
รหสั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล ส ำนักงำนเเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน จังหวดั

UnA001 นำงสำว จิรัชญำ  ยิ่งยงวงศ์สกุล สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นหนองบวั อุบลรำชธำนี
UnA002 นำงสำว ศศิวมิล ผำด ำ สพป.อบ.4 ชุมชนบำ้นศรีไค(ศรีวฒันำวทิยำคำร) อุบลรำชธำนี
UnA003 วำ่ที่ ร.ต. เกียรติศักด์ิ  รัฐิรมย์ สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นกุดเปง่ อุบลรำชธำนี
UnA004 นำย ไพรัชต์   รูปแก้ว สพป.อบ.4 บำ้นส ำโรงคุรุรำษฏร์วทิยำ อุบลรำชธำนี
UnA005 นำงสำว ล ำใย จิตต์มั่น สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโพธิ์ อุบลรำชธำนี
UnA006 นำย ปยิะวฒัน์  อุทยักรณ์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นทำงสำย อุบลรำชธำนี
UnA007 นำงสำว มณีกำญจน์ เทยีมเมือง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น โรงเรียนบำ้นสำมยอด กำญจนบรีุ
UnA008 นำง กำญจนำ  แซ่ภู่ สังกัดอื่นๆ
UnA009 นำงสำว จุรีพร  วงษศ์รีแก้ว สพป.อบ.4 โรงเรียนโนนชำดผดุงวทิย์ อุบลรำชธำนี
UnA010 นำง เกษร วงษำบตุร สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนแคน อุบลรำชธำนี
UnA011 นำงสำว กฤษยิำกร  พวงจันทร์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนแคน อุบลรำชธำนี
UnA012 นำง ชูใจ ด ำริห์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นหวำ้นแกเจริญ อุบลรำชธำนี
UnA013 นำงสำว ดำรำรัตน์ สุวรรณพนัธ์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นกุดปลำขำว อุบลรำชธำนี
UnA014 นำง ธรรวรท  ด่ันเจริญ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น ชุมชนหนองสองหอ้งคุรุรำษฎร์รังสรรค์ ขอนแก่น
UnA015 นำย เจษฎำ  สุขจันดี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น โรงเรียนนำสีนวลโสกทรำยวทิยำ กำฬสินธุ์
UnA016 นำงสำว จุรีพร  วงษศ์รีแก้ว สพป.อบ.4 โรงเรียนโนนชำดผดุงวทิย์ อุบลรำชธำนี
UnA017 นำงสำว สำยสมร ค ำลำ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นทุ่งเพยีง อุบลรำชธำนี
UnA018 นำงสำว สุนันทพร ทำปศรี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น โรงเรียนบำ้นดงตำหวงั อุบลรำชธำนี
UnA019 นำงสำว นิตยำ  จันทะชำรี สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นสระสมิง อุบลรำชธำนี
UnA020 นำย เลอสรร บญุเสนำะ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นหนองจิกนำเรือง อุบลรำชธำนี
UnA021 นำงสำว วภิำวดี แก้วมณี สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นคุ้ม อุบลรำชธำนี
UnA022 นำงสำว รุ่งนภำ   บญุช่วย สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นสระสมิง อุบลรำชธำนี
UnA023 นำย ธรรมนูญ  เสำร์แก้ว ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น โรงเรียนวดับำ้นแขม ล ำปำง
UnA024 นำง ชนำภำ ค ำเหลำ สพป.อบ.4 บำ้นยำงวงักำงฮุง อุบลรำชธำนี
UnA025 นำง รุ่งนภำ  ธำนี สพป.อบ.4 บำ้นยำงวงักำงฮุง อุบลรำชธำนี
UnA026 นำงสำว พริิยำกร วฒิุรัชชำนนท์ สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นศรี (ศรีวฒันำวทิยำคำร) อุบลรำชธำนี
UnA027 นำงสำว อุไรวรรณ  เพง็กระจำด สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นกุดระงุม อุบลรำชธำนี
UnA028 นำย ฉันทวฒัน์ ทำนะมัย สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนยำง อุบลรำชธำนี
UnA029 นำงสำว เจนจิรำ ไชยสอน สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnA030 นำง สมรัก  เจริญเชำว์ สพป.อบ.4 บำ้นคูเมือง (อ่อนอนุเครำะห)์ อุบลรำชธำนี
UnA031 นำง เขมิศรำ  วงศ์ชำลี สพป.อบ.4 บำ้นหวำ้นแกเจริญ อุบลรำชธำนี
UnA032 นำงสำว วรรนิดำ เลือกสัน สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นธำตุ อุบลรำชธำนี
UnA033 นำง อรชอน  ศรีเสมอ สพป.อบ.4 บำ้นโนนทรำยน้อย อุบลรำชธำนี
UnA034 นำง สุพรรณี  นำคแนวดี สพป.อบ.4 บำ้นน ้ำเกล้ียง อุบลรำชธำนี
UnA035 นำย โชคชัย  ววิติรกุล สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำงำม อุบลรำชธำนี
UnA036 นำง สตรีรัตน์  ใจแก้ว สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำดี อุบลรำชธำนี
UnA037 นำง สุภำวดี ธรรมรำช สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำจำน อุบลรำชธำนี
UnA038 นำย ประสิทธชิัย อำรมณ์เพยีร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น กุลโน นครรำชสีมำ
UnA039 นำย บชัซูดิน มอลอ สพป. สตูล โรงเรียนอนุบำลสตูล สตูล
UnA040 นำงสำว วรำงคณำ แผ่นผำ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นทำ่ลำด อุบลรำชธำนี
UnA041 นำงสำว เบญจวรรณ  ประทมุศำลำ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นบุ่งมะแลง อุบลรำชธำนี
UnA042 นำงสำว ชิรีญำ จันทบตุร สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นค ำสวำ่ง อุบลรำชธำนี

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก กำรอบรมหลักสูตร Unplugged ระดับประถมศึกษำ 
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รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก กำรอบรมหลักสูตร Unplugged ระดับประถมศึกษำ 

UnA043 นำงสำว เววกิำ วมิำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น โรงเรียนน ้ำยืน อุบลรำชธำนี
UnA044 นำงสำว นพวรรณ อัตรำช สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำจำน อุบลรำชธำนี
UnA045 นำงสำว ศศิธร  ทพิยำลัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น ชุมชนหนองสองหอ้งคุรุรำษฎร์รังสรรค์ ขอนแก่น 
UnA046 นำง ทพิวรรณ  บญุน ำ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นสวำ่ง(สวำ่งวทิยำคำร) อุบลรำชธำนี
UnA047 นำง พชัรี   ล้อธนวจิิตร สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นสวำ่ง(สวำ่งวทิยำคำร) อุบลรำชธำนี
UnA048 นำงสำว วนิดำ  ปรำงศรี สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnA049 นำงสำว นุชรำภรณ์  ถิระโคตร สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นสระสมิง อุบลรำชธำนี
UnA050 นำง ภชัรี  ไชยโย สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นยำงวงักำงฮุง อุบลรำชธำนี
UnA051 นำงสำว ณัฐนรี มวลสุข สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนทรำยน้อย อุบลรำชธำนี
UnA052 นำย กิตติพงษ ์โอฬำรวงศ์สกุล สพป.อบ.4 โพนเมืองโนนกำเล็น(ศีลสุนทรคุรุรำษฎร์วทิยำ)อุบลรำชธำนี
UnA053 นำงสำว สุธดิำ  วงษศรีแก้ว สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นธำตุ อุบลรำชธำนี
UnA054 นำงสำว อินทอุร วงค์ษำ สพป.อบ.4 บำ้นหนองไฮ (ประชำนุกูลวทิยำ) อุบลรำชธำนี
UnA055 นำง ศศิธร   สุวรรณพฒัน์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำจำน อุบลรำชธำนี
UnA056 นำงสำว จุติมำพร  ภยักุมพนัธ ์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นปำ่ข่ำ อุบลรำชธำนี
UnA057 นำง จรัส ค ำแผ่น สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นยำงวงักำงฮุง อุบลรำชธำนี
UnA058 นำงสำว สุมิตรำ  พมิโคตร สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นแก่งโดม อุบลรำชธำนี
UnA059 นำง โอรำฬ  สุวรรณกูฏ สพป.อบ.4 โรงเรียนวดับำ้นค้อหวำง อุบลรำชธำนี
UnA060 นำงสำว นวลจันทร์  ปริุกรณ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น โรงเรียนน ้ำยืน อุบลรำชธำนี
UnA061 นำงสำว กัลยำ ระติเดช สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นยำงวงักำงฮุง อุบลรำชธำนี

กลุ่ม Line



รหสั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล ส ำนักงำนเเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน จังหวดั
UnB001 นำงสำว ปวณีำ  ดุตดำ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นบุ่ง อุบลรำชธำนี
UnB002 นำง ณัฐธยำน์ ศรีซองเชษฐ์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโคกสมบรูณ์ อุบลรำชธำนี
UnB003 นำงสำว สุรีย์พร  พรำยแก้ว สพป.เพชรบรีุเขต1 เพชรบรีุ
UnB004 นำงสำว ชยำภรณ์ กำรินทร์ สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnB005 นำงสำว นันทน์ภสั    กำระบตัร  สพป.อบ.5 อุบลรำชธำนี
UnB006 นำง ปทัมำ  มุสิกสวสัด์ิ สังกัดอื่นๆ
UnB007 นำง ปนัดดำ พรมจันทร์ สังกัดอื่นๆ
UnB008 นำง เสำวลักษณ์ สุวะไกร สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโพธิม์ูลเพยีเภำ้ อุบลรำชธำนี
UnB009 นำง ภรินธร พรมขอนยำง สังกัดอื่นๆ
UnB010 นำงสำว เพยีงนภำ  ปญัญำวชิัย สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnB011 นำงสำว ปยิะนุช  แก่นมั่น สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnB012 นำงสำว สิรินทร ไชยวงษ์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นหนองสองหอ้ง อุบลรำชธำนี
UnB013 นำงสำว ชุตติมลต์ สมสำย สพป.อบ.3 อุบลรำชธำนี
UnB014 นำงสำว ณิชำภทัร ประทมุทอง สพป.ชลบรีุ เขต2 ชลบรีุ
UnB015 นำงสำว รุ่งทวิำ  กลมเกล้ียง สพป.อบ เขต 2 อุบลรำชธำนี
UnB016 นำงสำว พชันี สีทน สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นหนองผือโปร่งค ำ อุบลรำชธำนี
UnB017 นำงสำว เพยีงใจ ทำวะรมย์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนสมบรูณ์ อุบลรำชธำนี
UnB018 นำง เปรมจิตต์ ลำสำ สพป.อบ.4 โรงเรียนอนุบำลวำรินช ำรำบ(ก่อวิทยำคำร) อุบลรำชธำนี
UnB019 นำงสำว ฐิติกำญจน์ พนัธก์ำรุ่ง สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม
UnB020 นำงสำว สุกัญญำ ทพิย์รักษำ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นคุ้ม อุบลรำชธำนี
UnB021 นำงสำว จันทนำ  นำคสุก สพป พบ.2 เพชรบรีุ
UnB022 นำง กนกอร  ภนูำสูง ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์
UnB023 วำ่ที่ร.ต. ภวูดล ปิ่นทกูล ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำรำชบุรี รำชบรีุ
UnB024 นำง เพญ็ศรี   จิตจันทร์ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย ์เขต 2 บรีุรัมย์
UnB025 นำงสำว อ ำภำ ศรีดำพนัธ์ สพป.อบ.4 โรงเรียนหนองมังโนนกลำงห่องแดง อุบลรำชธำนี
UnB026 นำงสำว ปนัดดำ   ค ำมำโฮม สพป.อบ.4 บ้ำนโนนบอน  (ค ำหล้ำประชำนุเครำะห์) อุบลรำชธำนี
UnB027 นำงสำว หนึ่งฤทยั กองแก้ว สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโคกสวำ่ง อุบลรำชธำนี
UnB028 นำย ภทัรกำนต์ ทรงกลด สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นทุ่งเพยีง อุบลรำชธำนี
UnB029 นำงสำว นฤมล วงษำสันต์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำดี อุบลรำชธำนี
UnB030 นำงสำว กมลทพิย์  อินออง สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง
UnB031 นำงสำว ทศันีย์  โมลำนิล สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นคุ้ม อุบลรำชธำนี
UnB032 นำง สุปรำณี  พลชัย สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นค ำสวำ่ง อุบลรำชธำนี
UnB033 นำงสำว บษุกร วงษำ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นทุ่งเพยีง อุบลรำชธำนี
UnB034 นำย วรีะพล  โทบดุดี สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำแก อุบลรำชธำนี
UnB035 นำง ขวญัฤดี  ฉัตรวไิล สพป.อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ
UnB036 นำง สุภำพร ไหวพ้รหม สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำนวล อุบลรำชธำนี
UnB037 นำงสำว ธนำภำ พำประจง สพป.อุบลรำชธำนี เขต 5 อุบลรำชธำนี
UnB038 นำงสำว คณิศร  จูงำม บรีุรัมย์ เขต 4 บรีุรัมย์
UnB039 นำงสำว พมิลรัตน์  บงัศรี สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนงำม อุบลรำชธำนี
UnB040 นำง เพชรศิรินทร  ค ำพลิำ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น
UnB041 นำงสำว พชัรี  เนียมจันทร์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำนวล อุบลรำชธำนี
UnB042 นำง ล ำใย  อุดมสิน สพป.อบ.4 บำ้นสะพำนโดม อุบลรำชธำนี
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UnB043 นำง ละออง  แสงภู สพป พบ.1 เพชรบรีุ
UnB044 นำงสำว พำนิช  พรพพิฒัน์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นหนองบวัแดนเกษม อุบลรำชธำนี
UnB045 นำง จุรีพร   ญำณะรมย์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนแคน อุบลรำชธำนี
UnB046 นำย ทรรศวทิย์  ดวงทอง สพป.อบ.4 อุบลรำชธำนี
UnB047 นำงสำว สุนทรี ค ำเลิศ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นบก(มั่นสำมัคคีพทิยำคำร) อุบลรำชธำนี
UnB048 ว่ำที่ร้อยตรีหญิง กนกณัฐ สุพะผำ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นส ำโรงน้อย อุบลรำชธำนี
UnB049 นำงสำว นิลมณี  บวัระภำ สังกัดอื่นๆ
UnB050 นำงสำว พรรณนิภำ ศรีสถำน สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นคุ้ม อุบลรำชธำนี
UnB051 นำงสำว ขนิษฐำ  เรือนฝำง สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นสระดอกเกษ อุบลรำชธำนี
UnB052 นำง อนงค์  เฉียบกระโทก สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโคกสวำ่ง(บญุคุรุรำษฎร์) อุบลรำชธำนี
UnB053 นำง วนัทนำ  สัจธรรม กำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ
UnB054 นำงสำว น ้ำอ้อม   โลนงำม สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นคูสวำ่ง อุบลรำชธำนี
UnB055 นำง จริยำภรณ์ วงเวยีน สพป.อบ.5 อุบลรำชธำนี
UnB056 นำงสำว ศุภสัสร ไทยสิทธิ์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นขี้เหล็ก อุบลรำชธำนี
UnB057 นำง วรำงคณำ ภกัดี สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นบำก อุบลรำชธำนี
UnB058 นำงสำว อรทยั  ชัยน้อย สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นแกนำค ำ อุบลรำชธำนี
UnB059 นำง ธญัญำรัตน์  เงินนำม สังกัดอื่นๆ
UnB060 นำงสำว อินทอุร ค ำโคตร สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนสัง อุบลรำชธำนี
UnB061 นำง วภิำภรณ์ บดุดำรวม สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนสัง อุบลรำชธำนี
UnB062 นำงสำว ธนิดำ อมรศักด์ิ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำดี อุบลรำชธำนี
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UnC001 นำง ไพรินทร์   ผุดผ่อง สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นทรำยทอง อุบลรำชธำนี
UnC002 นำง สุธำฝน  มนทอง สพป.ศก.3 ศรีสะเกษ
UnC003 นำง ภทัรียำ  พนิิจ สพป.อบ.4 บ้ำนห้วยนกเปล้ำ (คุ้ย คุรุรำษฎร์วิทยำ) อุบลรำชธำนี
UnC004 นำง ดำรำรัตน์   ใจตรง สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นแก้งยำง อุบลรำชธำนี
UnC005 นำงสำว กวสิรำ  วรภทัรขจรกุล สพป.รบ1 รำชบรีุ
UnC006 นำงสำว ศจีพไิล หน่อทำ้ว สพป.อบ.5 อุบลรำชธำนี
UnC007 นำงสำว ขวญันภำ  จงดี สพป เพชรบรีุ เขต 1 เพชรบรีุ
UnC008 นำงสำว สมพรชัย  บญุธนำธรัิตน์ สพป.อบ.5 อุบลรำชธำนี
UnC009 นำย ตุลำ สุขขี สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnC010 นำงสำว ประคอง สะทำสุ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นแก้งยำง อุบลรำชธำนี
UnC011 นำงสำว นิลเนตร ปญัญำยงค์ สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnC012 นำงสำว โสพชิญ์ ฤกษใ์หญ่ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นบอน อุบลรำชธำนี
UnC013 นำง นันทำ  พลพนัธ์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นบำก อุบลรำชธำนี
UnC014 นำย ตะวนั วรรณสินธ์ สังกัดอื่นๆ
UnC015 นำงสำว กันยำพร  ชัยศิริ สพป.ปข1 ประจวบคีรีขันธ์
UnC016 นำย วรุต มะติมุ สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ฉะเชิงเทรำ
UnC017 นำย วทิวสั พลพวก สพป.อบ.4 บำ้นขัวไม้แก่น(มหดิลอนุสรณ์ 3) อุบลรำชธำนี
UnC018 นำง ปวยีธดิำ  ประชำสุภคั ทม. เทศบำลเมืองวำรินช ำรำบ โรงเรียนเทศบำลบำ้นสุขส ำรำญ อุบลรำชธำนี
UnC019 นำง วรำงคณำ ภกัดี สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นบำก อุบลรำชธำนี
UnC020 นำย สยำม หอมอ่อน สพป.ระยองเขต 1 ระยอง
UnC021 นำง นันทพิร  ศรีทน สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นแก้งยำง อุบลรำชธำนี
UnC022 นำงสำว ศรีวรรณ   ส่งเสริม  สังกัดอื่นๆ
UnC023 นำงสำว กำระเกตุ แก้วศรี สพป.ปตัตำนี เขต1 ปตัตำนี
UnC024 นำง จิรวรรณ    บำงปำ สพป. ขอนแก่น  เขต  3 ขอนแก่น
UnC025 นำง กรรณิกำร์     เอี้ยงเจริญ สพป.มหำสำรคำม    เขต 1 มหำสำรคำม
UnC026 นำงสำว พรทวิำ  ถำบตุร สพป.นครพนม เขต 2 นครพนม
UnC027 นำง สุนิษำ  สิมำวนั สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นโนนแคน อุบลรำชธำนี
UnC028 นำงสำว อำภรณ์  พรมวงค์ สพป.อบ.2 อุบลรำชธำนี
UnC029 นำงสำว สุนิษำ บรรเทงิ สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnC030 นำง ฉววีรรณ ไชยรถ สพป.อบ.4 รร.บำ้นแก้งยำง อุบลรำชธำนี
UnC031 นำงสำว อังศุลิน  กล้ำยุทธ สพป.อบ.4 อนุบำลสวำ่งวรีะวงศ์ อุบลรำชธำนี
UnC032 นำย ณัฐพล ณรงค์เดชำ สพป.อย.2 พระนครศรีอยุธยำ

UnC033 นำย กัมปนำท นิบรรพต สังกัดอื่นๆ
UnC034 นำงสำว กุลณัฐธดิำ หำ้วหำญ สพป.สฎ.เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี
UnC035 นำงสำว พชิญำรี พลึิก สพป.อบ.4 อนุบำลวำรินช ำรำบ(ก่อวทิยำคำร) อุบลรำชธำนี
UnC036 นำง สุวมิล  วงษำเลิศ สพป.อบ.4 บ้ำนโนนบอน (ค ำหล้ำประชำนุเครำะห์) อุบลรำชธำนี
UnC037 นำงสำว จุฬำพร  แก้วมณี สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำจำน อุบลรำชธำนี
UnC038 นำงสำว กมลชนก ตระกำรไทย สพป.อบ.4 บำ้นโคกสวำ่ง อุบลรำชธำนี
UnC039 นำงสำว จันทมิำ เลิศเสนำ สพป.บร3 บรีุรัมย์
UnC040 นำงสำว ชุติมำ คล้ำยบตุร สพป. กระบี่ กระบี่
UnC041 นำง จิตรลดำ  ธ ญญศิรินนท์ สพป.บร.3 บรีุรัมย์
UnC042 นำงสำว ภกำวดี  เกรัมย์ บรีุรัมย์ เขต 1 บรีุรัมย์
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UnC043 นำย ภวูดล ขันท ำ สังกัดอื่นๆ
UnC044 นำงสำว พชัรำภรณ์ มุ่งสิน สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnC045 นำย ธชัวรรธน์ พชิระพพิฒัน์ สพป.บรีุรัมย์ เขต1 บรีุรัมย์
UnC046 นำงสำว ทพิย์สุดำ ปดัทะมำ สพป.อบ.3 อุบลรำชธำนี
UnC047 นำงสำว รัชนีพร   สุพร สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นถ่อน อุบลรำชธำนี
UnC048 นำงสำว อ ำภำ  ศรีดำพนัธ์ สพป.อบ.4 หนองมังโนนกลำงหอ่งแดง อุบลรำชธำนี
UnC049 นำง เนตรนภำพร ดุจด ำเกิง สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำดี อุบลรำชธำนี
UnC050 นำงสำว ธติิมำภรณ์ อ้วนผิว สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นนำดี อุบลรำชธำนี
UnC051 นำง มยุรำ ฉลูทอง สพป.อุดรธำนี เขต 3 อุดรธำนี
UnC052 นำง ณพชัญำ ภสิิทธิไ์พโรจน์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นทุ่งเพยีง อุบลรำชธำนี
UnC053 นำงสำว วภิำดำ สุกใส สพป.อบ.4 โรงเรียนชุมชนบำ้นนำเยีย อุบลรำชธำนี
UnC054 นำงสำว กิตติยำ  วงค์ษำเคน สพป.อบ.5 อุบลรำชธำนี
UnC055 นำง ปริชญำ มำสินธุ์ สพป.นรำธวิำส เขต 2 นรำธวิำส
UnC056 นำงสำว ศิริขวญั ชูสลับ สพป.ชลบรีุ เขต 2 ชลบรีุ
UnC057 นำงสำว พมิพช์นก สุสรรณโชติ กำรศึกษำประถมศึกษำ นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์
UnC058 นำงสำว กันยำมำส กมลธรรม สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นจั่น อุบลรำชธำนี
UnC059 นำง กุลรภสั  บญุทอง สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นค้อบอน อุบลรำชธำนี
UnC060 นำย ธนพล คงจันทร์ สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นสร้ำงโหง่น อุบลรำชธำนี
UnC061 นำงสำว กิติยำ  วงศ์โสม สพป.อบ.4 โรงเรียนบำ้นผ ำ อุบลรำชธำนี
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