 นางสาวชยัญตรี สิงห์พิลา คช. วัดบ้านตาเสา 10899 คช. 15,800 1440300194018 ห้วยราช
19 นายสุจินดา รูปสิงห์ คช. วัดบ้านตาเสา 3989ซ คช. 15,800 1340500235126 ห้วยราช
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20 นางสาวธนัชพร พรมนัส คช. วัดบ้านตาเสา 2273 คช. 15,800 1319900317101 ห้วยราช

1 นายณัฎฐนันท์ จะแรบรัมย์ ผอ.ร.ร. บ้านมะขามทานตะวัน 985 คศ.3 41,580 3310100094904 ห้วยราช
2 นางฟ้า  เจริญรัมย์ ครู บ้านมะขามทานตะวัน 1127 คศ.2 31,440 3310100147030 ห้วยราช
3 นางสาวอรุณรัตน์  ฉัตรอังกูร ครู บ้านมะขามทานตะวัน 2507 คศ.3 37,200 3311100154380 ห้วยราช
4 นางเฉลียวรัตน์  ทิสารัมย์ ครู บ้านมะขามทานตะวัน 995 คศ.3 52,940 3209900167433 ห้วยราช
5 นายดนัย  ชัยกิตติพร ครู บ้านมะขามทานตะวัน 10738 คศ.3 32,510 3310100024485 ห้วยราช
6 นางสมใจ  สีหาวะบุตร ครู บ้านมะขามทานตะวัน 989 คศ.3 42,330 3310101947081 ห้วยราช

7 นางสาวศรินทร์ กาญจนพิมาย ครู บ้านมะขามทานตะวัน 988 คศ.3 34,470 3310100841564 ห้วยราช
8 นางสาวนริศรา  ธิราชรัมย์ ครู บ้านมะขามทานตะวัน 987 คศ.3 35,120 3310101947099 ห้วยราช
9 นางอัญชลี  ประดับ ครู บ้านมะขามทานตะวัน 992 คศ.2 26,450 1310500085833 ห้วยราช
10 ว่าที่ร.ต.กฤษดา  พงศ์พีระ ครู บ้านมะขามทานตะวัน 11302 คศ.3 40,100 3330101225697 ห้วยราช
11 นางจิตตวีร์  บุญรอด ครู บ้านมะขามทานตะวัน 991 คศ.2 25,930 3310400481873 ห้วยราช
12 นายคมกฤช  สายสวาท ครู บ้านมะขามทานตะวัน 1145 คศ.1 23,360 3310100430947 ห้วยราช
13 นายชานันท์ ข่าขันมะลี ครู บ้านมะขามทานตะวัน 5227 ซ คศ.1 17,310 1459900187169 ห้วยราช
14 นางสาวอมรรัตน์ แสนดี คช. บ้านมะขามทานตะวัน 4597 คช. 15,800 1311100222265 ห้วยราช

1 นายกฤษฎากร บุญคล้อย ผอ.ร.ร. บ้านเกตฯ 857 คศ.3 42,330 3319900048603 ห้วยราช
2 นางทิพวรรณ  กองรัมย์ ครู บ้านเกตฯ 860 คศ.3 41,580 3310100056441 ห้วยราช
3 นางประนอม  ชาญหิรัญกาญจน์ ครู บ้านเกตฯ 862 คศ.3 53,950 3310100017896 ห้วยราช
4 นายชวลิต  ทองดีเลิศ ครู บ้านเกตฯ 861 คศ.3 50,290 3710600229805 ห้วยราช
5 นายประกิจ  เกาประโคน ครู บ้านเกตฯ 7997 คศ.3 53,080 3310700240260 ห้วยราช

6 นายชัยธวัช  ชัยชุมพล ครู บ้านเกตฯ 859 คศ.3 56,610 3310100073915 ห้วยราช
7 นางละมัย  ศรีชะนา ครู บ้านเกตฯ 2826 คศ.3 55,720 3310101947102 ห้วยราช
8 นางโสภา  พะนิรัมย์ ครู บ้านเกตฯ 858 คศ.3 48,540 3310100013157 ห้วยราช

1 นางธัญนันท์  ศกุนตนาด ผอ.ร.ร. บ้านตะโกบํารุง 863 คศ.3 40,100 3319900227460 ห้วยราช
2 นางสาวสุมาลี  ขันผง ครู บ้านตะโกบํารุง 864 คศ.2 26,450 3449900183143 ห้วยราช
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3 นางบุษราภรณ์  วิชัยรัมย์ ครู บ้านตะโกบํารุง 6024 คศ.3 42,330 3309901224049 ห้วยราช
4 นางสาวมาลินทร์  เนาวิรัตน์ ครู บ้านตะโกบํารุง 855 คศ.2 28,590 3310100952501 ห้วยราช
5 นางดารารัตน์  สีหะวงษ์ ครู บ้านตะโกบํารุง 8938 คศ.3 37,200 3310100037021 ห้วยราช
6 นางสาวสรินญา  ฉวีนวน ครู บ้านตะโกบํารุง 3205 คศ.2 39,100 3450100521763 ห้วยราช

7 นายภาสกร  สีหะวงษ์ ครู บ้านตะโกบํารุง 10134 คศ.3 40,860 3311400070319 ห้วยราช
8 นางโสภา  อินต๊ะนนท์ ครู บ้านตะโกบํารุง 869 คศ.3 52,940 3521100122168 ห้วยราช
9 นางจิรายุ  สราญบุรุษ ครู บ้านตะโกบํารุง 871 คศ.3 52,060 3310100094866 ห้วยราช
10 นางอุไรวรรณ  พันธุเล่ง ครู บ้านตะโกบํารุง 865 คศ.3 52,060 3440800223625 ห้วยราช
11 นายสมเกียรติ  สราญบุรุษ ครู บ้านตะโกบํารุง 870 คศ.4 58,390 3310100050176 ห้วยราช
12 นางสาวนงลักษณ์  ศรีพรหม ครู บ้านตะโกบํารุง 9528 คศ.4 58,390 3101401310439 ห้วยราช
13 นางสายสมร พิลาพันธ์ ครู บ้านตะโกบํารุง 1744 คศ.2 28,050 3451001112947 ห้วยราช
14 นายชิตสกุล ก่ิงวิชิต ครู บ้านตะโกบํารุง 868 คศ.1 18,270 3310102056317 ห้วยราช

1 นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล ผอ.ร.ร. บ้านโชคกราด 872 คศ.3 49,420 3319900277271 ห้วยราช
2 นายอัศนี  คําสงคราม ครู บ้านโชคกราด 11246 คศ.3 35,800 3311000342575 ห้วยราช
3 นางอุมาพร  พรพันธ์พิสุทธิ์ ครู บ้านโชคกราด 879 คศ.3 35,800 3310100756877 ห้วยราช
4 นางครองทรัพย์  เจริญรัมย์ ครู บ้านโชคกราด 874 คศ.3 52,060 3310100005952 ห้วยราช
5 นางสาวณิชกาญจน์ จรดรัมย์ คช. บ้านโชคกราด 875 คช. 15,800 1319900396281 ห้วยราช
6 นางสาวสุจิตรา แพงโพนทอง คช. บ้านโชคกราด 873 คช. 15,800 1459900299692 ห้วยราช

1 นายเสถียร  โคตรวงษ์ ผอ.ร.ร. บ้านเพชรประชาสามัคคี 880 คศ.4 64,860 3450200803108 ห้วยราช
2 นางสาวพจนา  เรืองไพศาล ครู บ้านเพชรประชาสามัคคี 892 คศ.3 35,800 3319900154977 ห้วยราช
3 นางจตุพร  นิธุรัมย์ ครู บ้านเพชรประชาสามัคคี 10511 คศ.3 53,950 5310100016136 ห้วยราช
4 นางบรรจง  ช่องงาม ครู บ้านเพชรประชาสามัคคี 886 คศ.3 56,610 3310100041908 ห้วยราช
5 นายอนุชา สุวรรณวัฒน์ ครู บ้านเพชรประชาสามัคคี 884 คศ.1 24,750 3310100023594 ห้วยราช
6 นางสดศรี  สุขใส ครู บ้านเพชรประชาสามัคคี 883 คศ.3 31,870 3310100166271 ห้วยราช

7 นางสมบูรณ์  เจริญรัมย์ ครู บ้านเพชรประชาสามัคคี 4135 คศ.3 33,140 3601100745903 ห้วยราช
8 นางพรทิพย์  พิมัยรัมย์ ครู บ้านเพชรประชาสามัคคี 866 คศ.3 38,620 3310100005472 ห้วยราช ช่วยราชการ
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9 นางสาวคณิสรา แว่นรัมย์ คช. บ้านเพชรประชาสามัคคี 890 คช. 15,800 2319900020093 ห้วยราช

1 นายมานัส ดิษยศิริกร ผอ.ร.ร. วัดบ้านใหม่ 911 คศ.3 55,720 3550100773737 ห้วยราช
2 นางนวลนภา  โสรินทร์ ครู วัดบ้านใหม่ 926 คศ.3 50,290 3320500778967 ห้วยราช
3 นางมาลินี  เจริญรัมย์ ครู วัดบ้านใหม่ 10658 คศ.3 43,080 3530100668747 ห้วยราช
4 นายสหวุฒิ  สิบทัศน์ ครู วัดบ้านใหม่ 10139 คศ.2 36,250 3310100776193 ห้วยราช
5 นางจตุพร  บุญคล้อย ครู วัดบ้านใหม่ 921 คศ.3 36,480 3310100139029 ห้วยราช
6 นางภัสราภรณ์  บุญถม ครู วัดบ้านใหม่ 924 คศ.3 37,200 3310100138944 ห้วยราช
7 นางวทันยา  ศรีธรรม ครู วัดบ้านใหม่ 2940 คศ.3 30,020 3310100182625 ห้วยราช

8 นายธนินทร์  กุมสะรัมย์ ครู วัดบ้านใหม่ 929 คศ.3 32,510 3310100056760 ห้วยราช
9 นางสาวญาณิตา  กล้าเชี่ยว ครู วัดบ้านใหม่ 11227 คศ.3 34,470 3310300199084 ห้วยราช
10 นายพรรัตน์  เหล่าศรี ครู วัดบ้านใหม่ 914 คศ.2 40,360 3440700024256 ห้วยราช
11 นางชุติมา  วันท่าค้อ ครู วัดบ้านใหม่ 922 คศ.3 53,080 3319900222000 ห้วยราช
12 นางกิจวิรินทร์  สงวนนาม ครู วัดบ้านใหม่ 918 คศ.3 53,080 3310100138901 ห้วยราช
13 นางวิไลวรรณ  ชุมพลวงศ์ ครู วัดบ้านใหม่ 10736 คศ.3 55,720 3310100015532 ห้วยราช
14 นางบุญยัง  จะแรมรัมย์ ครู วัดบ้านใหม่ 923 คศ.3 55,720 3310100143751 ห้วยราช
15 นางเพ็ญศรี  สุวรรณวัฒน์ ครู วัดบ้านใหม่ 917 คศ.3 57,500 3310100124650 ห้วยราช


