
หนา้ที ่1

ที่ โรงเรยีน สพป. วนั เดอืน ปี ทีบ่รรจแุตง่ต ัง้ หมายเหตุ

๑ นาย จักรกฤษณ์ อนันบตุร ดาราคาม กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒ นางสาว จริวสั ปิตนิานนท์ ประถมทวธีาภเิศก กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๓ นางสาว โชตกิา ชะอุม่พันธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔ นางสาว จรญิญา รนิลา พระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๕ นางสาว ณัฎฐนติย์ อนัุยบัน พระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖ นางสาว ปารชิาติ นิม่ทัศนศริิ พระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๗ นางสาว อญัชลี เหลอืงรุง่ทรัพย์ พระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๘ นางสาว ชรัญดา เทยีมวงศ์ มหาวรีานุวตัร กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๙ นาง ทัศนยี์ นอ้ยนงเยาว์ ราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๐ นางสาว จติตนัินท์ พลเสน ราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๑ นางสาว ดวงพร จริแพทยส์กลุ ราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๑๒ นางสาว ทวิาพร รนิทะไชย วดัพลับพลาชยั กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๓ นางสาว นภาภรณ์ รักษามาตร์ วดัมหาบศุย ์(พทัิกษ์ถาวรคณุ) กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๔ นางสาว จนิตรัตน์ มว่งชมุ วดัสงัขก์ระจาย (เจม่วชิาสอน) กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๕ นางสาว อษุณีย์ ข ากนั วดัโสมนัส กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๖ นางสาว พัชรยีา จันทะไทย สายน ้าทพิย์ กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๗ นางสาว ทพิยอ์าภา เบ็งวงค์ สายน ้าทพิย์ กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๘ นาย บญุเจดิ ส าแดงเดช สายน ้าทพิย์ กรุงเทพมหานคร ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๙ นางสาว จริาพร บญุนาน ดาราคาม กรุงเทพมหานคร ๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๐ นางสาว รุง่นภา ปอใหม่ ดาราคาม กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๑ วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิ จรัสรัฐ เชีย่วชาญกจิยิง่ ดาราคาม กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๒ นางสาว ชลติา หงษ์ชตูา ดาราคาม กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๓ นางสาว วราศริิ วงศส์นุทร ทปัีงกรณ์วทิยาพัฒน ์(วดัโบสถ)์ กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๔ นางสาว ธัญญลักษณ์ ทองบาง ทปัีงกรณ์วทิยาพัฒน ์(วดัโบสถ)์ กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๕ นางสาว รุจริา บตุรนาม ทปัีงกรณ์วทิยาพัฒน ์(วดัโบสถ)์ กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๖ นาย โชคชยั จาดเมอืง ทปัีงกรณ์วทิยาพัฒน ์(วดัโบสถ)์ กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๗ นางสาว จรยิาภรณ์ สนิธพุรหม ทปัีงกรณ์วทิยาพัฒน ์(วดัโบสถ)์ กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๘ นางสาว สดุใจ บญุเขือ่ง ทปัีงกรณ์วทิยาพัฒน ์(วดัโบสถ)์ กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๙ นางสาว สพัุฒตา สมเกศ ประถมทวธีาภเิศก กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๐ นางสาว วรัญญา วงศส์วุรรณ ประถมทวธีาภเิศก กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๑ นาง รัชกร พลากลุ ประถมนนทรี กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๒ นางสาว พนดิา โสมวงศ์ ประถมนนทรี กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๓ นางสาว พมิพรรณ หล า่นอ้ยง พญาไท กรุงเทพมหานคร ๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๔ นางสาว ตวนัฉาย ทพิยรั์ตน์ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ชือ่-สกลุ

รายชือ่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีเ่ขา้รบัการอบรม รุน่ที ่ 4  (สอนระดบัประถมศกึษา)

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (ภาคกลาง)

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ์ซตีี ้จอมเทยีน จงัหวดัชลบรุ ี

ระหวา่งวนัที ่ 23 - 25 มนีาคม  2558
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ครูผูส้อนระดับประถมศกึษา (ภาคกลาง)



หนา้ที ่2

ที่ โรงเรยีน สพป. วนั เดอืน ปี ทีบ่รรจแุตง่ต ัง้ หมายเหตุชือ่-สกลุ

๓๕ นางสาว นฤมล ขันประโคน พระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖ นาย ปกรกฤต พรรณวงศ์ พระต าหนักสวนกหุลาบ กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๗ นางสาว อารยีรั์ตน์ ศรคีง พระยาประเสรฐิสนุทราศรัยฯ กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๘ นาย พลากร เมอืงมลู พระยาประเสรฐิสนุทราศรัยฯ กรุงเทพมหานคร ๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๙ นางสาว ชลธดิา พฤกษะวนั พบิลูอปุถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๔๐ นางสาว ปรางทพิย์ บญุโตนด พบิลูอปุถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๑ นางสาว ณชิาภา มังกะโรทัย มหาวรีานุวตัร กรุงเทพมหานคร ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๒ นางสาว กฤษณา คลิง้เคลา้ มหาวรีานุวตัร กรุงเทพมหานคร ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๓ นางสาว ณัฐรดา จันทรา ราชวนิติ กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๔๔ นางสาว เมทนิี แซต่ัง ราชวนิติ กรุงเทพมหานคร ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๕ นางสาว ภาวณีิ ใหมน่ทกีลุ ราชวนิติ กรุงเทพมหานคร ๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๖ นาย ปณธิาณ นลิวงศ์ ราชวนิติ กรุงเทพมหานคร ๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗ นางสาว กนกวรรณ ใจตา ราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘ นางสาว ธนกร คนขยนั ราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๔๙ นางสาว สกุนัยา ใยพวง ราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๐ นางสาว ชนานันท์ สตารค์ยี์ ราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๑ นางสาว หรรษา สฤษฎพิงศ์ ราชวนิติประถมบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๒ นางสาว ฐาปนี ทองมิง่ วดัเจา้มลู กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๓ นาง สริมิณี พลูสวสัดิ์ วดัชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๔ นางสาว ศศปิระภา สรสชุาติ วดัชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๕ นางสาว ปทมุมาศ เข็มแกว้ วดัชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๖ นางสาว วลยัทพิย์ เขมะศริิ วดัชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๗ นาย อ านาจ เทพวงษ์ วดัดา่น กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๘ นางสาว ปนัดดา เรยีนไธสง วดันาคปรก กรุงเทพมหานคร ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๙ นางสาว ภัทรภร ทานาโชติ วดัพลับพลาชยั กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๐ นางสาว เจนจริา ค าจ๊ะ วดัพลับพลาชยั กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๑ นางสาว รัตตกิร เรอืนเพ็ชร์ วดัมหาบศุย ์(พทัิกษ์ถาวรคณุ) กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๒ นางสาว อญัชลี เกตโุชติ วดัโสมนัส กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๓ นางสาว ลัดดา ออ่นจรงิ วดัโสมนัส กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๔ นางสาว อญัธฌิา สดุละมัย วดัหงสรั์ตนาราม กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๕ นางสาว ดารณีิ สมานจติร วดัหงสรั์ตนาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๖ นางสาว กลุนันท์ สทิธจัินทรเ์สน วดัหงสรั์ตนาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๗ นางสาว ณัฐธนพร เหมวจิติร วดัหงสรั์ตนาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๘ นางสาว แพรวนภา นาแพงรัตน์ วดัหนัง กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๙ นางสาว สรินิภา อมรไพศาลเลศิ วดัหนัง กรุงเทพมหานคร ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๗๐ นางสาว เสาวภา บัวลคร วดัอมรนิทราราม กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๗๑ นางสาว ยภุาวดี ศรวีลิาศ วดัอมรนิทราราม กรุงเทพมหานคร ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๗๒ นางสาว สายรุง้ จงฝังกลาง วดัอทัุยธาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๗๓ นางสว ยพุณิ ชุม่จงิหรดี วดัอทัุยธาราม กรุงเทพมหานคร ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ครูผูส้อนระดับประถมศกึษา (ภาคกลาง)



หนา้ที ่3

ที่ โรงเรยีน สพป. วนั เดอืน ปี ทีบ่รรจแุตง่ต ัง้ หมายเหตุชือ่-สกลุ

๗๔ นางสาว วยา สมรรถการพัฒนา อนุบาลพบิลูเวศม์ กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๗๕ นางสาว กัญญาพัชญ์ วงัแสง อนุบาลพบิลูเวศม์ กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๗๖ นางสาว ชญัญาภัค นวลกลับ อนุบาลวดันางนอง กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๗๗ นาย จรีะศักดิ์ ค าพฑิรูย์ อนุบาลวดัปรนิายก กรุงเทพมหานคร ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๗๘ นาย ณัฐพล พนูสขุ อนุบาลวดัปรนิายก กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๗๙ นาง ณัฐชนันท์ อูตุ่ม้ อนุบาลวดัปรนิายก กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๘๐ นางสาว อนันทวดี บญุมาศ อนุบาลวดัปรนิายก กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๘๑ นางสาว นุชรนิทร์ พุทธศรเีมอืง อนุบาลวดัปรนิายก กรุงเทพมหานคร ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๘๒ นาย วสิษิฐ สงัฆเวช สฤษดเิดช จันทบรุ ีเขต ๑ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๘๓ นางสาว เพชรใหม่ วงษ์ละคร อนุบาลบา้นหนองคลา้ฯ จันทบรุ ีเขต ๑ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๘๔ นางสาว วยิดา แกว้มาก วดัเกาะตะเคยีน จันทบรุ ีเขต ๑ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๘๕ นาย มฮูัมหมัดนูร คะ วดัดอนตาล จันทบรุ ีเขต ๑ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๘๖ นางสาว สกุญัญา อปุดษิฐ์ วดันายายอาม จันทบรุ ีเขต ๑ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๘๗ นางสาว ธารรัีตน์ ใจอารยี์ บา้นวงัไมแ้ดง จันทบรุ ีเขต ๑ ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕

๘๘ นางสาว ณัฐวรา เปลีย่นผึง้ บา้นยางระหง จันทบรุ ีเขต ๑ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

๘๙ นาง ณชินันท์ ปู้ ค าแดง บา้นหนองบวัทอง จันทบรุ ีเขต ๑ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

๙๐ นางสาว จรีาภรณ์ นสิกา บา้นเนนิจ าปา จันทบรุ ีเขต ๑ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๙๑ นางสาว นันทนิา เจรญิธัญญา บา้นชอ่งกะพัด จันทบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๙๒ นางสาว จฑุารัตน์ แกว้จันทร์ บา้นโป่งววั จันทบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๙๓ นางสาว จงกล คลองแคลว้ บา้นเนนิจ าปา จันทบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๙๔ นางสาว รัตนวดี เถือ่นโทรสาร บา้นเนนิจ าปา จันทบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๙๕ นางสาว จันทรช์ริา มากะโต วดัขนุชอ่ง จันทบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๙๖ นางสาว สพุรรณี อนิทรโสภา วดัทองท่ัว จันทบรุ ีเขต ๑ ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๙๗ นางสาว ดวงดาว จันทรเ์จรญิ บา้นคลองกะพง จันทบรุ ีเขต ๑ ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๙๘ นางสาว นัฐชยา ล ้าเลศิบญุฤทธิ์ วัดโพธิล์ังกามติรภาพที ่๑๗๑ จันทบรุ ีเขต ๑ ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๙๙ นางสาว สกุญัญา ไกรสตุ วดัขนุชอ่ง จันทบรุ ีเขต ๑ ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๐๐ นางสาว แสงมณี ดาทอง วดัขนุชอ่ง จันทบรุ ีเขต ๑ ๑๔ มถินุายน ๒๕๕๖

๑๐๑ นาย อนุสร คงชยั วดัขนุชอ่ง จันทบรุ ีเขต ๑ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๐๒ นาง พนติาพร อ ารุงแควน้ วดัเขาวงกตฯ จันทบรุ ีเขต ๑ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๐๓ นางสาว วรรณรัตน์ วชิยักตัญญกลุ บา้นคลองกะพง จันทบรุ ีเขต ๑ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๐๔ นางสาว ฉัตรฤดี ศรสีนไชย วดัหมดูดุ จันทบรุ ีเขต ๑ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๐๕ นางสาว อมัภา ป่ินทอง วดัแกง่หางแมว จันทบรุ ีเขต ๑ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๐๖ นาง รัตนา งามสขุ บา้นชอ่งกะพัด จันทบรุ ีเขต ๑ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๐๗ นางสาว ปรยีาพร แจง้จติร์ วดับางขัน จันทบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๐๘ นาย วโรดม เพชรมขุ วดัมาบไผ่ จันทบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๐๙ นาย พทัิกษ์สนิ ภักดี บา้นเขาทอง จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๑๐ นาย เดชา สงัขท์อง บา้นโป่งน ้ารอ้น จันทบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๑๑ นาย เอกสทิธิ์ จงใจจติร บา้นเขาหอม จันทบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๑๒ นางสาว นันทนา ยนิดสีขุ บา้นแปลง จันทบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
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๑๑๓ นางสาว สภุาภรณ์ แสงวงค์ บา้นคลองบอน จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๑๔ นางสาว พันธภิา ทามาศ วดัส าโรง จันทบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๑๕ นางสาว จรรยา บญุตาม บา้นสวนสม้ จันทบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๑๖ นางสาว ดารารัตน์ สงวนญาติ บา้นประตง (ศนูยอ์นุบาล จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๑๗ นางสาว กนกวรรณ ทมุทอง บา้นไผล่อ้มสามัคคี จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๑๑๘ นาง เกษทพิ ไชยสทิธิ์ บา้นซบัตารี จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๑๙ นางสาว ปิยะพร แถวไธสง บา้นซบัตารี จันทบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๒๐ นางสาว สภุาณี รัศมงีาม วดัเวฬวุนั จันทบรุ ีเขต ๒ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๒๑ นาง ศริกิาญจน์ เทศารนิทร์ บา้นบอ่ จันทบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๒๒ นางสว วาสนา ปัญสภุารักษ์ บา้นบอ่เวฬุ จันทบรุ ีเขต ๒ ๑๐ มถินุายน ๒๕๕๖

๑๒๓ นาง นัฐฐยา พงษ์ประเสรฐิ บา้นเขาทอง จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๑๒๔ นางสาว สดุาพร พัฒนงาม บา้นเขาทอง จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๑๒๕ นางสาว วาสนาจรรยา ผานวลิี วดัโป่ง จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๒๖ นางสาว อรพรรณ นุ่มกว่น บา้นเขาหอม จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๑๒๗ นาย นวิฒัน์ โกศลิา บา้นคลองตาคง จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๒๘ นางสาว สวุชิญา สละชัว่ บา้นคลองตาคง จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๑๒๙ นาย คมกรชิ พมิพรั์ตน์ บา้นโพธิ์ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๓๐ นางสาว จงใจ สดุขนุนา บา้นจางวาง จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ มถินุายน ๒๕๕๖

๑๓๑ นางสาว ศศวิรรณ พงศม์ฆัวาน บา้นจางวาง จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๓๒ นาง ยภุารัตน์ พุม่ไมท้อง บา้นนาสนาดก์ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๓๓ นางสาว ดษุณี สขุสงิห์ ราษฎรพั์ฒนาสามัคคี จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๑๓๔ นางสาว วษิณี บตุรวงษ์ บา้นแหลม จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๓๕ นาง คณติฐา บญุพลู บา้นปั้นหมอ้ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๓๖ นางสาว ณัฐกฤตา พุม่ไม ้ สตรวีทิยาอปุถัมภ ์๒ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๑๓๗ นางสาว ณัฐฐญิา ใจสทุธิ สตรวีทิยาอปุถัมภ ์๒ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๑๓๘ นาง จารุณี เจรญิพร สตรวีทิยาอปุถัมภ ์๒ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๑๓๙ นางสาว ศรินิภา ค าทวี บา้นสวนสม้ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ มถินุายน ๒๕๕๖

๑๔๐ นางสาว เกสร รนิทร บา้นสวนสม้ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๑๔๑ นางสาว ษมาวรี์ สมอเขยีว บา้นประตง (ศนูยอ์นุบาล จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๔๒ นางสาว ภาวนา สมพงษ์ หนองมะคา่ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๔๓ นางสาว แกว้ตา วงษ์รักษ์ บา้นโป่งเจรญิชยั จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๔๔ นางสาว อรทัย เดอืนขาว บา้นคลองน ้าเป็น จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๔๕ นาง สยมุพร ศรวีรรณ วดัคลองตะเคยีน จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๔๖ นาย นพเกา้ แซอุ่ย้ บา้นเนนิมะหาด จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๔๗ นางสาว พเยาว์ พลนอก บา้นชากไทย จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๔๘ นาย ณัฐวฒุิ ศรสีขุ บา้นจันทเขลม จันทบรุ ีเขต ๒  ๑๐ มถินุายน ๒๕๕๖

๑๔๙ นาย สรุยิะ อตุบญุ วดัทุง่กบลิ จันทบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๕๐ นางสาว อรวรรณ บตุะเคยีน วดัประตนู ้าทา่ไข่ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๑๕๑ นางสาว ไซนับ องิสะรี วดับางสาย ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕
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๑๕๒ นางสาว วราภรณ์ จติตะวกิลู วดัลา่ง ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๑๕๓ นางสาว น ้าเพชร นกศริิ วดัดอนทราย ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๑๕๔ นางสาว ชดิชนก มาส าราญ สเุหรา่คลองใหญ่ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๑๕๕ นางสาว อรษิา ไชยมงค์ สะแกโดดประชาสรรค์ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๑๕๖ นางสาว สวุรรณี ใจหาญ สเุหรา่คลองหกวา ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๑๕๗ นางสาว วรรณภิา เข็มทอง วดัชนะสงสาร ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๕๘ นางสาว ธดิารัตน์ หมูม่าก บา้นบงึพระอาจารย์ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๕๙ นางสาว วนสิา โพธมิากลู สเุหร่าคลอง ๑๙ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๖๐ นางสาว สรอ้ยสดุา ทองสุ ตลาดคลอง ๑๖ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๖๑ นางสาว อาทติยา เขจรสตัย์ ตลาดคลอง ๑๖ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๖๒ นางสาว ศริรัิตน์ ชยัพัฒน์ สเุหร่าสมอเซ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๖๓ นาง วนัเพ็ญ เลือ่นสงูเนนิ สเุหร่าคลอง ๑๕ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

๑๖๔ นางสาว จารุวรรณ บัวจบี วดัสขุาราม ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

๑๖๕ นางสาว รัชฎา มาตรทอง สะแกโดดประชาสรรค์ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

๑๖๖ นางสาว วมิลฤดี เกษออ่น พรหมานุเคราะห์ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

๑๖๗ นาง นภาภัช บญุมานะ อนุบาลฯ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๖๘ นาย รัฐกร ค ามา วดัดอนทอง ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๖๙ นาง ดาวเดอืน นพโสภณ วดับางพระเนตรโรจนอปุถัมภ์ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๐ นางสาว แกว้ตา บญุลขิติ วัดคูเ้กษมสโมสร ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๑ นาย คมนก์ฤต สณัฐมติร เฉลมิชว่งวทิยา ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๒ นางสาว สกุญัญา ฉัตรแกว้ วดัสวา่งอารมณ์ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๓ นาง ศริกิาญจน์ พลูพพัิฒน์ วดัคลอง ๑๘ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๔ นางสาว จรัิชยา แซเ่ตยีว วดัเขาดนิ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๕ นาย สภุาสนิี พทัิกษ์ทรัพย์ แสนขาววทิยาคาร ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๖ นางสาว สริวิรรณ บ ารุงศริิ วดับางววั ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๗ นาย บญุทวี ดษิรยิกลุ วดัเทพราช ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๘ นางสาว ประณติา ชมุศรี วดัคลองสวน ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๗๙ นางสาว ปันวสิาข์ ตนัสนุวรรณรัตน์ บา้นบางแกว้ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๑๘๐ นางสาว นติยา มทีรัพยท์อง วดัเกาะ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘๑ นางสาว กนัยาวรี์ เฮ็งไล ้ วดับางสาย ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘๒ นางสาว ศริพิร สนิศริิ สเุหร่าคลอง ๑๕ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘๓ นาง นภิา อิม่ชมชืน่ คลองพานทอง ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘๔ นาง นรนิทร์ ไตรดงพลอง วัดหนองกระสงัสามัคคี ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘๕ นางสาว อารยีา ศริบิญุยะประสทิธิ์ บา้นสลีง้ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘๖ นาง หรรษา พฒุตาล สกดั ๔๐ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘๗ นาง น ้าผึง้ จเูจรญิ สกดั ๘๐ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘๘ นาง ศาวดี นอ้ยศรมีมุ วดับน ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘๙ นางสาว จริาพร จติตห์มั่น วดัสขุาราม ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙๐ วา่ที ่ร.ต.หญงิ กลัยา ใจชว่ย วดัสขุาราม ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ครูผูส้อนระดับประถมศกึษา (ภาคกลาง)



หนา้ที ่6

ที่ โรงเรยีน สพป. วนั เดอืน ปี ทีบ่รรจแุตง่ต ัง้ หมายเหตุชือ่-สกลุ

๑๙๑ นางสาว ปวณีา ทนันไชยสง แสนขาววทิยาคาร ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙๒ นางสาว วาสนา ลา่ออ่น วัดพทุธอดุมวหิาร ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙๓ นาง ชฎากานต์ ถาเหงา่ บา้นคลองเจา้ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙๔ นาง สกุญัญา สวุรรณดี สเุหรา่คลองใหญ่ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙๕ นาง ชฎาพร เต็มวงษ์ บา้นเกาะดอน ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙๖ นางสาว มาลาวนั พักนอ้ย วดัชนะสงสาร ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙๗ นาง จรัิธยา แสนใจกลา้ วดัชนะสงสาร ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙๘ นางสาว มนเทวา มังลา สะแกโดดประชาสรรค์ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙๙ นางสาว นติยา ค าลอย วดัเกตสุโมสร ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๐๐ นางสาว จไุรรัตน์ ป่ินแกว้ สเุหร่าแคราย ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๐๑ นางสาว ดวงทพิย์ หาญมนตร์ วดัตะพังคลี ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๐๒ นางสาว ภวูนดิา คงไพบลูย์ สเุหร่าสมอเซ ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๐๓ นางสาว ทราย มว่งออ่น วดัพมิพาวาส ฉะเชงิเทรา เขต ๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๐๔ นางสาว นศิากร คชวงษ์ บา้นทา่คาน ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๐๕ นางสาว บังอร นุพมิพ์ บา้นวงัหนิ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๐๖ นางสาว เทยีนทอง ดจุพายพั บา้นหนองคอก ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๐๗ นาย ชยัสนัต์ หว้ยทราย วดัหนองเค็ด ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๐๘ นางสาว ชลมาศ สามารถกลุ วดัหนองไมแ้กน่ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๐๙ นางสาว ภัททยิา เพยีรสดับ บา้นหนองใหญ่ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๑๐ นาง เมตตา อุม้พมิาย วดัหนิดาษ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๑๑ นาง ปณติา เชดิชู บา้นหนองใหญ่ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๑๒ นางสาว มณีวรรณ มานะทน บา้นทา่ซงุ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๑๓ นางสาว นฤมล เชดิงาม บา้นหนองกลางดง ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๑๔ นาง ทองนาค สมิศริวิฒัน์ บา้นทา่คาน ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๑๕ นางสาว รัชดาพร เนียมผาสขุ บา้นทา่มว่ง ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๑๖ นาง กฤตยิา จรัสสทุธพิงศ์ บา้นนา ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๑๗ นางสาว ยวุลักษณ์ แดงศริิ วดับางตลาด ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๑๘ นางสาว ปณุกิา วรรณรังษี บา้นหนองคอก ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๑๙ นางสว กนกวรรณ ธรีะเดชะชาติ วดัหนองไมแ้กน่ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๒๐ นาง ณัฏฐญ์ดา ทันใจชน บา้นโคกตะเคยีนงาม ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๒๑ นางสาว วรพร วัฒนเหลอืงอรณุ บา้นมว่งโพรง ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๒๒ นางสว ปิยวดี ทองขาว วดัชาวเคอืงวนาราม ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๒๓ นางสาว จฑุารัตน์ วงเวยีน วดัหนองไมแ้กน่ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๒๔ นาง รพพีร มนตน์ารายณ์ หนองปรอืประชาสรรค์ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๒๕ นาย มนพร ขวญัชยั บา้นหนองใหญ่ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๒๖ นางสาว ปัทมพร พงษ์เพชร บา้นแหลมตะครอ้ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๒๗ นางสาว ศริรัิตน์ ชว่ยประสทิธิ์ วดัหนองเค็ด ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๒๘ นางสาว ประไพพร สบืเทพ วดัหนองบัว ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๒๙ นางสาว พรศริิ นลิเขต บา้นกระบกเตีย้ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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๒๓๐ นางสาว สมจติร อนิธริาช วดัหนองไมแ้กน่ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๓๑ นาง กชกร เกดิสมบรูณ์ วดัหนองไมแ้กน่ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๓๒ นางสาว อมรรัตน์ คุม้ผล บา้นหนองเหยีง ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๓๓ นางสาว นาตยา สวาศรี บา้นหนองคอก ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๓๔ นางสาว ศศธิร กลุสวุรรณ บา้นหนองกลางดง ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๓๕ นางสาว มัลลกิา กาฬภักดี วดัจรเขต้าย ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๓๖ นาย พศนิ ศรปีาน วดัหนิดาษ ฉะเชงิเทรา เขต ๒  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๓๗ นางสาว ฤทัยรัตน์ ไชช่ยัภมู ิ อนุบาลชลบรุี ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๓๘ นาย วรีะชยั สทีานอ้ย อนุบาลวดัอูต่ะเภา ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๓๙ นาย ธนวทิย์ สทิธชิาตบิรูณะ วดัส านักบก ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๔๐ นางสาว ชืน่ชนก ชลธาร บา้นหว้โกรก ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๔๑ นางสาว ศริวิรรณ แกว้จรัญ อนุบาลหนองใหญ่ ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๔๒ นางสาว อสัมา หมัดเตะ๊ วัดดอนด ารงธรรม ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๔๓ นางสาว สนุทรา โพธหิลา้ บา้นป่ายบุ ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๔๔ นางสว ออ้ โชคชยั บา้นมาบคลา้ ชลบรุ ีเขต ๑  ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๔๕ นางสาว รุง่ธวิา เจรญิภู บา้นป่าแดง ชลบรุ ีเขต ๑  ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๔๖ นางสาว เพ็ญนพมาศ วฒุสิาร วดัเขาไผ ่(เชีย่ววทิยาคณุ) ชลบรุ ีเขต ๑  ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๔๗ นางสาว เพ็ญนภา ผา่นชมภู วดัเขาไผ ่(เชีย่ววทิยาคณุ) ชลบรุ ีเขต ๑  ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๔๘ นาง ศภุวรรณ จันทราเขต บา้นตาลด า ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๔๙ นาง ภัทธนภร หนูเหลอืง บา้นหนองประดู่ ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๐ นาย ชาญณรงค์ ตาละเต็ง บา้นคลองตะเคยีน ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๑ นาย ประเสรฐิ อาจภักดี บา้นหนองเสอืชา้ง ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๒ นาย จรีศักดิ์ ประยงคข์ า วดัเฉลมิลาภ ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๓ นางสาว พรรนภิา แสนกลา้ วดัเขาไผ ่(เชีย่ววทิยาคณุ) ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๔ นางสาว พวงผกา วงเวยีน ชมุชนบา้นอา่งเวยีน ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๕ นางสาว น ้าออ้ม กะเกงิผล บา้นป่าแดง ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๖ นาย วรัญญ วนันา ชมุชนบา้นคลองพลู ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๗ นางสาว นศิานาถ กลอ้งเจรญิ บา้นหนองไผแ่กว้ ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๘ นางสาว สภุาพรรณ ยวนมาลัย วดัเฉลมิลาภ ชลบรุ ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๕๙ นาง เอือ้มพร แสงสรอ้ย อนุบาลชลบรุี ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๖๐ นางสาว กลุปรยิา ยนืตน วัดดอนด ารงธรรม ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๖๑ นางสาว สายใจ บตุรแวว วดัเขาไผ ่(เชีย่ววทิยาคณุ) ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๖๒ นาง วชัรภีรณ์ ธนะกลูบรภัิณฑ์ นาป่ามโนรถ ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๖๓ นาย ไพศาล เจรญิสขุ อนุบาลวดัอูต่ะเภา ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๖๔ นาย ณรงคเ์ดช ทองทวี บา้นเขาดนิ ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๖๕ นาย ดนุพัฒน์ กนัรัมย์ วดันาเขือ่น ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๖๖ นางสาว จันทมิา ศรเีมอืง วดัหนองน ้าเขยีว ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๖๗ นางสาว สภัุคชญา หอมสมัย บา้นหนองเสอืชา้ง ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๖๘ นางสาว รัตตกิร สวุรรณกอ้น บา้นหวัโกรก ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖
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๒๖๙ นางสาว สพุชิาย์ อนิทรค์ านอ้ย อนุบาลวดัอูต่ะเภา ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๗๐ นางสาว ภาสวรรณรัตน์ ปิตพัิฒน์ บา้นคลองตะเคยีน ชลบรุ ีเขต ๑ ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๒๗๑ นาง พรประภา บตุรสนม ไทยรัฐวทิยา ๔๒ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๗๒ นางสาว รักดา บญุมา บา้นขนุช านาญ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๗๓ นางสาว สธุาสนิี มุง่เผา้กลาง บา้นเขาใหญ่ ชลบรุ ีเขต ๒ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๗๔ นางสาว เพชรลดา จันเพ็ง บา้นคลองกุม่ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๗๕ นางสาว บษุบา จ าปามี บา้นคลองตาเพชร ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๒๗๖ นางสาว กาญจนา ผยุสุ บา้นชมุนุมปรกฟ้า ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๗๗ นาง พรเพ็ญ โคบาล บา้นทุง่นอ้ย ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๗๘ นางสาว ฐติรัิตน์ เทยีนทอง บา้นสระนา ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๗๙ นางสาว ลัดดาวลัย์ การรัีตน์ บา้นหนองชมุเห็ด ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๘๐ นาง จันทมิา ศรโีชติ บา้นอา่งกะพงศ์ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๘๑ นาย ภัทรกร พธิาธนบดี วดัแปลงเกต ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๘๒ นางสาว กรรณกิาร์ ประทปี อนุบาลบอ่ทอง ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๘๓ นางสาว วรางคนา จันทะมาศ อนุบาลบอ่ทอง ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๘๔ นางสาว ทัศนยีา ค าโฮง อนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๘๕ นาย คมสนั กลัยารัตน์ อนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๒๘๖ นางสาว จรีาพร หวงักรงุกลาง ไทยรัฐวทิยา ๔๒ ชลบรุ ีเขต ๒  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

๒๘๗ นางสาว เกศรนิ แกว้ไทรเลศิ บา้นเกาะโพธิ ์(วนัคร ู๒๕๐๐) ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

๒๘๘ นางสาว บณุยวรี์ พวงดี บา้นเกาะโพธิ ์(วนัคร ู๒๕๐๐) ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๘๙ นาย พรีะณัฏฐ์ ปัญจสริเิลศิ บา้นเขาใหญ่ ชลบรุ ีเขต ๒ ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๙๐ นางสาว กสุมุาวดี พลนงค์ บา้นเขาใหญ่ ชลบรุ ีเขต ๒ ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๙๑ นาง ภาวณีิย์ วกิาศ (ใจแกว้) บา้นเขาใหญ่ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๒๙๒ นาย หนึง่ ชนะทะเล บา้นเขาใหญ่ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

๒๙๓ นางสาว ผอ่งศรี จันทรค์ ้า บา้นเขาอ านวยสขุ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

๒๙๔ นางสาว ชนาภา เมีย้งหอม บา้นเขาอ านวยสขุ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

๒๙๕ นางสาว พรพมิล มนัสสลิา บา้นคลองกุม่ ชลบรุ ีเขต ๒  ๗ มกราคม ๒๕๕๖

๒๙๖ นางสาว สจุติรา สณุา บา้นคลองตาเพชร ชลบรุ ีเขต ๒  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

๒๙๗ นางสาว นุจรยี์ มังศร บา้นคลองปรงิ ชลบรุ ีเขต ๒  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

๒๙๘ นาง พนัสวรรณ สมบรูณ์ บา้นทับรา้ง ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๒๙๙ นาง วรัชยา สงิหท์องลา บา้นธรรมรัตน์ ชลบรุ ีเขต ๒ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

๓๐๐ นาย เอกลกัษณ์ ดัชถยุาวัตร บา้นบงึตะกู ชลบรุ ีเขต ๒  ๒๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๐๑ นางสาว อัญชนพีรรณ ปัญญาโส บา้นแปลง ชลบรุ ีเขต ๒  ๗ มกราคม ๒๕๕๖

๓๐๒ นางสาว ปวรศิา อรรคเสรญิ บา้นแปลง ชลบรุ ีเขต ๒  ๗ มกราคม ๒๕๕๖

๓๐๓ นางสาว กฤษณา ชนิสงคราม บา้นโปร่งเกตุ ชลบรุ ีเขต ๒  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

๓๐๔ นาง พจนยี์ กระยอม บา้นยา่นซือ่ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๐๕ นางสาว รุง่ทวิา แผน่ทอง  บา้นสระนา ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๐๖ นางสาว บญุปรารถนา มาลาทอง บา้นสระสีเ่หลีย่ม ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๐๗ นางสาว สลติา รนิสริิ บา้นหนองชมุเห็ด ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ เมษายน ๒๕๕๖
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๓๐๘ นาง กนกอร จติรบ์รรจง วดัโคกพระศลิางาม ชลบรุ ีเขต ๒ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

๓๐๙ นางสาว กลัยกร ยอดน ้าค า วดัโป่งปากดง (สงา่ รธุรีะราษฎรว์ทิยา) ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๑๐ นางสาว พมิพลอย หอมพกิลุ วดัศรปีระชาราม ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๑๑ นางสาว น ้าทพิย์ โสมพันธ์ อนุบาลเกาะจันทน์ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๓๑๒ นางสาว กลุสิรา บรูณะ อนุบาลเกาะจันทน์ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๑๓ นาย อนุภาพ ชรัูตน์ อนุบาลบอ่ทอง ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๓๑๔ นางสาว โยทะกา แกน่การณ์ อนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๑๕ นางสาว มนิตรา แดงสวา่ง อนุบาลพนัสศกึษาลยั ชลบรุ ีเขต ๒  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๑๖ นางสาว ยพุา มบีญุมาก อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุม่ ชลบรุ ีเขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๑๗ นาย สถติ ตน้งาม วดัแหลมฉบัง ชลบรุ ีเขต ๓  ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๑๘ นางสาว กิง่แกว้ คณุาช บา้นเนนิพลับหวาน ชลบรุ ีเขต ๓ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๑๙ นาง ธาดารัตน์ สมณะ วดัตโปทาราม ชลบรุ ีเขต ๓ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๒๐ นาย บรรจง บญุเจยีม บา้นทุง่คา ชลบรุ ีเขต ๓ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๒๑ สบิเอกหญงิ สลุัดดา พรหมลิ บา้นทุง่คา ชลบรุ ีเขต ๓ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๒๒ นางสาว สกุานดา บปุผา วดัหนองเกตนุอ้ย ชลบรุ ีเขต ๓ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๒๓ นางสาว กลัณกิา แพทยศ์าสตร์ บา้นเขาตะแบก ชลบรุ ีเขต ๓ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๒๔ นางสาว วรัญญา เปลีย่นพพัิฒน์ วดัสทุธาวาส ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๒๕ นางสาว เพ็ญนภา สนินอก บา้นพันเสด็จนอก ชลบรุ ีเขต ๓ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๒๖ นาย ภวูนัย ปัฐพี บา้นหว้ยกุม่ ชลบรุ ีเขต ๓ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๒๗ นางสาว มลฤดี คังคายะ วดับา้นนา ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓๒๘ นาง ธันยภรณ์ อนัมี วดับา้นนา ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓๒๙ นางสาว วยิะดา นาคสนิ บา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓๓๐ นางสาว เสาวลักษณ์ พลูเกษร บา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓๓๑ นาย สทุธกิาญจน์ ศรเีลศิ วดับญุสมัพันธ์ ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓๓๒ นางสาว อนิธริา รนิฤทธิ์ วัดพระประทานพร ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓๓๓ นางสาว ปาลดิา ชัง่เหลอื วดันาพรา้ว ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓๓๔ นางสาว จนิตนา โพธิอ์น้ วัดพบิลูสณัหธรรม ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๓๕ นาย คณศิร มาดตีรีะเทวาพงษ์ วัดพบิลูสณัหธรรม ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๓๖ นาย วชัรนิทร์ ภแูยม้ วดัโป่ง ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๓๗ นาง อทุมพุร มอญกอดแกว้ วดัโป่ง ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๓๘ นางสาว สะหยมุพร วไิลพฤกษ์ ชมุชนบา้นชอ่งแสมสาร ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๓๓๙ นางสาว จันทรน์ภา อยูส่ขุ วดับา้นนา ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๔๐ นางสาว ปิยภัทร รภัสสณ์ บา้นโรงหบี ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๔๑ นาง รัชฎากร อนัทชยั วดัหนองขาม ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๔๒ นางสาว ซอ่นกลิน่ นารโีภชน์ ชมุชนบา้นหนองปรอื ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๔๓ นาง ลัดดาวลัย์ ศรจัีนทะ บา้นหนองปรอื ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๔๔ นางสาว ลัดดา สายพาณชิย ์ บา้นหนองปรอื ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๓๔๕ นางสาว ปวณีา นันทสอน บรษัิทไทยกสกิรสงเคราะห์ ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๔๖ นางสาว วณัิฏฐา ศรสีรุะ วดัหนองคลา้ ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖
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๓๔๗ นาง อลงกรณ์ สมิมา วดัมโนรม ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๔๘ นางสาว วริาวรรณ สมบรูณ์ วดัใหมเ่นนิพยอม ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๔๙ นางสาว กฤษณา เบา้นาค บา้นทุง่กราด ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๐ นาย บญุธรรม มุง่เป้า วัดพบิลูสณัหธรรม ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๑ นาย ชาญจักกรชิ บุง้ทอง วดันาพรา้ว ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๒ นางสาว นงนุช กวนกระโทก บา้นเขาหนิ ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๓ นางสาว ขวญัจติ เป่ียมปราณี วดับา้นนา ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๔ นาง พัชรยีา ทองบัณฑติ วดันาพรา้ว ชลบรุ ีเขต ๓  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๕ นาย สชุาติ ทองสี บา้นทางตรง ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๖ นาง จฬุาลกัษณ์ ทนทาน วดัใหมเ่นนิพยอม ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๗ นาง พัฒนาพร ชืน่จติต์ บา้นเนนิพลับหวาน ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๘ นางสาว วริยิาภรณ์ หงษ์ทอง บา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๕๙ นางสาว ชตุมิา สงัทรัพย์ วดับญุสมัพันธ์ ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๐ นางสาว วนัทนยี์ ทรัพยจั์นทร์ วดัสกุรยีบ์ญุญาราม ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๑ นางสาว ธัญชนก ตกิาพันธ์ บา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๒ นาย อตวิชิญ์ ชยัมงคลศริกลุ บา้นหว้ยไขเ่น่า ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๓ นางสาว กติตมิา พมุมา บา้นตะเคยีนเตีย้ ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๔ นาย นฤพล เชือ้ทอง บา้นมาบประชนั ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๕ นางสาว จฑุารัตน์ มนตรี บา้นมาบฟักทอง ชลบรุ ีเขต ๓  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๖ นาย สนิธุทั์ย สมหวงั บา้นหว้ยกรุ ชลบรุ ีเขต ๓  ๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๗ นางสาว ดลพัฒน์ หุน่สม วดับา้นนา ชลบรุ ีเขต ๓ ๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๘ นางสาว สธุัญญา เมรี วดัเขาฉลาก ชลบรุ ีเขต ๓ ๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๖๙ นาง จริภัทร์ พฒุหอม บา้นหนองปรอื ชลบรุ ีเขต ๓ ๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๗๐ นางสาว ปรารถนา สงัขโอภาส วดัหนองเกตนุอ้ย ชลบรุ ีเขต ๓ ๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๗๑ นาง ภรภัทร จันทรเสน วดัเขาโพธิท์อง ชลบรุ ีเขต ๓ ๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๗๒ นางสาว รัชดาวรรณ ทองดา บา้นพันเสด็จนอก ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๗๓ นาย ชยัยศ นาเมอืงรักษ์ บา้นภไูทร ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๓๗๔ นางสาว อกัษร อนับรบิรูณ์ บา้นภไูทร ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๓๗๕ นาง รัตธดิา โนระ บา้นหว้ยไขเ่น่า ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๓๗๖ นางสาว ศราภรณ์ พงคพ์ทัิกษ์ บา้นเนนิตอง ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๓๗๗ นางสาว สดุารัตน์ หมอดี บา้นบงึ (บางละมงุ) ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๓๗๘ นางสาว จฑุารัตน์ ชานุชติ บา้นเขาคันทรง ชลบรุ ีเขต ๓ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

๓๗๙ นางสาว วนัวสิา อุน่ขจร วดัจกุกะเฌอ ชลบรุ ีเขต ๓ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

๓๘๐ นางสาว พรวไิล ศรวีชิา บา้นโป่งสะเก็ต ชลบรุ ีเขต ๓ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

๓๘๑ นาง วไิลพร ปวงสขุ วงศรเีทพ อนุบาลบา้นบางพระ ชลบรุ ีเขต ๓ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

๓๘๒ นางสาว ศภุาวี คลอ่งดี หว้ยใหญ่ ชลบรุ ีเขต ๓ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

๓๘๓ นาย เรอืงยศ บรุาณเดช บา้นชากนอก ชลบรุ ีเขต ๓ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

๓๘๔ นางสาว ลักษิกา ธนาสนิธ์ วดัอมัพวนั ชลบรุ ีเขต ๓ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

๓๘๕ นางสาว จรินันท์ พศิดพูรมราช บา้นสรุศักดิ์ ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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๓๘๖ นางสาว ธรียา สจุรติ วดัวงัหนิ ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๘๗ นางสาว อาภัสสราณ๊ ออ่นอา้ย วดัสวา่งอารมณ์ ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๘๘ นางสาว ยพุา เปลีย่นพทัิกษ์ บา้นโคง้ดารา ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๓๘๙ นางสาว วรรณกิา เข็มทอง วดัเวฬวุนาราม ชลบรุ ีเขต ๓  ๑๒ มถินุายน ๒๕๕๖

๓๙๐ นางสาว วนัทนยี์ พมิสโุพธิ์ บา้นชากนอก ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๐ มถินุายน ๒๕๕๖

๓๙๑ นาย ภกูจิ เรอืงหรัิญ บา้นพันเสด็จนอก ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๐ มถินุายน ๒๕๕๖

๓๙๒ นางสาว จติตรกิา หลาวมา วดัสทุธาวาส ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๐ มถินุายน ๒๕๕๖

๓๙๓ นาย อภญิญา เสนาธรรม วดัหนองเกตนุอ้ย ชลบรุ ีเขต ๓ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๙๔ นางสาว ศรัิญญา ชนะชยั วดัมโนรม ชลบรุ ีเขต ๓ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๙๕ นางสาว จันทรแ์สง วอ่งไว วดัจกุกะเฌอ ชลบรุ ีเขต ๓ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๙๖ นาย สทิธพิล ค าเงนิ บา้นชากยายจนี ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๙๗ นาย จ าเรญิ นามสงา่ บา้นทุง่กลม ชลบรุ ีเขต ๓ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๙๘ นางสาว ธนัชชา ชาสงวน บา้นอา่งกะป่อง ตราด  ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๓๙๙ นางสาว อญัชลี แวววบัศรี วดัทองธรรมชาติ ตราด  ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๔๐๐ นาง อมร บญุเทยีม อนุบาลตราด ตราด  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๐๑ นางสาว นภาพร แกว้ลอดหลา้ อนุบาลบอ่พลอยราษฎรรั์งสรรค์ ตราด  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๐๒ นาย ถาวร จันทะคณู วดัเสนาณรงค ์ ตราด  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๐๓ นางสาว ธณัชญา มะคุม้ใจ บา้นคลองประทนุ ตราด  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๐๔ นางสาว ออ้มใจ กระแสเทพ วดับางปิดบน ตราด  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๐๕ นาง วรารัตน์ (ศรปัีญญา) บา้นป้องกนัตนเอง ฯ ตราด  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๐๖ นาง อ าไพ ชา้งวเิศษ บา้นเกษมสขุ ตราด  ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๐๗ นาง กชพรรณ ทววีงศ์ เพยีงหลวง ๖ ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตนราชกัญญา สริวิฒันาพรรณวดี ตราด  ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๐๘ นาง โชตมิน วงศเ์ทเวช ชมุชนวัดบางกระดาน ฯ ตราด   ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๐๙ นางสาว รัชณีวรรณ ทองค าสขุ บา้นคลองพรา้ว ตราด   ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๑๐ นางสาว สธุารัตน์ มณีรัตน์ บา้นหาดเล็ก ตราด  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๔๑๑ นางสาว อบุลรัตน์ สงิสา วดัทา่โสม ฯ ตราด  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๔๑๒ นางสาว รัตนวดี นรีะเสน บา้นเจยีรพัฒนา ตราด  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๔๑๓ นาย จักพันธุ์ มณีมา บา้นคลองประทนุ ตราด  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๔๑๔ นางสาว ปณุยนุช กาญจนาวรรณ บา้นโป่ง ตราด  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๑๕ นางสาว สพุรรณี พงษ์เสดา บา้นคลองมะขาม ตราด  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๑๖ นางสาว แสงอรุณ ลาน ้าเทีย่ง บา้นป้องกนั ฯ ตราด  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๑๗ นางสาว ธติมิา ก าลา วดัทา่โสม ฯ ตราด  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๑๘ นางสาว สายยนต์ ผลเลศิ บา้นไมรู้ด ฯ ตราด  ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๑๙ นางสาว ชนุตพร กะไชยวงษ์ วดัแหลมหนิ ตราด  ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๒๐ นาง จริภญิญา เสนนอก อนุบาลบอ่พลอยราษฎรรั์งสรรค์ ตราด  ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๒๑ นางสาว วนดิา คุม้สขุ บา้นทา่เรอืจา้ง ฯ ตราด  ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๒๒ นาย อนุวตัร ลัดลอย บา้นคลองประทนุ ตราด  ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๒๓ นาง พรรณี โพธงิาม วคัลองขดุ ตราด  ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๒๔ นาย อศิรา โกมล วดัทา่โสม ฯ ตราด  ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖
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๔๒๕ นาง กาญจนา มนตรี บา้นคลองศอก ตราด  ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๒๖ นางสาว ปิตยิากรณ์ ยอดศริสิมบตั ิ วดัวรุรดติถาราม ตราด  ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๒๗ นาย ศราวธุ ยศบญุ บา้นคลองมะขาม ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๒๘ นางสาว ทพิวรรณ หงษ์เจรญิ บา้นคลองมะนาว ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๒๙ นางสาว สพุนิ จันทรธ์มิาน ครีศีรสีาครวทิยา ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๓๐ นางสาว กัญญาภัทร หลงกลุ บา้นโป่ง ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๓๑ นางสาว นาถยา นามนัย บา้นป้องกนัตนเอง ฯ ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๓๒ นางสาว สพุชิญา ภมูเิพ็ง บา้นคลองจาก ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๓๓ นาย บรรจงศักดิ์ วเิศษโวหาร วดัหว้งโสม ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๓๔ นางสาว พกิลุ สสีาวงษ์ บา้นหนองบัว ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๓๕ นางสาว ชญาดา เกือ้หนองขุน่ บา้นคลองพรา้ว ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๓๖ นางสาว พสิมัย ไชยบัวแดง บา้นคลองพรา้ว ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๓๗ นางสาว วรลกัษณ์ ใจเทีย่ง บา้นคลองประทนุ ตราด  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๔๓๘ นาย จฑุาฤทธิ์ จันทองแท ้ บา้นคลองจาก ตราด  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๔๓๙ นางสาว รุง่นภา กระสงัข์ บา้นดอนสงู ตราด  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๔๐ นางสาว ฐานดิา หอมทอง บา้นเจยีรพัฒนา ตราด  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๔๑ นางสาว ฝนทพิย์ นามเสนาะ บา้นหนองบอน ตราด  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๔๒ นาง เกศแกว้ เพ็งแตง บา้นจัดสรร ตราด  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๔๓ นางสาว จรีนันท์ สมัมา บา้นดอนสงู ตราด  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๔๔ นาย วรวฒุิ นาน่องโกรน บา้นโป่ง ตราด  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔๔๕ นางสาว นตินภิา เสนาฤทธิ์ บา้นคลองพรา้ว ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๔๖ นาย ธติวิฒุ ิ เพ็ชรรัตน์ บา้นคลองจาก ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๔๗ นางสาว สชุาดา หวงัดี บา้นคลองมะขาม ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๔๘ นาย อนุรักษ์ ชยัชนะ บา้นหนองบัว ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๔๙ นางสาว สนัุนทา เขยีวประแดง บา้นคลองจาก ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๕๐ นางสาว เมธญิา ยามดี บา้นคลองจาก ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๕๑ นางสาว ปารชิาติ ตรลีาภี บา้นคลองพรา้ว ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๕๒ นางสาว ณัฐสดุา บญุหงษ์ บา้นปะเดา ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๕๓ นางสาว ประภัสรา จรุงศลิป์ บา้นหาดเล็ก ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๕๔ นางสาว หรัิญญา วจิติรสมบตัิ บา้นคลองเจา้ ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๕๕ นางสาว ราตรี ชวนกระโทก บา้นคลองจาก ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๕๖ นาย อนุชติ แกว้เสมา อนุบาลตราด ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๕๗ นาย พงษ์นรนิทร์ อนิตะ๊ บา้นคลองพรา้ว ตราด ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

๔๕๘ นางสาว จริภา กลุพมิาย บางชวดอนุสรณ์ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๕๙ นางสาว อทัุย พรหมพมิาลย์ สเุหรา่ใหมเ่จรญิ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๖๐ นางสาว พลอยปภัส สจัจสงัข์ วดัเชงิทา่ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๔๖๑ นางสาว วภิาดา คงคา วดัเพิม่ทาน ปทมุธาน ีเขต ๑  ๒ มกราคม  ๒๕๕๖

๔๖๒ นางสาว จริาภรณ์ แจม่ใส สเุหรา่ใหมเ่จรญิ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๒ มกราคม  ๒๕๕๖

๔๖๓ นางสาว จฑุามาศ พนูผล คลองหนึง่ (แกว้นมิติร) ปทมุธาน ีเขต ๑  ๒ มกราคม  ๒๕๕๖
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๔๖๔ นาย ยทุธการ ขวญัวรากลู อนิทรนาว ี(ราษรฏรอ์ปุถัมภ)์ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๒ มกราคม  ๒๕๕๖

๔๖๕ นาง ศศธิร บญุปก คลองบางโพธิ์ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๖

๔๖๖ นาย อภชิาติ พรหมสวสัดิ์ บญุคุม้ราษฎรบ์ ารงุ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๖

๔๖๗ นาย สน่ัน บญุอรัญ อนุบาลปทมุธานี ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๖๘ นาย ธรีพล ศรภีธูร จารุศรบ ารุง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๖๙ นาย ประเสรฐิ ออ่นเงนิ จารุศรบ ารุง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๐ นางสาว เทยีบดาว จ าเรญิใหญ่ วดัพชืนมิติ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๑ นางสาว จันจริา บ ารุงกลาง ชมุชนวดัเสด็จ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๒ นางสาว จรัสศรี จันทสอน คลองสอง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๓ นาย เทพศรินิทร์ วฒุยิางกรู วดัอูข่า้ว ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๔ นางสาว มารมีารถ กาดู วดับางพนู ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๕ นางสาว นศิากร จันทรส์ี วดันางวง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๖ นาย ทองเนตร ยางกระเหรีย่ง วดันางวง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๗ นาย พชิติ ศรหีาวตัร วดัเกดิการอดุม ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๘ นางสาว ขวญัตา มลูผล จารุศรบ ารุง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๗๙ นาง เพ็ญศรี แกลว้กลา้ บางชวนอนุสรณ์ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๐ นางสาว จริาพร จ าปาเทศ วดับางเดือ่ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๑ นาง ศวิพร ทองโพธิ์ วดับางเดือ่ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๒ นางสาว เสาวลักษณ์ แกว้กอง วดัเวฬวุนั ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๓ นางสาว รัตนา เตม๋จิ๊ะ วดัเทยีนถวาย ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๔ นาง มาลี ปราศจาก อนุบาลปทมุธานี ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๕ นางสาว วนดิา อรุณศรปีระดษิฐ์ วดัชนิวราราม ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๖ นางสาว นรศิรา ศรสีวสัดิ์ วัดคณุหญงิสม้จนี ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๗ นางสาว นรสิรา เจรญิผล คลองหา้ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๘ นางสาว กัลญากรณ์ ยนืยง วดัเกดิการอดุม ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๘๙ นางสาว (นภิาพร)กฤดาการ สรงล า วดัอูข่า้ว ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๐ นาย เอกชยั ใจตัง้ ไทยรัฐวทิยา ๖๙ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๑ นางสาว เปรมปวรี์ ปลุนิเลศิพงศ์ ไทยรัฐวทิยา ๖๙ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๒ นางสาว วลิาสนิี ค าพชิชู วดัสวา่งภพ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๓ นาง รัตนาภรณ์ ทองบุ คลองบา้นพรา้ว ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๔ นางสาว ศวิารักษ์ ไชยสมบัติ คลองบา้นพรา้ว ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๕ นาง ณัฐพล ศรไีสค า วดับางเตยนอก ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๖ นางสาว ราวดี ปิตะฝ่าย วดับางเตยนอก ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๗ นาง วงคเ์ดอืน ใจหาร บา้นคลองขวางบน ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๘ นาง ขวญัจติรา หนูนวล วดับอ่เงนิ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๔๙๙ นางสาว ณัฐชดาภา สนุาอาจ ชมุชนวดัจันทน์กะพอ้ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๐๐ นางสาว นงนภัส เกง่สารกิจิ ชมุชนวัดบวัแกว้เกษร ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๐๑ นางสาว รัฐพร โกสยะมาศ คลองหนึง่ (แกว้นมิติร) ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ มนีาคม ๒๕๕๖

๕๐๒ นางสาว ปรยีานุช เมอืงมา สามคัครีาษฎรบ์ ารงุ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๖
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๕๐๓ นางสาว กรระวี ธนารัตน์ คลองหนึง่ (แกว้นมิติร) ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๕๐๔ นาง สงกรานต์ อปุแสน วดันาวง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๕๐๕ นาง สายทพิย์ เพชรรัตน์ วดับอ่ทอง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๓ มถินุายน ๒๕๕๖

๕๐๖ นาง ศริรัิตน์ ฉายนิทุ วดับอ่ทอง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๓ มถินุายน ๒๕๕๖

๕๐๗ นางสาว วลิาวรรณ เสนนอก สีแ่ยกบางเตย ปทมุธาน ีเขต ๑  ๓ มถินุายน ๒๕๕๖

๕๐๘ นางสาว พรรษา พันธพั์ฒน์ วดับางเดือ่ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๓ มถินุายน ๒๕๕๖

๕๐๙ นางสาว ภานดิา ชนุโย คลองหนึง่ (แกว้นมิติร) ปทมุธาน ีเขต ๑  ๓ มถินุายน ๒๕๕๖

๕๑๐ นางสาว จฑุาทพิย์ มลีา คลองลากคอ้น ปทมุธาน ีเขต ๑  ๓ มถินุายน ๒๕๕๖

๕๑๑ นางสาว วสิทุธพิร บญุประกอบ คลองสอง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๓ มถินุายน ๒๕๕๖

๕๑๒ นาย วรวฒุิ พงษ์สมศกัดิ์ วดัหงสป์ทมุาวาส ปทมุธาน ีเขต ๑  ๓ มถินุายน ๒๕๕๖

๕๑๓ นาย วรีะชาติ บญุขันธ์ อนุบาลวดับางนางบญุ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๑๔ นางสาว นันทณัฐ อว่มรอด วดัเทยีนถวาย ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๑๕ นาย วธิวสั บญุรอด วดัรังสติ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๑๖ นางสาว จันทมิา อดทน ชมุชนวดับางขนั ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๑๗ นางสาว กรปภา นลิประดับ วดัหงสป์ทมุาวาส ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๑๘ นาย จริายทุธ์ มว่งสอน วดัหงสป์ทมุาวาส ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๑๙ นาย อนุรักษ์ เนยีมไทย วดัดาวเรอืง ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๒๐ นางสาว พัชรดิา เมอืงค า วดัรังสติ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๒๑ นางสาว รัฐพร ปรุโิส อนุบาลปทมุธานี ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๒๒ นางสาว จรีฉัตร บญุประเสรฐิ ประถมศกึษาธรรมศาสตร์ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๒๓ นางสาว ธัญนรัตน์ โชตวิวิฒุพิงศ์ ไทยรัฐวทิยา ๖๙ ปทมุธาน ีเขต ๑  ๑ สงิหาคม ๒๕๕๖

๕๒๔ นางสาว ปัทมา ดงนอ้ย ชมุชนบงึบา ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๒๕ นางสาว จันทมิา ชารธีรรม ชมุชนประชาธปัิตยว์ทิยาคาร ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๒๖ นางสาว นุชชาวฐี์ โมงขนุทด ชมุชนประชาธปัิตยว์ทิยาคาร ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๒๗ นางสาว ศศธิร สะสม วดัสวุรรณ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๒๘ นางสาว วราภรณ์ สทิธมิโนรถ สหราษฏรบ์ ารุง ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๒๙ นาย ส านวน พุม่จันทร์ ชมุชนเลศิพนิจิพทิยาคม ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๐ นางสาว สพุมิาศ เจรญิจติร์ ชมุชนเลศิพนิจิพทิยาคม ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๑ นางสาว ณัฐวรีะนนท์ คงประเสรฐิ ชมุชนเลศิพนิจิพทิยาคม ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๒ นางสาว พัชรี ลาวลิัย ชมุชนเลศิพนิจิพทิยาคม ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๓ นาย สนัตชิยั เกษมสขุ วดัโพสพผลเจรญิ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๔ นางสาว สภุาวดี คนัทะมาตย์ วดัสอนดศีรเีจรญิ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๕ นางสาว ศริภิรณ์ เงนิอนันตพร วดัประยรูธรรมาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๖ นางสาว นุชนาถ โอราฬวฒัน์ วดัคลองชนั ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๗ นาง ปรารถนา มสีตัย์ วดัคลองชนั ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๘ นางสาว ภาวณีิ ยิง่ศรสีขุ วดัอยัยกิาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๓๙ นางสาว อภญิา อึง้บ ารงุพันธุ์ วดัชยัมังคลาราม ปทมุธานี เขต ๒ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๕๔๐ นางสาว วรลกัษณ์ สธุาเนตร วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๔๑ นาง นภัสวรรณ์ ศรเีล็ก วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕
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๕๔๒ นางสาว ชนดิาภา เฉลมิแสน วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๔๓ นางสาว อรรจนา มารพิงษ์ วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๕๔๔ นางสาว เปรมจติ จอมค าสงิห์ ธัญญสทิธศิลิป์ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๔๕ นางสาว เบญจวรรณ นุชโส ธัญญสทิธศิลิป์ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๔๖ นาง ปราณี เพชรนลิ วดัพวงแกว้ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๔๗ นางสาว สนัุนทา คุม้ภัย ชมุชนวดัพชิติปิตยาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๔๘ นางสาว สริพัิชญ์ อนันทนุพงศ์ วดัลานนา ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๔๙ นางสาว ยวุรี แสงเทพ วดัราษฎรบ์ ารุง ปทมุธานี เขต ๒  ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๕๕๐ นางสาว นานุช สทุธิ วดัแสงสรรค์ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๕๑ นาย ธงไชย สนัตถิาวรยิง่ วดันเิทศน์ ปทมุธานี เขต ๒ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๕

๕๕๒ นาง สาวติรี โชตกิาญจนมณี วดัดอนใหญ่ ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๕๓ นางสาว จรัสศรี เพ็งรัศมี ชมุชนบงึบา ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๕๔ นางสาว หทัยชนก เงนิบ ารุง ชมุชนบงึบา ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๕๕ นางสาว สริมิา ไชยโชติ ชมุชนประชานกิรอ านวยเวทย์ ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๕๖ นางสาว ณัฐดิา สชีานลิ วดัสขุบญุฑรกิาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๕๗ นางสาว อลสิรา เจาะจง วดัสขุบญุฑรกิาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๕๘ นาง ศริรัิตน์ ปิรยิะ วดัโปรยฝน ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๕๙ นาย วรรัตน์ เทพมะที ชมุชนประชาธปัิตยว์ทิยาคาร ปทมุธานี เขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๖๐ นางสาว วรรณวสิา พรรณจันทรแ์มน้ ชมุชนประชาธปัิตยว์ทิยาคาร ปทมุธานี เขต ๒  ๒๗ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๖๑ นาง ศวิพร นอ้มระวี ชมุชนประชาธปัิตยว์ทิยาคาร ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๖๒ นาง จฑุาพร แยม้ผล ชมุชนประชาธปัิตยว์ทิยาคาร ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๖๓ นางสาว อรุณศรี เทวโรทร ชมุชนประชาธปัิตยว์ทิยาคาร ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๖๔ นางสาว วรัญญา สมัครเขตวทิย์ ชมุชนประชาธปัิตยว์ทิยาคาร ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๖๕ นางสาว สพุรรณ จันสกุ วดัเกตปุระภา ปทมุธานี เขต ๒  ๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๖๖ นางสาว วรรณา เฟ้ืองฟู วดัเกตปุระภา ปทมุธานี เขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๖๗ นางสาว ปาณัสม์ สบุงกช วดัเกตปุระภา ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๖๘ นางสาว ปนัดดา แกว้ศรี วดัลาดสนุ่น ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๖๙ นางสาว อลศิรา พลิาวรรณ วดัลาดสนุ่น ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๗๐ นางสาว นฤกร ทรัพยไ์พบลูย์ วดัลาดสนุ่น ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๗๑ นางสาว ขวญัยนื หวา่นพชื วดัธัญญะผล ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๗๒ นาง สณุศิา อนิทอง วดัคลองชนั ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๗๓ นางสาว อธชิา โสแกว้ วดัคลองชนั ปทมุธานี เขต ๒  ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖

๕๗๔ นางสาว สรุพีร ไชยสถาน วดัอยัยกิาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๗๕ นางสาว น ้าฝน ค าภแูสน วดัอยัยกิาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๗๖ นางสาว ศันสนยี์ ทองค า วดัอยัยกิาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๗๗ นางสาว ชลันดา เรอืงวฒุิ วดัทศทศิ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕๗๘ นางสาว สรุนิทร์ ไชยมงคล วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๗๙ นางสาว อรพนิทร์ เชือ้นาค วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๘๐ นางสาว สริพิร เอยีมส าลี วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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๕๘๑ นาง อจัฉรยิา อะนันต์ วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๘๒ นางสาว จริาพร ตุย้กาศ วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๘๓ นางสาว จติรา สวา่งกมล วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๘๔ นางสาว สกุัญญารัตน์ วงัทอง วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๘๕ นาง สภุาพร แซงโคตร วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๘๖ นางสาว ฐติรัิตน์ อามาตรมนตรี วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๘๗ นาง ณัฐนชิาพัชช์ ธนานพัิทธน์ วดัเขยีนเขต ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๘๘ นางสาว สพุรรณีย์ ถงุแกว้ วดัประยรูธรรมาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๘๙ นางสาว จรินาถ นาโควงศ์ ธัญญสทิธศิลิป์ ปทมุธานี เขต ๒  ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๙๐ นางสาว วฤษาย์ เลศิศริิ ธัญญสทิธศิลิป์ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๙๑ นางสาว พริะดา บญุสงิห์ ธัญญสทิธศิลิป์ ปทมุธานี เขต ๒  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๙๒ นางสาว สภุาพร ศรษีะเนตร ธัญญสทิธศิลิป์ ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๙๓ นางสาว น ้าฝน สขุเกษม ธัญญสทิธศิลิป์ ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๙๔ นางสาว ปารชิาติ สวุรรณทัศน์ ชมุชนวดัพชิติปิตยาราม ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๙๕ นาง สกุญัญา เฮงนอ้ย วดัพชือดุม ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๙๖ นาย ธรีชยั ผวิขม วดัราษฎรบ์ ารุง ปทมุธานี เขต ๒  ๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๕๙๗ นางสาว ชตุมิา มนตรี วดัราษฎรบ์ ารุง ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๙๘ นางสาว ปิยวรรณ คงคะจันทร์ วดัแสงสรรค์ ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๙๙ นางสาว ณัทภญิญา พงษ์ชนิชญา วดัแสงสรรค์ ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖๐๐ นาง เกศนิี ชนัแล รวมราษฏรส์ามัคคี ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖๐๑ นางสาว นติยา แกว้ภักดี วัดจตพุธิวราราม ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖๐๒ นางสาว สชุรีา เลศิมณีรัตน์ วัดจตพุธิวราราม ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖๐๓ นางสาว เบญจภา งามเลศิรักษ์กลุ วดัอดศิร ปทมุธานี เขต ๒  ๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๖

๖๐๔ นาง ศริรัิตน์ ปิรยิะ วดัโปรยฝน ปทมุธานี เขต ๒  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖๐๕ นางสาว กลุสดุา วบิลูยส์นิ วดันเิทศน์ ปทมุธานี เขต ๒ ๒๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๐๖ นางสาว สริลิกัษณ์ นาวาทอง วดัพรหมรังษีมติรภาพที ่๑ ปราจนีบรุ ีเขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๕

๖๐๗ นาง สภุาภรณ์ เครือ่งสาย วดัใหมป่ระชมุชนมติรภาพที ่๗๖ ปราจนีบรุ ีเขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๕

๖๐๘ นาง ยวุดี ศรปีระไพ วดัเกาะมะไฟ ปราจนีบรุ ีเขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๕

๖๐๙ นาย เกรยีงไกร กนัเหตุ วดัหนองเกตุ ปราจนีบรุ ีเขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๕

๖๑๐ นาง สนัุนทา เขตกระโทก อนุบาลวดับา้นสรา้ง ปราจนีบรุ ีเขต ๑  ๑๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๕

๖๑๑ นางสาว จันทนี เจยีมรัตนะ ชมุชนบา้นเขาลกูชา้ง ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๖๑๒ นางสาว ณชิาภัทร เผอืกชาวนา บา้นตรอกปลาไหล ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๖๑๓ นาย เกรยีงไกร เรอืนนอ้ย วดัจันทรังษีถาวร ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๕

๖๑๔ นางสาว ชตุภิรณ์ เตชะ บา้นไทยเจรญิ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๑๕ นางสาว กลัญา อนิทรจ์อหอ บา้นไทยเจรญิ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๑๖ นาย ทวิา หงษ์ทอง บา้นหนองสองหอ้ง ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๑๗ นางสาว นันทน์ภัส ปาปะกาย บา้นวงัดนิสอ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๑๘ นาย โชคชยั มาณพ บา้นกม.๘๐ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๑๙ นางสาว ตุก๊ตา บัวชยั บา้นคลองสบิสอง ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕
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๖๒๐ นาย ปิยะ จันทรซ์า้ย บา้นเขาถ ้า ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๒๑ นาง วรวรรณ เพิม่ทรัพย์ บา้นคลองสบิสอง ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๒๒ นาย วจิติร วงเวยีน บา้นชงโคสนัตสิขุวทิยาคาร ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๒๓ นางสาว หฤทัย แพทยฤ์ทธิ์ บา้นคลองหนัแดง ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๒๔ นางสาว ประภัสสร ฟังชา้ บา้นพระปรง ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๒๕ นางสาว รัชฎาพร อทุธยิา บา้นกม.๘๐ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๒๖ นางสาว สดุารัตน์ คนหลัก บา้นหนองสองหอ้ง ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๒๗ นางสาว ทัศนยี์ ยศวงใจ บา้นหนิเทนิ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๒๘ นางสาว ขนษิฐา ทาอามาตย์ บา้นไทยเจรญิ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๒๙ นาย วชิาญ พมิพารัตน์ บา้นไทยเจรญิ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๐ นางสาว วชัรพีร อนิทะมาตย์ บา้นคลองมะไฟ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๑ นาย พรชยั ประดษิฐว์งค์ บา้นโปร่งสะเดา ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๒ นาย อดุม ทรงศรี บา้นวงัดนิสอ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๓ นาย กติตภิพ ศรมีาตร บา้นอดุมบรรพต ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๔ นาย วรีะศักดิ์ สาชยัยนัต์ บา้นใหมพั่ฒนา ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๕ นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย บา้นคลองระก า ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๖ นางสาว สรินิพร คัมภริา วดัปากน ้า ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๗ นางสาว นิม่สดุา บญุหนุน บา้นโปร่งสะเดา ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๒๒ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๘ นาย วชัรพงษ์ วรีะวฒัน์ บา้นหนิเทนิ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๒๒ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๓๙ นางสาว ระพวีรรณ ชาวไร่ออ้ย บา้นไทยเจรญิ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๒๒ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๔๐ นางสาว สกุญัญา นนตานอก บา้นวงัดนิสอ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๔๑ นาย ทองสขุ เจยีรัมย์ บา้นวงัดนิสอ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๔๒ นาง วรกมล อนิทรน์อก บา้นวงักวาง ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๔๓ นาง จ าปี ศรเีกนิ บา้นคลองสบิสอง ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๔๔ นางสาว อรอนงค์ ไพรเขยีว บา้นวงัรี ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๔๕ นางสาว ทองค า สอีาจ บา้นบพุราหมณ์ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๔๖ นาย นุกลู บัวหอม บา้นเขาถ ้า ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๔๗ นางสาว นรศิรา กลุบรรดษิฐ บา้นวงัดนิสอ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๖๔๘ นางสาว ดจุฤดี วงัค า บา้นหนองศรวีชิัย ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๖๔๙ นาย ณัฐวฒุิ เงนิพา บา้นบพุราหมณ์ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๖๕๐ นางสาว ภัทธริา มาดษิฐ์ บา้นเขากระแต ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๖๕๑ นางสาว เอ็มอร สสุขุ บา้นหนิเทนิ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๖๕๒ นางสาว จริาภรณ์ เชือ้อูท่รัพย์ บา้นอดุมบรรพต ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๖๕๓ นาง พมิพา เพ็ชรพราว บา้นโปร่งใหญ่ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๕๔ นาย พงษ์ธรรม ค ามา บา้นแกง่ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๕๕ นางสาว ทรงพร อทุยิา บา้นบพุราหมณ์ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖๕๖ นางสาว อไุรพร สวุรรณชา่ง บา้นวงัดนิสอ ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๑๔ มถินุายน ๒๕๕๖

๖๕๗ นาง กสุมุา รอดดี บา้นคลองตามั่น ปราจนีบรุ ีเขต ๒ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖๕๘ นางสาว ศรวีภิา คงทรัพย์ วดัสารภี สระบรุ ีเขต ๑ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๕
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๖๕๙ นาย ประสทิธโิชค เหมอืยวงศ์ วดัสารภี สระบรุ ีเขต ๑ ๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๖๐ นาย บารมอีนันต์ สลีอ้ม วัดตะเฆ(่มว่งงามนุเคราะห)์ สระบรุ ีเขต ๑ ๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๖๑ นาย อนุพงศ์ คงอนิทร์ วัดหนองคณฑ(ีพลานุกลู) สระบรุ ีเขต ๑ ๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๖๒ นางสาว วลิาสนิี กติโิสภากลุ หนา้พระลาน(พบิลูสงเคราะห)์ สระบรุ ีเขต ๑ ๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๖๓ นางสาว พจนารถ อาแพงพันธ์ หนา้พระลาน(พบิลูสงเคราะห)์ สระบรุ ีเขต ๑ ๑๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๖๔ นางสาว อรัญญา ขัดศริิ วดัโคกงาม สระบรุ ีเขต ๑ ๑๑ มถินุายน ๒๕๕๖

๖๖๕ นางสาว วราภรณ์ จันทรก์ระจา่ง วดัหนองยาวใต ้ สระบรุ ีเขต ๑ ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๖๖ นางสาว กาญจนา กนัตะนา บา้นหนิซอ้น สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๖๗ นาย มานติย์ สขุประเสรฐิ บา้นหนิซอ้น สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๖๘ นาง ดวงแข มณีศริิ วัดกะเหรีย่งคอมา้ สระบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๖๖๙ นางสาว พมิพล์ภัส จันทร วดัตาลเดีย่ว สระบรุ ีเขต ๒ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๗๐ นาง ธดิา สรุยิวฒันานนท์ วดับงึไม ้ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๗๑ นางสาว ภัททยิา อโิน วดัป่าไผ่ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๗๒ นาย ทองสขุ ร ามะนา วดัโป่งกอ้นเสา้ สระบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๖๗๓ นางสาว จริาพร อิม่ทรัพย์ วดัหนองน ้าเขยีวฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๗๔ นางสาว พัชรา ชชัวารี วดัหนองน ้าเขยีวฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๗๕ นางสาว ศริรัิตน์ แซล่ิม้ วดัหาดสองแควฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๗๖ นางสาว วภิาภรณ์ ท านุ วดัขอนชะโงกฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๗๗ นาย สเุมธ กลว้ยนอ้ย วดับา้นจาน สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๗๘ นาย สรุยิา นันตะนัย วดับา้นไผ่ สระบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๖๗๙ นาย การัญ ประสมทรัพย์ วดับา้นลาด สระบรุ ีเขต ๒ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๖๘๐ นางสาว อรชา ประสาทชยั วดัสนัตวิหิารฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๘๑ นางสาว ปิยนุช นามเกยีรติ์ วดัหนองตะเฆ่ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๘๒ นางสาว มนัสสยิา แจง้ใจบญุ หนิกอง(พบิลูอนุสรณ์) สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๘๓ นาง กลัยาณี จอมพลาพล ชมุชนวดัคลองไทรฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๘๔ นางสาว ทัศนยี์ จันทวมิล ชมุชนวดัคลองไทรฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๘๕ นางสาว ปวณีา บญุประกอบ ชมุชนวดัคลองไทรฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๘๖ นางสาว ปานรดา บญุญเจรญิชัย อนุบาลวหิารแดง สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๘๗ นางสาว สรนินา โชตพินัส อนุบาลวหิารแดง สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๘๘ นางสาว นาตยา ออ่นทรวง บา้นซบันอ้ยเหนือ สระบรุ ีเขต ๒ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๘๙ นางสาว ปรศินา กลา้หาญ บา้นโป่งไทร สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๙๐ นางสาว สรุรัีตน์ ปานงาม บา้นหนองมะคา่ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๙๑ นางสาว อาลษิา ปานาเขยีว อนุบาลมวกเหล็ก สระบรุ ีเขต ๒ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๙๒ นางสาว สมพร อาจศรี บา้นโป่งตะขบ สระบรุ ีเขต ๒ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

๖๙๓ นางสาว ราตรี พันทวี ชมุชนวดับ ารงุธรรม สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๙๔ นาย ภานุวตัร แสงแกว้ ชมุชนวดับ ารงุธรรม สระบรุ ีเขต ๒ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖๙๕ นางสาว ละเอยีด สขุเกษม วดัช าผักแพว สระบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๙๖ นางสาว เอีย่มทพิย์ วชิยัวฒุิ วดับงึไม ้ สระบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๖๙๗ นาย สมเกยีรติ กนัยาวงศ์ วดัโป่งกอ้นเสา้ สระบรุ ีเขต ๒ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ที่ โรงเรยีน สพป. วนั เดอืน ปี ทีบ่รรจแุตง่ต ัง้ หมายเหตุชือ่-สกลุ

๖๙๘ นางสาว พรทพิย์ มิง่สมร วดัชยัเฉลมิมติรฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๖๙๙ นาย วชัรากร วฒันากลู วดัหนองครก สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๗๐๐ นางสาว ศศพิมิพ์ เดชวลิัย วดัหนองจกิฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๗๐๑ นาย สพุจน์ ศริสิลงุ วดัหนองจกิฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๗๐๒ นาย เสฏฐรัีตน์ อยูบ่รุี วดัหนองสมัครฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๗๐๓ นาย อดศิักดิ์ ฉมิพลพัีนธุ์ วดัหนองสะเดา สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๗๐๔ นางสาว วนัชลุี มณีวงษ์ ชมุชนวดัคลองไทรฯ สระบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๗๐๕ นางสาว ศภุกานต์ เบยีดนอก อนุบาลวหิารแดง สระบรุ ีเขต ๒ ๑ กมุภาพันธ ์๒๕๕๖

๗๐๖ นาง จนิตนา สยีา นคิมสรา้งตนเองเลีย้งโคนม สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๗๐๗ นางสาว ปณติา ปิยะพันธ์ บา้นเขานมนาง สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๗๐๘ นางสาว แสงเดอืน ควรชม บา้นเขานมนาง สระบรุ ีเขต ๒ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๗๐๙ นาย ศักดิช์ยั สนิธไุชย บา้นคลองไทร สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๗๑๐ นางสาว สกุญัญา อาลอีสุมาน บา้นซบัปลากัง้ สระบรุ ีเขต ๒ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๗๑๑ นาง ขวญัพัฒน์ ขันทอง บา้นซบัสนุ่น สระบรุ ีเขต ๒ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๗๑๒ นางสาว วรนุช ศริลิว้น วดัมวกเหล็กใน สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๗๑๓ นาย อาภากร ศภุเลศิ บา้นปึกส าโรง สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖

๗๑๔ นางสาว มณีนุช ศรทีอง บา้นมณีโชตสิามัคคี สระบรุ ีเขต ๒ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๗๑๕ นางสาว จฑุารัตน์ วนัทอง อนุบาลวงัมว่ง สระบรุ ีเขต ๒ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๖
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