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1 873 กรุงหยันวิทยาคาร นางขวัญศิริ อนิทฤทธ์ิ ครู
2 874 กรุงหยันวิทยาคาร นางสาวจีรวรรณ  พงศ์ศรีเจริญ ครู
3 875 กรุงหยันวิทยาคาร นางสุปราณี ก าเหนิดสม ครู
4 876 กลัยาณีศรีธรรมราช นางวันดี  แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้บริหารโรงเรียน
5 877 กลัยาณีศรีธรรมราช นางวิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักด์ิ ครู
6 878 กลัยาณีศรีธรรมราช นางสาวกฤษณา  นินทรกจิ ครู
7 879 กลัยาณีศรีธรรมราช นางสาวปรียาภรณ์ บุญฤทธ์ิ ครู
8 880 กลัยาณีศรีธรรมราช นายเรืองศักด์ิ  สุพงษวิ์บูลพนัธ์ รองผู้บริหารโรงเรียน
9 881 กลัยาณีศรีธรรมราช นายวรวุฒิ  ฐาปนภาคย์ ครู

10 882 กลัยาณีศรีธรรมราช นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ รองผู้บริหารโรงเรียน
11 883 กลัยาณีศรีธรรมราช นายสง่า นาวารัตน์ ผู้บริหารโรงเรียน
12 884 กลัยาณีศรีธรรมราช นายอรุณ  ไชยวรรณ์ ครู
13 885 กา้งปลาวิทยาคม นางสาคร  เปาะทอง ครู
14 886 กา้งปลาวิทยาคม นางสาวณัฐธิดา ชนะพลชยั ครู
15 887 กา้งปลาวิทยาคม นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ ครู
16 888 กา้งปลาวิทยาคม นางสาวศศิธร   ปานคง รองผู้บริหารโรงเรียน
17 889 กา้งปลาวิทยาคม นางสาวสุภาวดี สุขผอม ครู
18 890 กา้งปลาวิทยาคม นางอมรรัตน์  พกิลุทอง ครู
19 891 กา้งปลาวิทยาคม นายพงศ์สิทธ์ิ สิริกาญจน์ ผู้บริหารโรงเรียน
20 892 กา้งปลาวิทยาคม นายระดมพล  ชว่ยชชูาติ รองผู้บริหารโรงเรียน
21 893 กา้งปลาวิทยาคม นายสุรเชษฐ์ อโลภะตานนท์ ครู
22 894 เกาะขนัธ์ประชาภิบาล นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองเทพ ครู
23 895 เกาะขนัธ์ประชาภิบาล นางสาวทิพวรรณ ฤทธิชยั ครู
24 896 เกาะขนัธ์ประชาภิบาล นางสาวศรัณยา  บุญชวูงศ์ ครู
25 897 เกาะขนัธ์ประชาภิบาล นายสมใจ จันสุกสี ครู
26 898 ขนอมพทิยา นายยงยุทธ ซ้ึงสุนทร ครู
27 899 ขอนหาดประชาสรรค์ นางฉลวย หนูผุด ครู
28 900 ขอนหาดประชาสรรค์ นางภัทรา  พงศาปาน ครู
29 901 ขอนหาดประชาสรรค์ นางสาวกญัจนพร  พรหมแกว้ ครู

ทะเบียนคุมวฒิุบัตร
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30 902 ขอนหาดประชาสรรค์ นางสาวปาริชาติ สุขสวัสด์ิ ครูอตัราจ้าง
31 903 ขอนหาดประชาสรรค์ นายไพโรจน์  ชมูีทรัพย์ ครู
32 904 ขนุทะเลวิทยาคม นางสาวจิตรา  เภรีพาส ครู
33 905 ควนเกยสุทธิวิทยา นางชาลิณี นวลจันทร์ ครูอตัราจ้าง
34 906 ควนเกยสุทธิวิทยา นางบังอร  แป้นคง ผู้บริหารโรงเรียน
35 907 ควนเกยสุทธิวิทยา นางผานิต ษรเดช ครู
36 908 ควนเกยสุทธิวิทยา นางสาวประภาพร  วิคบ าเพงิ ครู
37 909 ควนเกยสุทธิวิทยา นางโสภา  เส้งสุย ครู
38 910 ควนเกยสุทธิวิทยา นายวิชยัรัตน์  ทองทิพย์ ครู
39 911 ควนเกยสุทธิวิทยา นายโสภณวิชญ์  จันทร์แกว้ ครูอตัราจ้าง
40 912 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางยินดี  คิดดี ครู
41 913 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางเรวดี เทียมเทพ ครู
42 914 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ รองผู้บริหารโรงเรียน
43 915 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางสาววิลาวัลย์  กณัหาวงศ์ ครู
44 916 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางสาววิลาสินี แทนทวี ครู
45 917 ฉวางรัชดาภิเษก นางกานต์ ทองสมบรูณ์ ครู
46 918 ฉวางรัชดาภิเษก นางจาณิศา พรหมทอง ครู
47 919 ฉวางรัชดาภิเษก นางปรียาวดี ศิริพงศ์ ครู
48 920 ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวธนกฤตา จันทร์พุ่ม ครู
49 921 ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวนงลักษณ์ หอมจันทร์ ครู
50 922 ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวปรัศนี เสนารัตน์ ครู
51 923 ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวเพญ็นภา ชยัช านาญ ครู
52 924 ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวสุชานาฏ แสงเสน ครู
53 925 ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวสุภาวดี  ธิบาย ครู
54 926 ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวหัทยา หนูเรือง ครู
55 927 ฉวางรัชดาภิเษก นางสาวอญัญาณี  สุมน ครู
56 928 ฉวางรัชดาภิเษก นางหนึง่ฤทัย  จันทร์ปาน ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
57 929 ฉวางรัชดาภิเษก นางอนุสรา  โสพรรณรัตน์ ครู
58 930 ฉวางรัชดาภิเษก นายกนัตพงษ ์ ด ารักษ์ รองผู้บริหารโรงเรียน
59 931 ฉวางรัชดาภิเษก นายภาราดร  ฟุ้งเฟื้อง ครู
60 932 ฉวางรัชดาภิเษก นายลัญฉกร  กุลศรี ครู
61 933 ฉวางรัชดาภิเษก นายสมชาย  เกตุพงศ์ ครู
62 934 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนางสาวสารัตน์  ยอดมงคล ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
63 935 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย รองผู้บริหารโรงเรียน
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64 936 เฉลิมราชประชาอทุิศ นางชาลิสา ส้มเขยีวหวาน ครู
65 937 เฉลิมราชประชาอทุิศ นางสาวณัฐริกา ทองเกต ครู
66 938 ชะอวด นางสาวภิญญาพชัญ์ ทวีสุข ครู
67 939 ชะอวด นางสาววรรณิสา บุญออ่น ครู
68 940 ชะอวด นางสาววิภาวดี  จันทร์ทอง รองผู้บริหารโรงเรียน
69 941 ชะอวด นางสาวศิรินทิพย์  บางเมือง ครู
70 942 ชะอวด นายดาราศักด์ิ นพสถติย์ ครู
71 943 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นางสาวนะราภรณ์  นาคนวล ครู
72 944 ชะอวดวิทยาคาร นางขนิษฐา  ใจดี ครู
73 945 ชะอวดวิทยาคาร นางศันสนีย์  สมสีแสง ครู
74 946 ชะอวดวิทยาคาร นายศรีหราช ขนุทอง ครู
75 947 ชา้งกลางประชานุกลู นางวันวิสาข ์ฤทธิรุตม์ ชนะข า ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
76 948 ชา้งกลางประชานุกลู นางสาวณภัทร  อกัษรพนัธ์ ครู
77 949 ชา้งกลางประชานุกลู นางสาวพชัรี สินธู ครู
78 950 ชา้งกลางประชานุกลู นางสาวอญัรินทร์  นพอมรเศรษฐ์ ครู
79 951 ชา้งกลางประชานุกลู นายกติติศักด์ิ   เขยีวน้อย ครู
80 952 ชา้งกลางประชานุกลู นายวิระชาติ   เพง่พนิิจ ครู
81 953 เชยีรใหญ่ นางสาวดวงเดือน ณ นคร ครู
82 954 เชยีรใหญ่ นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง รองผู้บริหารโรงเรียน
83 955 เชยีรใหญ่ นางสาวศุภวรรณ   มีแกว้ ครู
84 956 เชยีรใหญ่ นางสาวอไุร  ขาววงศ์ ครู
85 957 เชยีรใหญ่ นางอรัญญา  ทัศนวิสุทธ์ิ ครู
86 958 เชยีรใหญ่ นายทรงพล ไชยคชบาล ครู
87 959 เชยีรใหญ่ นายสุวิทย์  รักษท์อง รองผู้บริหารโรงเรียน
88 960 เชยีรใหญ่สามัคคีวิทยา นางยุพา  ถาวระ ครู
89 961 เชยีรใหญ่สามัคคีวิทยา นายสุนันท์   รัตนะ ครู
90 962 เชยีรใหญ่สามัคคีวิทยา นายอนุชา มุหะหมัด ครู
91 963 ตระพงัพทิยาคม นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู ครู
92 964 ตระพงัพทิยาคม นางนัฎฐพร   บุญกอง ครู
93 965 ตระพงัพทิยาคม นางสาวกชนิภา เกดิศิริ ครูอตัราจ้าง
94 966 ตระพงัพทิยาคม นางสาวชารินี เต็งมีศรี ครู
95 967 ตระพงัพทิยาคม นางสาวศิริลักษณ์ คงแกว้ ครู
96 968 ตระพงัพทิยาคม นายณัศท์ธศักด์ิ ภาญาดา ผู้บริหารโรงเรียน
97 969 ตระพงัพทิยาคม นายสมจิตร จันทา ครู
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98 970 ตรีนิมิตรวิทยา นางดวงพร  เวชสารศรี ครู
99 971 ตรีนิมิตรวิทยา นางสาวนรีรัตน์ ศิริวัฒน์ ครู

100 972 ตรีนิมิตรวิทยา นายเกษมสุข ลอองศรี ครู
101 973 ตรีนิมิตรวิทยา นายเจริญ  บุษบงกรด ครู
102 974 ตรีนิมิตรวิทยา ว่าที่ร้อยตรีโชคดี  เภรีภาศ ผู้บริหารโรงเรียน
103 975 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นางทัศนีย์ สุขเนาว์ ครู
104 976 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นายชยันุรักษ ์ ศรีวิสุทธ์ิ ครู
105 977 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นายเอกศักด์ิ  ปลอดออ่น ครู
106 978 ทรายขาววิทยา นางวิอาภรณ์ รังสิมันตุชาติ ครู
107 979 ทรายขาววิทยา นายประเสริฐ  สุขเพง็  ครู
108 980 ท้องเนียนคณาภิบาล  นางสาวอมรรัตน์    ภิรมย์รักษ์ ครู
109 981 ท้องเนียนคณาภิบาล  นางสาวจารวี ชภิูรมย์ ครู
110 982 ท้องเนียนคณาภิบาล  นางสาวนฤมล  มณีโชติ พนักงานราชการ
111 983 ท้องเนียนคณาภิบาล  นางสาวพชิชาภรณ์ ชคูง ครู
112 984 ท้องเนียนคณาภิบาล  นางสาวสุดารัตน์ เกล้ียงข า ครูอตัราจ้าง
113 985 ท้องเนียนคณาภิบาล  นางอภัสสรณ์ ศิริ ครูอตัราจ้าง
114 986 ท้องเนียนคณาภิบาล  นางอารี  ชปูระสูตร ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
115 987 ท้องเนียนคณาภิบาล  นายจีระศักด์ิ  ปาละกลุ ครู
116 988 ท้องเนียนคณาภิบาล  นายยุทธนา บุญจันทร์ ครู
117 989 ท้องเนียนคณาภิบาล  นายแสงอนันต็  สมทรง ครู
118 990 ทางพนูวิทยาคาร นายพชันพนธ์  โอมประพนัธ์ ครู
119 991 ท่านครญาณวโรภาสอทุิศ นางจรรยา  ถนอมทรัพย์ ครู
120 992 ท่านครญาณวโรภาสอทุิศ นางสุมาลี ใบธน รองผู้บริหารโรงเรียน
121 993 ทุ่งสง นางชาลินี มณีเจริญ ครู
122 994 ทุ่งสง นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร ครู
123 995 ทุ่งสง นางสาวธัญชนก  อนุเคราะห์กลุ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
124 996 ทุ่งสง นางสาวนวรัตน์ บัณฑิตพนาไลย ครู
125 997 ทุ่งสง นางสาวเสาวลักษณ์  เกือ้ภักด์ิ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
126 998 ทุ่งสง นางอลิษา อาวุธเพชร ครู
127 999 ทุ่งสง นางอไุรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้บริหารโรงเรียน
128 1000 ทุ่งสง นายนราวุธ สุจิตะพนัธ์ ผู้บริหารโรงเรียน
129 1001 ทุ่งสง นายภักดี ออ่นเกตุพล ครูผู้ชว่ย
130 1002 ทุ่งสง นายอาวุธ จันทร์เมือง รองผู้บริหารโรงเรียน
131 1003 ทุ่งสง นายอดุมศักด์ิ จันทร์เพชร ครู
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132 1004 ทุ่งสง ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศักด์ิ  หนูเอยีด ครู
133 1005 ทุ่งสงวิทยา นางปวีณ์นุช แป้นแกว้ ครู
134 1006 ทุ่งสงวิทยา นางสุทธิตา ศรีบุญนาค รองผู้บริหารโรงเรียน
135 1007 ทุ่งสงวิทยา นางอมรรัตน์  แขดวง ครู
136 1008 ทุ่งสงวิทยา นายเศณวี อ่ าครอง ครู
137 1009 ทุ่งสงวิทยา นายอทิธิพล เพยีรสกลุ ครูผู้ชว่ย
138 1010 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสมฤดี ศรีเพ็ญ รองผู้บริหารโรงเรียน
139 1011 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสาวฐิติกานต์ ธนาวุฒิ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
140 1012 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสาวศรัณย์พร ศรีระะษา ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
141 1013 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสาวศิรัสสุดา  แกว้กระจก ผู้บริหารโรงเรียน
142 1014 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสุภลักษณ์ จีนชว่ย ครู
143 1015 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นายศุภชยั มณีมัย ครูอตัราจ้าง
144 1016 ทุ่งสังพทิยาคม นางปราณี   รัตนะ ครู
145 1017 ทุ่งสังพทิยาคม นางวารินดา จู้หัอง ผู้บริหารโรงเรียน
146 1018 ทุ่งสังพทิยาคม นางสาวนิสารัตน์ บุญคล่อง ครู
147 1019 ทุ่งสังพทิยาคม นางสาวปูริดา นาควงค์ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
148 1020 ทุ่งสังพทิยาคม นายเทพประสิทธ์ิ  เมืองน้อย ครู
149 1021 ทุ่งสังพทิยาคม นายธเนศ สมาพงษ์ ครู
150 1022 ทุ่งสังพทิยาคม นายไพบูลย์  จุลภักด์ิ ครู
151 1023 ทุ่งสังพทิยาคม นายศุภนาท รัตนคช ครู
152 1024 ทุ่งสังพทิยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงชยานันท์  แท่นแสง ครู
153 1025 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกนางณภัค  อนิทร์ปาน ผู้บริหารโรงเรียน
154 1026 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกนางสาวกชมล เดิมคลัง รองผู้บริหารโรงเรียน
155 1027 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกนางสาวปฐมาวดี จันทรมโณ ครูผู้ชว่ย
156 1028 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกนางสาวอรวรรณ  จันดี ครู
157 1029 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางเกวลิน  ต่างสี ครู
158 1030 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางเกษฎา  ทั่วด้าว ครู
159 1031 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางธนิศรา  ชขูนัธ์ ครู
160 1032 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางธัญวรรณ  บัวพรหม ครู
161 1033 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางภัทรพร พรมกติติยานนท์ ครู
162 1034 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวกทัลี ไตรภูมิ ครู
163 1035 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวณัฐนรี  บุญประสพ ครูอตัราจ้าง
164 1036 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวทิพยวรรณ์  ไกรนรา ครู
165 1037 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวรัตติยา สังขรัตน์ ครู
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166 1038 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวรินรดา อนิทรัตน์ ครู
167 1039 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวสายฝน จันทร์ศรีนวล ครู
168 1040 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวโสภา ไสวศรี ผู้บริหารโรงเรียน
169 1041 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวโสรยา  ศรีสุขใส ครู
170 1042 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวอจัฉราภร รักหนู ครู
171 1043 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายกฤษกรณ์  ก าเนิดมณี ครู
172 1044 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายจ านงค์ ชยัเพช็ร ครู
173 1045 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายเทียนชยั  ยอดทอง รองผู้บริหารโรงเรียน
174 1046 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายพศิิษฐ์ ด าเล้ียง รองผู้บริหารโรงเรียน
175 1047 เทพราชพทิยาสรรค์ นางชวนพศิ    สินทับทอง ครู
176 1048 เทพราชพทิยาสรรค์ นางพชัรี  ยอดรักษ์ ครู
177 1049 เทพราชพทิยาสรรค์ นางรัตนา ด่านไชยเพชร ครู
178 1050 เทพราชพทิยาสรรค์ นางสาวพนัธิมา  เชาวลิต ครู
179 1051 เทพราชพทิยาสรรค์ นางสิริรัฐ  แกว้คง ครู
180 1052 เทพราชพทิยาสรรค์ นายจารึก   สุทิน ครู
181 1053 ธัญญาวดีศึกษา นางจิราภรณ์  ถนอมสิน ครู
182 1054 ธัญญาวดีศึกษา นางนราวดี ชแูกว้ ครู
183 1055 ธัญญาวดีศึกษา นางยินดี   เวชสาร ครู
184 1056 ธัญญาวดีศึกษา นางสาวจันทนา เมืองเสน ครู
185 1057 ธัญญาวดีศึกษา นางอาภรณ์  รัตนคช ครู
186 1058 นบพติ าวิทยา นางนิภา  ใหม่ชมุ ครู
187 1059 นบพติ าวิทยา นางสาวชติุมา จุ้ยบุตร ครู
188 1060 นบพติ าวิทยา นางสาวเบญจพร สร้อยสิริสุนทร ครูผู้ชว่ย
189 1061 นบพติ าวิทยา นางสาววรรณา เปาะทองค า ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
190 1062 นบพติ าวิทยา นางสาววสุ  เที่ยวแสวง ครู
191 1063 นบพติ าวิทยา นายศรีรักษ ์ เรืองรัตน์ ครู
192 1064 นบพติ าวิทยา นายแสวง เหลืองแก่ ครู
193 1065 นบพติ าวิทยา นายอรรถพร อกัษรน า ผู้บริหารโรงเรียน
194 1066 นางเอือ้ยวิทยา นางสาวปวริศา วัฒนสุข ครู
195 1067 นางเอือ้ยวิทยา นางสาวสุจิตรา อนิทนู ครู
196 1068 นางเอือ้ยวิทยา นายธีรศักด์ิ รักษาวงศ์ ครู
197 1069 นาบอน นางเกศกนก เขยีวน้อย ครู
198 1070 นาบอน นางพรพนา  ชว่ยรักษา ครู
199 1071 นาบอน นางพสัตราภรณ์  แผลงรักษา ครู
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200 1072 นาบอน นางวราภรณ์ เขยีวมา ครู
201 1073 นาบอน นางสโรชา สุวรรณจินดา ครู
202 1074 นาบอน นางสาวจริยา ยงก าลัง รองผู้บริหารโรงเรียน
203 1075 นาบอน นางสาวจินทภา  เพชรอนิทร์ ครู
204 1076 นาบอน นางสาวบุษยมาศ เพชรแกว้ ครู
205 1077 นาบอน นางสาวมาวดี  รัตนานุภาพ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
206 1078 นาบอน นายสมพงษ ์ ศรีจันทร์ รองผู้บริหารโรงเรียน
207 1079 นาบอน นายสรวิศ ร่มเย็น ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
208 1080 บางขนัวิทยา นางจารินี  รัตนพนัธ์ ครู
209 1081 บางขนัวิทยา นางปัณวรัตน์  บุญขวัญ ครู
210 1082 บางขนัวิทยา นางสาวชนากานต์ ชว่งโชติ ครูผู้ชว่ย
211 1083 บางขนัวิทยา นางสาวธิติกานต์  สุวรรณประเสริฐ ครู
212 1084 บางขนัวิทยา นายอมรศักด์ิ  บุญวงศ์ ครู
213 1085 เบญจมราชทูิศ นางจิระพร ภู่ข า ครู
214 1086 เบญจมราชทูิศ นางจิรายุ  สุวรรณา ครู
215 1087 เบญจมราชทูิศ นางจุฑาทิพย์   สวนกลู ครู
216 1088 เบญจมราชทูิศ นางพรรวดี  กระจ่างจิตร ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
217 1089 เบญจมราชทูิศ นางวรรณา  วงษป์ระยูร ครู
218 1090 เบญจมราชทูิศ นางศิริลักษณ์ จงจิต ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
219 1091 เบญจมราชทูิศ นางสาวเมธาดา คงละออ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
220 1092 เบญจมราชทูิศ นางสาววราภรณ์  แสงสุวรรณ์ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
221 1093 เบญจมราชทูิศ นางอาตีกะห์  ยีสมัน ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
222 1094 เบญจมราชทูิศ นายบรรดร  สุราราช ครู
223 1095 เบญจมราชทูิศ นายเอกตวัน เลิศไกร ครู
224 1096 ปากพนัง นางมลฤดี แสงศรีด า ครู
225 1097 ปากพนัง นางสาวปัญจนิตย์ ปานซ้าย ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
226 1098 ปากพนัง นางสาวปิยะวรรณ  ละม่อม ครู
227 1099 ปากพนัง นางสาวพรพมิล จี่พมิาย ครูอตัราจ้าง
228 1100 ปากพนัง นางสาวเพญ็ศรี สุขหวาน ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
229 1101 ปากพนัง นางสาวเรวดี  อนุรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียน
230 1102 ปากพนัง นางสาวสกลุกานต์  แกว้เกา้ ครู
231 1103 ปากพนัง นางสาวเสาวลักษณ์  โยธารักษ์ ครู
232 1104 ปากพนัง นางสาวอาภาภรณ์  ไสฉมิ ครู
233 1105 ปากพนัง นาบสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้บริหารโรงเรียน
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234 1106 ปากพนัง นายกฤตินันท์  ชนรักษธ์รรม ครู
235 1107 ปากพนัง นายจักรชยั  สายมณี ครู
236 1108 ปากพนัง นายณปวร  คงทอง ครู
237 1109 ปากพนัง นายณรงฤทธ์ิ  ขนุทองจันทร์ รองผู้บริหารโรงเรียน
238 1110 ปากพนัง นายเสกสิทธ์ิ  เวชสาร ครู
239 1111 ปากพนัง นายเอกวัช  เพช็รเกตุ ครู
240 1112 ปากพนัง ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัย ครู
241 1113 ปากพนู นางสาวปิยวรรณ เทพด ารงค์ ครู
242 1114 ปากพนู นางสาวสุพตัรา พลแกว้ ครูผู้ชว่ย
243 1115 พรหมคีรีพทิยาคม นางละมัย  แซ่เฮง ครูผู้ชว่ย
244 1116 พรหมคีรีพทิยาคม นางสาววิภารัตน์  ชวิูชยั ครู
245 1117 พรหมคีรีพทิยาคม นางสาวอรนันท์ สมแรง ครู
246 1118 พรหมคีรีพทิยาคม นายปรีชา มุสิกอง ครู
247 1119 พรหมคีรีพทิยาคม ว่าที่ร้อยตรีปกธรรม เชาวนกฤษณกลุ ครู
248 1120 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ นางยุพรัชต์  สุทธิพนัธ์ ครู
249 1121 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ นางสาวจิราพร  บุญมาก ครู
250 1122 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ นางสาวศศิธร  เลิศไกร ครู
251 1123 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ นางสาวสุวัฒนา  พรหมสุวรรณ์ ครู
252 1124 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ นายชยุติ  คงใหม่ ครู
253 1125 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ นายอรรถวิท แกว้วิจิตร ครู
254 1126 พปิูนสังฆรักษป์ระชาอทุิศ ว่าที่ร้อยตรีอคัรเดช  สินภิบาล ผู้บริหารโรงเรียน
255 1127 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นายจักรเลิศ ณ นคร ครูผู้ชว่ย
256 1128 เมืองนครศรีธรรมราช นางณปภัช แกว้สวัสด์ิ ครู
257 1129 เมืองนครศรีธรรมราช นางนิศานาถ ชยัภักดี ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
258 1130 เมืองนครศรีธรรมราช นางพชัรินทร์  วิเชยีรกาญจน์ ครู
259 1131 เมืองนครศรีธรรมราช นางรวิสรา  รสจันทร์ รองผู้บริหารโรงเรียน
260 1132 เมืองนครศรีธรรมราช นางสาวกมลวรรณ  ห่อหุ้ม ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
261 1133 เมืองนครศรีธรรมราช นางสาวจันทราภรณ์ คงศักด์ิ ครูผู้ชว่ย
262 1134 เมืองนครศรีธรรมราช นางสาวฐิติญาภรณ์ กาญจนะ ครูอตัราจ้าง
263 1135 เมืองนครศรีธรรมราช นางสาวพนิตา  ศรีใหม่ ครูอตัราจ้าง
264 1136 เมืองนครศรีธรรมราช นางสาวภูษติา ค าแหง ครูผู้ชว่ย
265 1137 เมืองนครศรีธรรมราช นางสาววิจิตรา ชพูนัธ์ ครู
266 1138 เมืองนครศรีธรรมราช นางสาวสร้อยวันทา  แซ่หลี ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
267 1139 เมืองนครศรีธรรมราช นางสาวอรรทรรศน์  รัญจุล ครู
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268 1140 เมืองนครศรีธรรมราช นางสุภร  กาญจนาภรณ์ ครู
269 1141 เมืองนครศรีธรรมราช นางสุภาณี  พรหมราช ครู
270 1142 เมืองนครศรีธรรมราช นายธวัชชยั ลายพยัคฆ์ รองผู้บริหารโรงเรียน
271 1143 เมืองนครศรีธรรมราช นายนฤเบศ ชลสิทธ์ิ ครูอตัราจ้าง
272 1144 เมืองนครศรีธรรมราช นายปธิณญากร สุทธิ ครู
273 1145 เมืองนครศรีธรรมราช นายพงศ์ศักด์ิ ชลสงคราม ครูอตัราจ้าง
274 1146 เมืองนครศรีธรรมราช นายราชนั สุทธิธรรม รองผู้บริหารโรงเรียน
275 1147 เมืองนครศรีธรรมราช นายสุวัฒน์ สุทิน ครู
276 1148 เมืองนครศรีธรรมราช นายอภิชาติ เศรษฐการ ครู
277 1149 เมืองนครศรีธรรมราช นายอาทร  แกว้สวัสด์ิ ครู
278 1150 เมืองนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีสมพร  แกว้คง ผู้บริหารโรงเรียน
279 1151 โยธินบ ารุง นางสาวนฤมล  ค าพทุธ ครู
280 1152 โยธินบ ารุง นางสาวพชรกมล บุญฤทธ์ิ ครู
281 1153 โยธินบ ารุง นางสาวพฐิชญาณ์  สุวรรณรัตน์ ครู
282 1154 โยธินบ ารุง นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์ ครู
283 1155 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางขนิษฐา  ทองทิพย์ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
284 1156 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางศุภธิดา จันทร์เกดิ ครู
285 1157 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวชาลินี  สุทธิเดช ครู
286 1158 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวณิชากร เส้งสุย ครู
287 1159 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวนันทนัช เพชรน้อย ครู
288 1160 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวนัสรีน ประเสริฐด า ต าแหน่งอืน่ ๆ
289 1161 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวนาฐวรรณ คงเซ็น ต าแหน่งอืน่ ๆ
290 1162 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวปรีดานุช  สุวรรณ์ ครู
291 1163 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวพริญาณ์  ทองนุน่ ครู
292 1164 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวภคนันท์ แซ่ อุย้  ครูอตัราจ้าง
293 1165 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวเมติตา  สงข า ครู
294 1166 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวเมธ์วดี บุญทอง ครู
295 1167 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวเววิกา  อปุการดี ครู
296 1168 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวศศิวิมล เทพคง ครูผู้ชว่ย
297 1169 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวสาวสยาม  ขวัญออ่น ครู
298 1170 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวอมรรัตน์  คงเซ็น ครูอตัราจ้าง
299 1171 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวอรวรรณ  เพชรรัตน์ ครูอตัราจ้าง
300 1172 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นางสาวองัคณา  วิชยัดิษฐ ครู
301 1173 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ผู้บริหารโรงเรียน
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302 1174 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นายวิชยั  สองภพ ครู
303 1175 ร่อนพบิูลย์ เกยีรติ วสุ นธราภิวัฒ ก์ นายอศันี  รัตนชยั ครู
304 1176 ละอายพทิยานุสรณ์ นางกรองทิพย์  บัวผาย ผู้บริหารโรงเรียน
305 1177 ละอายพทิยานุสรณ์ นางมยุรา ปลอดชแูกว้ ผู้บริหารโรงเรียน
306 1178 ละอายพทิยานุสรณ์ นางศิริพร สุวรรณวงศ์ ครู
307 1179 ละอายพทิยานุสรณ์ นางสาวประภาศรี  ชว่ยโอ ครูผู้ชว่ย
308 1180 ละอายพทิยานุสรณ์ นางสาวรสนานิง สะนิ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
309 1181 ละอายพทิยานุสรณ์ นางสาวอภิรดี นุน่วิเชยีร ครู
310 1182 ละอายพทิยานุสรณ์ นางอภิญญา   บุรีมาศ ครู
311 1183 ละอายพทิยานุสรณ์ นางอไุรวรรณ  จงจิตต์ ครู
312 1184 วังหินวิทยาคม นางจิราพร  อนิทรทัศน์ ผู้บริหารโรงเรียน
313 1185 วังหินวิทยาคม นางบุณยกร  อนิทร์แกว้ศรี ครู
314 1186 วังหินวิทยาคม นางยุพเยาว์   ศรีวะบุตร ครู
315 1187 วังหินวิทยาคม นางสาวเตชนิี  ภิรมย์ ครู
316 1188 วังหินวิทยาคม นางสาวรุจิรา บัวลอย ครู
317 1189 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางจิตติมา ศรีสุวรรณ พนักงานราชการ
318 1190 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางธัญลักษณ์  เภรีภาศ รองผู้บริหารโรงเรียน
319 1191 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางธิดารัตน์ รักษาพล ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
320 1192 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางรัตดาวรรณ์  ไชยชนะ ครู
321 1193 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางศิศิรา จันชะนะพล ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
322 1194 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวกศุลิน ทิพย์มโนสิงห์ พนักงานราชการ
323 1195 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวฐิตาภา พทิักษ์ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
324 1196 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวนิภาพร น้ าพว่ง ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
325 1197 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวปิติพร จันทร์กลับ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
326 1198 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวยุวดี ทองค าโฮ้ง ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
327 1199 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวเสาวลี  สินภิบาล บุคลากร 38ค(2)
328 1200 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางอไุรวรรณ  จุลสิกขี ครู
329 1201 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายกติติกานต์ เชญิทอง พนักงานราชการ
330 1202 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครู
331 1203 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายธนกฤช ผลศิริ พนักงานราชการ
332 1204 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายธเนศ แซ่ด่าน พนักงานราชการ
333 1205 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายวิทยา  เพชรจู รองผู้บริหารโรงเรียน
334 1206 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายสมใจ อนุรักษ์ รองผู้บริหารโรงเรียน
335 1207 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายสิทธิชยั แสงนิล รองผู้บริหารโรงเรียน



ล ำดับที่
เลขที่

เกียรติบัตร
โรงเรยีน/หน่วยงำน ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

336 1208 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายสิทธินันท์ สวนจันทร์ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
337 1209 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายสุริยา เสนาะจิต ครูอตัราจ้าง
338 1210 โศภนคณาภรณ์ นางณัฏฐชล  จันทร์สุวรรณ์ ครู
339 1211 โศภนคณาภรณ์ นางศรีสุดา   กรรมการ ครู
340 1212 โศภนคณาภรณ์ นางสาวภัทราพร ทองรัก ครูผู้ชว่ย
341 1213 โศภนคณาภรณ์ นางสาววิสุ   ชว่ยมณี ครู
342 1214 โศภนคณาภรณ์ นายราชยั   ชว่ยชู ครู
343 1215 โศภนคณาภรณ์ นายอนุพนัธ์ กรรมการ ครู
344 1216 สตรีปากพนัง นางกญัญารัตน์ สาระพนัธ์ ครู
345 1217 สตรีปากพนัง นางศุภลักษณ์  สมภูเวช ครู
346 1218 สตรีปากพนัง นางสาวนิลุบล ศิลปธนู ครู
347 1219 สตรีปากพนัง นายธีรภัทร ถริะโชติ ครู
348 1220 สระแกว้รัตนวิทย์ นางระพพีร  ปอปาน ครู
349 1221 สวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางนภาพร  จงกล ครู
350 1222 สวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวโชษติา  แป้นคง ครู
351 1223 สวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาวณัฏฐณิชา สินทอง ครู
352 1224 สวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนางสาววงแข สอดจิตต์ รองผู้บริหารโรงเรียน
353 1225 สวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายศักด์ิชยั  ดวงน้ าแกว้ ครู
354 1226 สวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนายสิรวิชญ์  กาญจนรักษ์ ครู
355 1227 สิชลประชาสรรค์ นายปราโมทย์ ไชยสินธ์ุ ครู
356 1228 สิชลประชาสรรค์ นายพนิัยกรณ์  อามิตร ครู
357 1229 สิชลประชาสรรค์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนฝน  วัชรกาญจน์ ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
358 1230 สิชลประชาสรรค์ นางสาวสรญา เพชรรัตน์ ครู
359 1231 เสม็ดจวนวิทยาคม นางจิณห์วรา พมิพส์มพร ครู
360 1232 เสม็ดจวนวิทยาคม นางจิน่าณห์วรา พมิพส์มพร ครู
361 1233 เสม็ดจวนวิทยาคม นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ชมุ ครูผู้ชว่ย
362 1234 เสม็ดจวนวิทยาคม นางสาววันนิษา หนูด า ครู
363 1235 เสม็ดจวนวิทยาคม นางสุจิรา รัตนบุรี ผู้บริหารโรงเรียน
364 1236 เสม็ดจวนวิทยาคม นางอรัญญา  ไทยก าเหนิด พนักงานราชการ
365 1237 เสม็ดจวนวิทยาคม นายจิรัฎฐ์ พงษท์องเมือง ครู
366 1238 เสม็ดจวนวิทยาคม นายสุริยา  อนิทุ่ม ครู
367 1239 เสาธงวิทยา นางวลัยภรณ์  บุญปราบ ครู
368 1240 เสาธงวิทยา นางสาวชติุปภา ธานีรัตน์ รองผู้บริหารโรงเรียน
369 1241 เสาธงวิทยา นางสุจิตรา  คมวินัย ครู
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370 1242 เสาธงวิทยา นางสุภัคสรณ์  เลิศเฉลิมอธิกลุ ครู
371 1243 เสาธงวิทยา นางเสาวลักษณ์ จุลโพธ์ิ ครู
372 1244 เสาธงวิทยา นายประพนัธ์  จันทร์จุไร ครู
373 1245 เสาธงวิทยา นายปรีชา ปัญญานฤพล ผู้บริหารโรงเรียน
374 1246 เสาธงวิทยา นายไพรัตน์ ชผูล ครู
375 1247 เสาธงวิทยา นายอลิยาส  หมากปาน ครู
376 1248 เสาธงวิทยา นายอดุม ชว่ยคงคา ครู
377 1249 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นางประภาพร ชา่งทอง ครู
378 1250 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นางมนัสขวัญ รักษา ครู
379 1251 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นางสาวเกษร  สุขชว่ย ลูกจ้างชัว่คราว อืน่ ๆ
380 1252 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นางสาวชญาษร จุลิรัชนีกร ครู
381 1253 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นางสาวฐิตินันท์  ปิ่นแกว้ ครู
382 1254 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นางสาวนิตยา พรหมเรือง ครู
383 1255 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นางสาวปรียานุช  วรเดช ครู
384 1256 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นายไพโรจน์  มากจันทร์ ครู
385 1257 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นายเรืองเดช  วิชยัดิษฐ ครู
386 1258 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นายสมพร ผลอนิทร์ รองผู้บริหารโรงเรียน
387 1259 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นายสันชยั คงจันทร์ รองผู้บริหารโรงเรียน
388 1260 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียน
389 1261 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นายเอกกมล  เกดิสกลุ ครูผู้ชว่ย
390 1262 แหลมราษฎร์บ ารุง นางพชัรา  วัฒพรหม ครู
391 1263 แหลมราษฎร์บ ารุง นางสาวเจริญพร  บุญฤทธ์ิ ครู
392 1264 แหลมราษฎร์บ ารุง นางสาวณัฐธิดา แสงวิมาน ครู
393 1265 แหลมราษฎร์บ ารุง นางสาวอารีรัตน์  สังขแ์กว้ ครู
394 1266 แหลมราษฎร์บ ารุง นาวสุนิสา ถนอมพงค์ ครู
395 1267 สพม.นครศรีธรรมราช นางมันทนา รัตนะรัต บุคลากร 38ค(2)
396 1268 สพม.นครศรีธรรมราช นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ บุคลากร 38ค(2)
397 1269 สพม.นครศรีธรรมราช นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญเฟื่อง พนักงานราชการ
398 1270 สพม.นครศรีธรรมราช นางสาววาริพนิทุ์  จิตตารมย์ บุคลากร 38ค(2)
399 1271 สพม.นครศรีธรรมราช นางสุฑามาศ  อนิทร์ปาน บุคลากร 38ค(2)
400 1272 สพม.นครศรีธรรมราช นายสุวิจักขณ์ สายชว่ย บุคลากร 38ค(2)
401 1273 สพม.นครศรีธรรมราช นางสาวนาตยา นาคพนัธ์ ลูกจ้างชัว่คราว
402 1274 สพม.นครศรีธรรมราช นายไตรรงค์ สาดแว บุคลากร 38ค(1)


