
ล ำดบั เลขสมำชิก ช่ือ สกลุ หน่วย เบอร์โทรศพัท์

1  00023075  นำงสำวกมลณรัตน์ แจ่มศรี  ร.ร.บำ้นท่ำโป่ง  082-2907899

2  00024121  นำงสำวกรรณิกำร์ โพธ์ิตนั  ร.ร.ลุ่มโป่งเส้ียว  062-7266555

3  00024039  นำงสำวรุ่งนภำ อ่อนนอ้ย  ร.ร.วดัตะคร ้ ำเอน  084-7716257

4  00026193  นำยพิชชำกร บริคุธ  ร.ร.วดัตะคร ้ ำเอน  096-9968656

5  00024341  นำงสำวอำรี คล ำทอง  ร.ร.วดัตะคร ้ ำเอน  086-8927689

6  00023122  นำงสุนิสำ ฝอยทบัทิม  ร.ร.บำ้นหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย...  0970250326

7  00020854  นำงชลธิชำ เปรมปรีชำ  ร.ร.บำ้นหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย...  089-9895605

8  00022243  นำงสำวจิรำภรณ์ แกว้ประสิทธ์ิ  ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยำคำร  089-7870115

9  00025985  นำยธนภทัร ภูมิเมือง  ร.ร.วดัเบญพำด  087-4456295

10  00024854  นำยธนวนัต ์ภกัดีวนั  ร.ร.วดัเบญพำด  082-8802248

11  00024628  นำงสำวพิมพิไล โถยะโล  ร.ร.วดัเบญพำด  094-7083890

12  00024853  นำยกวีศกัด์ิ กนัศตัรู  ร.ร.วดัเบญพำด  088-7348617

13  00025343  นำยวีรยทุธ เตชะเวชเจริญ  ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ ๔๕  089-5588981

14  00023526  นำยธิติวฒัน์ ประทีปปัญญพฒัน์  ร.ร.รำชประชำนุเครำะห์ ๔๕  086-5073456

15  00021732  นำงสำวน ้ำออ้ย บุญมี  ร.ร.บำ้นทพัพระยำ  065-3269362

16  00022798  นำยนฐักำญจน์ เฑียมเทวญัญ์  ร.ร.วดัสระลงเรือ  087-3710385

17  00019692  นำงรัตติดำ วงักุ่ม  ร.ร.บำ้นหนองนำงเล้ิง  086-1759578

18  00022032  นำงสำวสุวดี รุ่งอรุณแสงทอง  ร.ร.บำ้นแก่งจอ  097-1298188

19  00022628  นำงสำวสุภำพรรณ เล้ียงอ ำนวย  ร.ร.บำ้นจนัเดย์  092-2608407
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20  00022556  นำงสำวณัฏฐกิตต์ิ เล่ำทรัพย์  ร.ร.บำ้นเสำหงษ์  081-7754409

21  00023414  นำงสำวเขมจิรำ หวำ่นพืช  ร.ร.บำ้นดินโส  0643596991

22  00024320  นำงสำวพรสุดำ ดว้งสงค์  ร.ร.บำ้นซองกำเรีย  084-8234432

23  00023342  นำงเอมอร กดัสระ  ร.ร.บำ้นสำมหลงั  089-2544028

24  00022451  นำงสำวสุรัสวดี มูลประหสั  ร.ร.บำ้นหนองเตียน  087-8310885

25  00023347  นำงสำวศรัญญำ เอ่ียมใจดี  ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 21 (บำ้นล ำเหย)  085-4245296

26  00022584  นำงสำวทศันีย ์ประทุมลี  ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 21 (บำ้นล ำเหย)  098-9085797

27  00024711  นำงสำวชฎำภรณ์ พรมวิหำร  ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 21 (บำ้นล ำเหย)  085-7262776

28  00023345  นำงพิมพญ์ดำ ประโลมรัมย์  ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 21 (บำ้นล ำเหย)  092-2646450

29  00023346  นำงสำวนิสำ แสงข ำ  ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 21 (บำ้นล ำเหย)  095-5824828

30  00023875  นำยสมชำย อินทรกลุ  ร.ร.ชุมชนบำ้นหนองฝ้ำย  084-8007829

31  00023695  นำงสำวรุ่งทิพย ์ชมช่ืน  ร.ร.ชุมชนบำ้นหนองฝ้ำย  098-2765363

32  00023694  นำงสำววรรณำ เนียมทรัพย์  ร.ร.ชุมชนบำ้นหนองฝ้ำย  086-5539397

33  00023876  นำงสำวอุทยัวรรณ ศรีรัตน์  ร.ร.ชุมชนบำ้นหนองฝ้ำย  081-0247972

34  00023696  นำงสำวรุจิรัศม์ิ พรหมมำ  ร.ร.ชุมชนบำ้นหนองฝ้ำย  082-2422024

35  00023244  นำงสำวสุพรรณี รัตนมุนีบรรพต  ร.ร.ชุมชนบำ้นหนองฝ้ำย  087-1632762

36  00022267  นำงสำวศรัณยรั์ชย ์โพธ์ิละออ  ร.ร.ชุมชนบำ้นหนองฝ้ำย  086-8929666

37  00020874  นำงสำวรุ่งทิพย ์สุขเจริญ  ร.ร.ชุมชนบำ้นหนองฝ้ำย  089-509-7038

38  00024168  นำงสำววิยะดำ ศรีรัตน์  ร.ร.บำ้นหนองไผล่อ้ม  099-082-3196

39  00021367  นำงสำวบุณฑริกำ แผนสมบูรณ์  ร.ร.บำ้นหนองประดู่  098-897-4314

40  00024732  นำยจิระวฒัน์ แซงดำว  วิทยำลยักำรอำชีพพนมทวน  084-7049879

41  00024733  นำงสำววิภำดำ ดีดวงพนัธ์  วิทยำลยักำรอำชีพพนมทวน  088-1081367

42  00021542  นำยจีรวฒัน์ คลำ้ยแกว้  ศนูยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัฮ..  089-8033771










