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1 นางสวุรรณา  ณ  กาฬสนิธุ์โรงเรียนกาฬสนิธุพิ์ทยาสรรพ์697 8 ส .ค.  61 24,810   630-2-23706-7 081-8720649

2 นายอภิชน  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนกุฉนิารายณ์ 698 8 ส .ค.  61 4,032     4043141726 087-7226259

3 นางพวงเพชร  ศริคริินทร์ โรงเรียนสมเดจ็พิทยาคม 699 8 ส .ค.  61 9,996     4040705750 091-8675318

4 นางเพลนิพิศ  ชารีรักษ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศกึษา 700 8 ส .ค.  61 3,420     4040066774 089-8433667

5 นายน าพล  จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนสามชัย 701 8 ส .ค.  61 10,000   3920195620

6 นางภัชชา  ภักดยี่อง โรงเรียนเมืองกาฬสนิธุ์ 702 8 ส .ค.  61 6,868     4040178998 084-4043091

7 นางเปี่ยมศลิป์  แสนวันแสงโรงเรียนเมืองกาฬสนิธุ์ 703 8 ส .ค.  61 8,688     5641088541 089-4212681

8 นายอินทร์ถวัลย  หน่อสดีาโรงเรียนเหลา่นาแกวิทยานุสรณ์704 8 ส .ค.  61 7,480     4040180879 095-6727364

9 นายสทิธิชัย  ภูพาที โรงเรียนค าม่วง 705 8 ส .ค.  61 8,260     4460062860 097-1973262

10 นางวราภรณ์  แจ่มพงษ์ โรงเรียนกาฬสนิธุพิ์ทยาสรรพ์706 8 ส .ค.  61 46,200   404-1-47273-3 087-8569176

11 นางสาวกรรณิกา  ขันทองโรงเรียนสามชัย 707 8 ส .ค.  61 10,000   4043135297 090-3639801

12 นางอรชา  ชนาสทิธิ์ โรงเรียนสามชัย 708 8 ส .ค.  61 8,240     4040705475 080-1870359

13 นางวรรณิภาภรณ์  ยนอุบลโรงเรียนค าม่วง 709 8 ส .ค.  61 9,080     9804730278 093-3439342

14 นางสาวรุ่งฤด ี นาระวิน โรงเรียนค าม่วง 710 8 ส .ค.  61 2,800     4040170423 086-2297949

15 นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ โรงเรียนกาฬสนิธุพิ์ทยาสรรพ์711 8 ส .ค.  61 5,020     404-0-74256-7 061-9263292

16 จุราลกัษณ์  คชรมย์ โรงเรียนกาฬสนิธุพิ์ทยาสรรพ์712 8 ส .ค.  61 7,400     392-0-45128-7 091-2063239

17 นายวิญญู  มุทิตา โรงเรียนกุฉนิารายณ์ 713 8 ส .ค.  61 6,396     4160274196 087-8175753

18 นางฐิตารีย์  ดว่นดี โรงเรียนกุฉนิารายณ์ 714 8 ส .ค.  61 41,510   4161610947 085-6821634

19 นางสาวศริิลกัษณ์  ช่ืนชมโรงเรียนกุฉนิารายณ์ 715 8 ส .ค.  61 8,212     4043243669 098-1506396

20 ปิยรัตน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนกมลาไสย 716 8 ส .ค.  61 7,024     9851408611 084-1099461

21 นารีรัตน์  อุตโม โรงเรียนกุฉนิารายณ์ 717 8 ส .ค.  61 14,032   160282853 099-3197076

22 นางมยุรี  วงศษ์ร โรงเรียนบ้านนาคพัูฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ)์718 8 ส .ค.  61 5,492     4161436920

23 นฤมล  นนลอืชา โรงเรียนดงกลางพัฒนศกึษา719 8 ส .ค.  61 19,480   3920182820

24 นายโกศล  ภูบุญเตมิ โรงเรียนเหลา่กลางวิทยาคม720 8 ส .ค.  61 5,465     4040179706 090-3743242

25 นายจุดประสงค ์ ทองน้อยโรงเรียนโนนสงูพิทยาคม 721 8 ส .ค.  61 8,800     4040178270

26 นายสมชาย  อุบลรัตน์ โรงเรียนสามชัย 722 8 ส .ค.  61 8,460     4043231407 089-6170303

27 นายพงษ์ศกัดิ์  ทองเงิน โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 723 8 ส .ค.  61 22,350   9854220516 062-1275456

28 นางบรรดล  ภูบานเช้า โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร724 8 ส .ค.  61 58,130   4040179161 081-0576180

29 นางไพวัน  เขจรแข โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศษิฎ์พัฒนา725 8 ส .ค.  61 5,456     9812506330 061-0737956
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30 ว่าที่ร.ต.ฉตัรแก้ว  ชาครีย์รักษ์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม726 8 ส .ค.  61 8,040     4460224542 091-0645257

31 นายเทิดชัย  บัวอาจ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศกึษา727 8 ส .ค.  61 3,320     4040447573 081-1971380

32 นางกชมน  พลขยัน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 728 8 ส .ค.  61 18,224   4461174514 080-1843592

33 นางระพีพร  กมลศลิป์ โรงเรียนโคกศรีเมือง 729 8 ส .ค.  61 3,556     4040221281 093-3736224

34 น.ส.ยุวธิดา  พละสาร โรงเรียนร่องค า 730 8 ส .ค.  61 77,106   3920182979 081-0491204

35 นายวรวุฒิ  คณุเสส โรงเรียนท่าคนัโทวิทยาคาร731 8 ส .ค.  61 7,220     4461276716 088-0565254

36 นายเกรียงไกร  บัวเรียน โรงเรียนท่าคนัโทวิทยาคาร732 8 ส .ค.  61 7,220     4461276724 086-7165939

37 นางภัศราภรณ์  พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคนัโทวิทยาคาร733 8 ส .ค.  61 6,180     4461278670 093-4431907

38 นางจันทิพย์  บัวเรียน โรงเรียนท่าคนัโทวิทยาคาร734 8 ส .ค.  61 6,180     4040293126 087-4349288

39 นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน โรงเรียนท่าคนัโทวิทยาคาร735 8 ส .ค.  61 7,220     4461278689 063-7381818

40 น.ส.ชลลดา  ศรีทวีกาศ โรงเรียนค าม่วง 736 8 ส .ค.  61 8,790     9864073419 088-3320991

41 นางระพิณทอง  ไชยบัง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 737 8 ส .ค.  61 5,193     4461039153 081-0518231

42 น.ส.อนงค ์ บุตรวงศ์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 738 8 ส .ค.  61 5,193     4460055546 081-0241884

43 น.ส.กุสมุา  บุญค า โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 739 8 ส .ค.  61 5,673     4460447568 089-2797551

44 นายขันทอง  มาลาหอม โรงเรียนค าเจริญวิทยาคม 740 8 ส .ค.  61 8,334     4460123649 095-6704298

45 นางสาวณัฐพัชร์  หลั่งน  าสงัข์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศกึษา741 8 ส .ค.  61 30,655   4043220162 098-4651455

46 นางสาวเฟ่ืองฤทัย  ดลสถิตย์โรงเรียนกมลาไสย 742 8 ส .ค.  61 3,570     4040974220 089-8469982

47 นางสาวพจรินทร์  มะโรงศรีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 743 8 ส .ค.  61 41,760   3920225635 080-7416987

48 นายกัมพล ประยูร  แอบทองโรงเรียนกมลาไสย 744 8 ส .ค.  61 4,500     9861092471 081-4888489

49 นางบุศรินทร์  หาญสนิธุ์ โรงเรียนกุฉนิารายณ์ 745 8 ส .ค.  61 59,460   4161438001 062-2900789

50 ว่าที่ร.ต.จักรี  อารมณ์สวะโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์746 8 ส .ค.  61 4,804     3920304144 090-9262610

51 นางวราลกัษณ์  โชตจิ าลองโรงเรียนกมลาไสย 747 8 ส .ค.  61 7,740     3920160916 090-9255123

52 นางจิราพร  นาจรูญ โรงเรียนกมลาไสย 748 8 ส .ค.  61 2,880     3920161556 081-2612262

53 นายสรุพล  กันอุปัทว์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 749 8 ส .ค.  61 20,256   9812503684

54 นายอภิวัฒน์  ร่วมใจ โรงเรียนประชารัฐพัฒนศกึษา750 8 ส .ค.  61 23,088   9844492033 091-0607319

55 นางสาวนิภัทรา  วรรณขาวโรงเรียนสามชัย 751 8 ส .ค.  61 19,880   3920270118 082-1065198

56 นายวรสทิธิ ์ พรหมมา โรงเรียนมอสวนขิงพิยาสรรพ์752 8 ส .ค.  61 4,360     9819303036

57 เปรมจิต  ตาลอุทัย โรงเรียนมอสวนขิงพิยาสรรพ์753 8 ส .ค.  61 3,444     4160202799 089-8904974

58 นายณัฐวุฒิ  ภูเดน่ใจ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร754 8 ส .ค.  61 7,420     4040671570
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59 นายวิไล  พลพุทธา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 755 8 ส .ค.  61 4,400     4461121933 089-8437751

60 นางปาณิสรา  แลโสภา โรงเรียนดอนจานวิทยาคม756 8 ส .ค.  61 3,544     4040104366 093-3969393

61 นายชุมพล  ชารีแสน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม757 8 ส .ค.  61 3,544     4040610423 098-5847880

62 นางสาวณิชชา  การประสพโรงเรียนดอนจานวิทยาคม758 8 ส .ค.  61 3,544     3920235096 084-7914417

64 นายภาสกร  ภูช่างทอง โรงเรียนดอนจานวิทยาคม759 8 ส .ค.  61 10,000   3920334442 086-2204442

65 น.ส.มลฤด ี ภูยิ่ง โรงเรียนสหัสขันธ์ศกึษา 760 8 ส .ค.  61 4,810     4041602173 086-2211235

66 นางสพัุตรา  ฤทธิเ์จริญวัตถุโรงเรียนอนุกูลนารี 761 8 ส .ค.  61 152,943 4040944151

67 น.ส.พรรณกร  ธีรสจิุ โรงเรียนแก้วเสดจ็พิทยาคม762 8 ส .ค.  61 10000 9859129967 086-2514242

68 นางกนกนุช  บุตรพรม โรงเรียนสหัสขันธ์ศกึษา 763 8 ส .ค.  61 4,484     4040964578 096-6061359

69 นางสมสมัย  เทพพร โรงเรียนสหัสขันธ์ศกึษา 764 8 ส .ค.  61 4,484     4040817052 089-5763953

996,120 

......................................................เจ้าหน้าที่ .................................. ผู้เบิก

นางสาวประภาพร  พลโคกก่อง

ลูกจ้างชั่วคราว
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