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               การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานรหัสผ่านของกรรมการ

ลำดับ ชื่อ-สกุล จากโรงเรียน username รหัสผ่าน
1 นายอานนท์  ศรีวงษ์ชัย cm669 Bpi4
2 นางสาวมัลวิกา  ทับหมื่นไวย์ cm670 ciXn
3 นายบรรเจิด  ชัยวัฒนานนท์ cm671 RaQ2
4 นางเทวา  ดาวจันทึก cm627 N95P
5 นางสาวณีรนุช  อ่อนตาจันทร์ cm628 NeC1
6 นายอภิวัฒน์  ศรีจริยา cm631 uLpx
7 นายณรงค์เดช  สุชารี cm632 CSlP
8 นายจตุพร  พจนวรพงษ์ cm662 FNLB
9 นางสาวเปลว  ศรีอุดร cm630 Mzxp
10 นางสาวพรภัทร  วัชรปรีดา cm578 ucEN
11 นายหฤษชน  เพ็งชัยภูมิ cm612 AN6n
12 นายสุริยา  ทาโคตร cm638 f8Vb
13 นายสนธยา  ใจหมั้น cm639 Iydz
14 นายเอกดนัย  ศิริพันธ์ cm644 CQS3
15 นายธนาคม  อุทธศรี cm653 FacE
16 นางภาวดี  ใจตรง cm654 bfXp
17 ว่าที่ร้อยเอก ดร.คมกริช  เวชสัสถ์ การประปานครหลวง cm331 dgRe
18 นางอัศยาพร  สุวรรณกูฏ ชมรม TO BE NUMBER ONE จ.ขอนแก่น cm66 lpYP
19 นางสาวพาฝัน  อารีมา บริษัท พานาคอฟฟี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด cm582 qrFb
20 นางสาวฐิติพร  ศรีนัครินทร์ บริษัท พานาคอฟฟี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด cm583 0fqP
21 นางสาวยศุเนตร  ธรรมปาน บริษัท สยามนิสสันชัยภูมิ จำกัด cm323 UQPS
22 นายมานัส  พรหมเมือง บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด cm579 VEqg
23 นายสุรินทร์  วงศ์พาณิชย์ บริษัทโตโยต้าชัยภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่ บา cm424 KVuB
24 ทนพ.เสรี  จำปี บ้านอุปกรณ์การแพทย์ cm324 cjo7
25 ดร.รัศมีเพ็ญ  นาครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ cm581 XQ0z
26 นายรวัฒน์  มันทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย cm469 4Ah0
27 นางสาวพิรพิมพ์  ทั่งพรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนเเก่น cm173 zpPX
28 พระมหา วิฑูรย์  สิทธิเมธี ป. ธ.9 มหาวิทยาลัยสงฆ์ cm506 NCed
29 นายพิสิษฐ์  กลอนค้างพลู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน cm430 XjnU
30 พระครูสุตธรรม วัดทรงศิลาวนาราม cm69 HWag
31 พระอาจารย์อิทธิเทพ  ชินวิโส วัดแจ้งโนนทัน cm70 4pmx
32 นายสุทิน  เทียงเป วิทยาลัยพณิชยการมหาสารคาม cm316 paDn
33 พระมหา ดร.วิฑูรย์  สิทธิเมธี ป.ธ.๙ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ cm71 Ifx2
34 นายจรูญ  จงกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ cm157 CaTS
35 นายสมหวัง  สุพะตะ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ cm222 Ykls
36 นางสุดาพร  เสืออินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ cm496 tGXD
37 นายธัชพงษ์  เอี่ยมสำอางค์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ cm564 yi57
38 นางสาวชมพูนุช  สุวรรณลา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ cm567 JwVU
39 นางสาวศรีสุรีย์  พานสร้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริ cm505 G6S1



40 นายอานนท์  บุญประจำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริ cm511 OLS6
41 นางสาวธนัยนันท์  สุนทรไชยธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ cm44 wycR
42 นางสาววันวิสาข์  หล้าชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ cm504 2iKC
43 นายกิติศักดิ์  เรืองวชิรปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ cm686 fq9E
44 นายภราดร  เซ่งฉั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี cm681 7dXJ
45 นายยุทธนา  พูนสูงเนิน วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี cm682 VoR9
46 นายนิพนธ์  ไชยชนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ cm89 6FeJ
47 นางสาวกุศลิน  แสวงดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ cm193 wBpU
48 นายชูพงษ์  คุ้มทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ cm442 UgW4
49 นายสมควร  บุญเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ cm533 vijW
50 นางสาวอาภาพร  ธูปน้ำคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ cm185 PCme
51 นางสาวเอื้องฟ้า  เชื้อคำจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง cm37 W5Go
52 นายธนกฤต  เครือคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง cm87 Ubnk
53 นายทองขาว  พันคุ้มเก่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง cm657 HaxP
54 นางสาวกัลยรัตน์  วงศ์กะโซ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง cm112 vD9g
55 นายสนธยา  วงค์ตาหล้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง cm164 G2dW
56 นายทองขาว  พันคุ้มเก่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง cm308 zdbq
57 นายสุวิทย์  โซ่เมืองเเซะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง cm318 1sfS
58 นางสาวกรุณา  วิทยารัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง cm472 zxYy
59 นายพงษ์พันธ์  โสภณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา(เอเทค) cm195 DOQX
60 นางสาวสุภาภรณ์  เฉลิมวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ cm439 mR7n
61 นายวุฒิชัย จันทร์ลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ cm530 MQls
62 นายอำนวย  สายบัวกฎ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน cm96 tbyv
63 นางสาวสุนิสา  นอกชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน cm224 MJaD
64 นายอำนวย  สายบัวกฎ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน cm656 JbK8
65 นายสุพจน์  วรพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน cm565 Qtvk
66 นางสาวมณีรัตน์  พรมโคตรค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย cm14 jdu2
67 นายณัฐวุฒิ  จันมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย cm234 6uwl
68 นางสาวฐิติมา  กุมารสิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร cm32 xyiw
69 นางสาวอัญชิษฐา  ชาติพหล วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร cm99 vM7X
70 นายชัยวัฒน์  หายักวงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร cm155 wX3v
71 นายบรรเจิด  นราพล วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร cm312 iroV
72 นายวัชรากรณ์  โรมขุนทด วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร cm313 5uBQ
73 นางสาวจริยา  ยะคะเนย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร cm480 GWSC
74 นางพลอยไพรลิน  ไชย์มาลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์ cm637 NYUa
75 นายกุลเดช  เชื้อพหล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ cm67 ehMI
76 นางสาวอทิตยา  ปานเเดงสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ cm124 jIxk
77 นายกาญจนชัย ณ เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ cm170 U2tj
78 นางสาวอภิญพร  ขันจันทา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ cm177 wOdm
79 นางสาวอาทิตยา  ปานแดงสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ cm659 a9Tt
80 นางสาวอาพิตยา ปานแดงสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ cm661 3mz4
81 นายภาคภูมิ  สัขพิทักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ cm663 Tvtm
82 นางจิราพร  บุญธรรมมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ cm626 akBu
83 นางสาวปพิชญา  เจริญรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ cm97 P5Tu



84 นายเฉลิมชัย  หาญแรง วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ cm311 jyxw
85 นางสาวนันท์ธีรา  สุทธิสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ cm437 Gd7C
86 นางปทุมพร  ซานโตส วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm68 QIXL
87 นายธีรศักดิ์  สาวะถี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm76 KQu0
88 นายไกรภูมิ  คำนาค วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm84 PJhS
89 นางสาววรัญญา  ชื่นเมือง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm586 6HaE
90 นางสุภัชชา  นาคสระเกษ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm438 U6O9
91 นายกิตติพงษ์  เขิมขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm181 ozIg
92 นางสาวปาริฉัตร  บุญเชิด วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm183 7YMq
93 นายปัญญา  สีจุ้ย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm184 Q9bI
94 นายนรินทร์  สีหะนาม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm186 Nl74
95 นางสาวนิภาวรรณ  ภูศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm187 QukM
96 นายวัฒนา  เเพงคำดี               วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm199 UplR
97 นายกิตติ  เเผ่นเงิน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm206 1Oxc
98 นายวิสุทธิ์  บุญเสริม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm209 xeXG
99 นายเสกสิทธิ์  แพชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm213 g6a8
100 นายยุทธนา   บรรเทิงใจ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm585 4RSu
101 นางสาวกรณิกา  สีจุ้ย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm593 uPzR
102 นายมนูญ  นาจวง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm594 FQiN
103 นายไพบูลย์  ตั้งจรูญถาวร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm595 VYqO
104 นายจตุพล  สีสุข วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm588 UZ8e
105 นายสุระ  นิระวรรณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm589 oRep
106 นายกิตติพร  ทองขัติ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm238 DqC8
107 นายภควา  อ้อทอง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm243 SQiA
108 นายกฤษดา  อภัยนอก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm587 1m8l
109 นายธนกฤต  คเชนทร์รัตนกุล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm592 OH5c
110 นายบรรพต  มหาคาม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm514 thuU
111 นายสิทธิกร  จอมคำสิงห์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm304 8KOt
112 นายพิทักษ์  รวมขุนทด วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm314 6zys
113 นายศักดิ์สิทธิ์  บุญมาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm678 QTg6
114 นายสหชัย  วัดเมือง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm332 6BDG
115 นายวัชระ  ประเสริฐนู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm333 AgZP
116 นางสาวชลดา  ทัพซ้าย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm334 3eWf
117 นายเจริญ  กฤษกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm335 infy
118 นายวชิรวิทย์  อินต๊ะนอน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm336 MlZL
119 นายไกรสิทธิ์  อาจไพวัลย์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm338 p0rf
120 นายธวัชชัย  นิลแก้ว วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm339 wgic
121 นายสุพิน  ปานะสุนทร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm342 8alr
122 นายจุลศักดิ์  ศิริโชติ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm343 RoKO
123 นายกาญจน์  เหลืองดอกไม้ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm344 Xi8J
124 นายศราวุธ  ดีแสง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm345 Y2iM
125 นายทิพยา  สุวรรณชัย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm346 mKtu
126 นายสุขสรรค์  พรธิอั้ว วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm347 d2jx
127 นายวัชราวุธ  สอนชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm348 wplO



128 นายณัฐดนัย  ชมภูพาน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm349 cR9d
129 นายประภาส  สุวรรณเพชร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm350 iBA0
130 นายกมลาสน์  คำวชิรพิทักษ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm351 pE07
131 นายวิธวัฒน์  สารโภค วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm679 nVaq
132 นายสยาม  โพธิ์เพ็ชร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm591 HOdM
133 นายสุพล  หาญชนะ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm515 2tVh
134 นายอุทัย  คตภูธร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm520 O0nB
135 นายกฤษณชนม์  คำศรีสุข วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm524 aQi7
136 นายสุทธิชัย  สิงห์ลา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm596 hNxe
137 นายสุรพงษ์   เกลียวสีนาค วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm597 l57C
138 นายณฐปกรณ์  อิ่มเหว่า วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm598 n7tT
139 นายกฤษณะ  ฤาชา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm599 FEL6
140 นายสุรพงศ์  พรมชีลอง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm601 LhPv
141 นายนภัทร  จงใจภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm602 LF6g
142 นายนัฐวัฒน์  ชูศรี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm603 VbA7
143 นายนิติ  เติมพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm604 8TDS
144 นายเนติพงษ์   มีภูคำ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm605 qDo7
145 นายธนพัน  นบสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm606 rWtg
146 นายนคร  ยืนนาน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm607 L0dV
147 นายณัฐวุฒิ  ดื่มโชค วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm608 4cL0
148 นายบุญมี  โคตรประทุม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm609 zj04
149 นายคงฤทธิ์  สีชำนิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ cm610 GELr
150 นายคชกร  นริสาน วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน อศจ.นครพนม cm374 h8gD
151 นางสาวจุฑาทิพย์  รังกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน อศจ.นครพนม cm381 pXnm
152 นางสาวนันทวรรณ ว่องไว วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน อศจ.นครพนม cm384 WFtD
153 นายสมศักดิ์ จันทร วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน อศจ.นครพนม cm385 kmQY
154 นายทวี  ขจรมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย cm510 u4fM
155 นางสาวสุกัญญา  นุทธนู วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ cm575 12Ht
156 นางสาวกาญจนา  ขวัญพูล วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ cm360 jAa4
157 ดร.พุทธนันท์  ดิลกลาภ วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร cm328 6Ydh
158 นางสาวจริยา  พิณพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร cm329 7j46
159 นายไพบูลย์  พูลผล วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร cm330 CDBv
160 นายสุทธิพงษ์  ท้าวนิล วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ cm80 9sqf
161 นายณัฐวุฒิ  กาญจนเจริญพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ cm149 LHR0
162 ว่าที่ร้อยตรีสุรเกียรติ  จันทมาตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ cm301 BgJz
163 นายไพรัตน์  วันไชย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ cm302 dQKi
164 นายชัยณรงค์  กองศรีผิว วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ cm310 xzZJ
165 นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm1 ZlzD
166 นางสาวจินตหรา  ลาภมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm2 GdDu
167 นางสาวสุภัทชา  ศรีนาคสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm665 WCn5
168 นายพีรสิทธิ์  ดวงแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm22 AUwG
169 นางสาวศิรินทร์ญาญ์  พันธ์ุรังกา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm620 dUhk
170 Miss Che Jiayu วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm672 YzMN
171 Miss Sun Jiawei วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm673 WTnN



172 นางสิริพร พิริยวรกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm58 fJtM
173 นางนิรมล  ค่ายสงคราม วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm619 RNtO
174 นางสาวพรรณนิภา  อาจนาเสียว วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm423 GH5L
175 นางสาวแต้มนภา  ลาภมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm571 4FWp
176 นายพรพิทักข์  รัตนสุนทรสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm668 MJ8i
177 นางสาวศิริรัตน์  สิทธิหาโคตร วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm580 EbP4
178 นางพินกรณ์  ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm614 JH5k
179 นางยุพิน  พรมเมืองเก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm617 A16K
180 นายธวัชชัย  วรสุนทร วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm615 JFSX
181 นางสาวกฤตฏิยากรณ์  โคตพรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm570 w6vQ
182 นายศักดิ์สิทธิ์  ปรเมศวร์โยธิน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm676 CfS0
183 นางสาวศิริพร   ศักดิ์สุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm590 zl8r
184 นางสาวสุภาวดี  ดีเพ็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm352 wueW
185 นางสาวรสลิน  จันทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm429 Fwy1
186 นางวรินทร  นนท์ขุนทด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm618 Y2Mb
187 นายพุฒิพงศ์  เชื้อคำฮด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm507 3K6D
188 นางสาวลภัสรดา  ตันมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm488 6wDf
189 นายปิยะพจน์  เทิงวิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm675 Ed62
190 นางสาวถิระดา  คล้ายคลึง วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm600 bRVC
191 นางสาวนิตยา  มณฑาทิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm621 rNkE
192 นางสาวสุดารัตน์   หวังเกี่ยวกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm622 OhQ6
193 นางอรุณ  สิมาชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ cm623 wIuf
194 นางสาวกนกอร  บุญเนาว์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ-ไทยเยอรมัน cm667 4JYZ
195 นายภานุวัฒน์  ลาบสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ-ไทยเยอรมัน cm680 yx3v
196 นางสาวอรอนงค์  บุญเสริม วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน cm48 5j3H
197 นางอรัญญา  พรหมชัยนันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน cm57 IHKz
198 นายนพดล  ขาวเมืองน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน cm113 IMRH
199 นายเฉลิมพล  พันธ์ปลาโด วิทยาลัยเทคโนโลยีดาริสา cm282 N2Hk
200 นางสาวรสสุดนธ์  ไมตรีพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาริสา cm293 t4Lp
201 นางสาวสุพรรณี  จันทรโฮม วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm427 Brz3
202 นางสาวพัฐนนท์  แก้วโกชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm109 ylFB
203 นายธงชัย  ขวัญศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm111 sFZc
204 นางสาวดาริกา  บุญเเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm131 rmGQ
205 นางจิรัชญา  แซงสว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm426 x4DS
206 นายศุภฤกษ์  เเก้วทาสี วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm246 A1y4
207 นายสุวิทย์  ทูลธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm516 21qv
208 นางธีรนุช  สารรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm522 yW2x
209 นางสาวพัฐนนท์  แก้วโกชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm658 xis3
210 นายขจรศักดิ์  หอมสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา cm536 r9o5
211 นางสาวจิตติมา  แก้วยงกต วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง cm101 Uvq6
212 นางสาวภัชราภรณ์  แท่นทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง cm104 C4f6
213 นางสาวมนณิชาภรณ์  คณมณีพินิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง cm188 Uk97
214 นางสาวจิราวรรณ  พรหมจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดา cm190 qVmv
215 นายอภิสิทธิ์  ชมบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดา cm317 WluF



216 ว่าที่ร้อยตรีอุดม  บุญขาว วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจลักษณ์ไทยขุ cm509 kn3J
217 นางรุ้งเรืองรอง  ดิลกลาภ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ cm486 nBv4
218 นายไวยวิทย์  แสงเดือน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ cm487 03rj
219 นายเสฏฐวุฒิ  สิทธิเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ cm624 KRPe
220 นางสาวพิไรกุล  แก้วคำงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี cm41 gxKD
221 นางสาวสงวน  ถาวรสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี cm55 mHt5
222 นายวีระพันธ์  ธิปัน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี cm92 zuJ4
223 นายธนนันท์  อันตะยา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี cm140 NM3R
224 นายชัยภัทร  สาริสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี cm172 WQrM
225 นายสุวิทย์  เเสนบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี cm180 cDe7
226 ดร.ประสิทธิ์  อังกินันทน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี cm253 kUVD
227 นายอมรเทพ  แสงจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ cm252 Hc41
228 นางภัครณัฐ  ปักกะสัง วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ cm471 FWpo
229 นายสุริยะ  ไฝชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm444 xb4S
230 นางกัญญ์ณัชชาชนก  รัตนพร วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm148 c7Bg
231 นายปติกรณ์  บัวละคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm211 mPFb
232 นางสาวมรกต  เจตนะเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm260 1tgx
233 นายธีรภัทร  วงษ์ชู วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm270 ZDtn
234 นายสรายุทธ  โคตรนาวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm273 K9rb
235 นายศศิพงศ์  เทือกกอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm278 XA6U
236 นายเฉลิมชัย  ไพรเขตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm280 9bqj
237 นางสาวพลอยพัชชา  กงชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm285 QKys
238 นายธีรภัทร  วงษ์ชู วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm309 MgUd
239 นายภูริเดช  พานน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก cm322 kZN4
240 นางสาวศิริลักษณ์  สิงธิมาตร วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์ cm38 8ELr
241 นายไชยยงค์  ชรากาหมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์ cm214 Y4KU
242 นางสาวพัชรธีรา  คลังมนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์ cm441 d7SI
243 นางสาวณัฐริณีย์  ชาววงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์ cm434 pjgz
244 นายปิยะวัฒน์  เปปะตัง วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์ cm523 R9YN
245 นางชัญญา  อธิศรีปัญโญ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง cm479 orOh
246 นางสาวกนกกาญจน์   เติมทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง cm572 mQgF
247 นายเอกราช  ชินบุตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง cm573 1QG5
248 นางสาวอรุณี  สุวรรณศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด cm9 BVHv
249 นางเพ็ญศรี  คำวิชิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด cm116 iBhA
250 นางอัปสร  แสงอรุณจรัส วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด cm431 7Ps0
251 นางวิไลวรรณ อนันตะบุศย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด cm499 43aH
252 นายสมควร  มูลแวง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม cm545 1xw4
253 นายพิระพงษ์  ปริยะสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย cm132 Nkld
254 นายเชาวิชัย  เมฆอาสา วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ cm677 SFHo
255 นางสาวทศพร  สิงห์ปรุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย cm163 IigM
256 นางนงนิตย์  ทวิลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย cm166 heSk
257 นายธีรนันท์  ศิลาคะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย cm221 qyjb
258 นายนันธวัช  ศรีฟอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต cm353 csEL
259 นายคมสัน  ณะวงวิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว cm81 KqLk



260 นายวุฒิชัย  คำมิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว cm82 jMka
261 นายจรูญศักดิ์  ศรีดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว cm151 9J4Q
262 นางสาวปวีณา  จันทะภา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว cm371 2ZDx
263 นายถิรพิทย์ ศรศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว cm389 YDbR
264 นายโกมล ยงเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว cm391 diAN
265 นายอภิชาติ  หารประทุม วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาสารคาม cm162 jhLg
266 นางสาวสมเฉลา  พันมุข วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร cm107 AG3g
267 นายพงศกร  โคตรพรม วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร cm114 4hCS
268 นายบวรชัย  โคตรพรม วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร cm135 dqtT
269 นางสาวอพภิวันท์  คำมุงคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร cm175 y6fE
270 นายพลวัฒน์  เสน่ห์ดี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm18 R1BU
271 นายอโนมา  ทิพรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm40 LRxy
272 นางสาวบังอร  นาโม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm128 Trxv
273 นางสาวจินตหรา  บัวพินธุ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm428 hIDz
274 นายภักดิ์ศิริ  ภักดีศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm167 V16j
275 นางสาวกานดา  จันทะวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm432 vphr
276 นางสาวแมรี่วัลย์  วงศ์อินทร์อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm687 nBdQ
277 นายธารา  กาญจนชุเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm217 1wSq
278 นายธนฤต  วิทยาภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm230 BSad
279 นายศรีนคร  ภูมีเขียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm319 yYPR
280 นายอภิเดช ศรีชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm320 03Jw
281 นายศุภฤกษ์  สมแสน วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm528 ZS8i
282 นางสาวมลิสา  วงประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm436 PzQe
283 นายธนารักษ์  นิเวศน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm531 UozZ
284 นายนลธวัฒน์  ทัศน์จันดา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส cm537 MXwP
285 นางสาวอรอนงค์  จำนงศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ cm134 jnk7
286 นายศุภวัฒน์  พลอินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ cm210 aiw0
287 นางสาวศศิธร  แสนซื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ cm616 UZhO
288 นางสาววราภรณ์  มกศุล วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm666 hap4
289 นายสมมาตร  คำภูแสน วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm458 xvlH
290 นายกิตติพงษ์  อุ่นวิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm460 RwOG
291 นายอุทิศ  อับปะมาตา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm459 9ynq
292 นางสาวทิพย์ธิดาพร เทศศรีเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm373 3aox
293 นายปัญญา  สุริยะจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm386 riJ9
294 นางจูลิต้า  ศรีวิลาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm449 XVfR
295 นางพิศมัย  อาแพงพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm450 Bx60
296 นางสาวสมัตรา  กันทะมา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm451 TdPq
297 นางสุรีย์  แลนเชย วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm452 tqRl
298 นายนิรันดร์  สุวรรณรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm455 txTE
299 นางสาวสุนิษา  โคตรหลง วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm456 IM1y
300 นายสยาม  นวนอาสา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm457 M3e1
301 นายไพทูรย์  แมดคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm461 790q
302 นางรัตนชนีกร  แก้วมุงคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm463 eZ4I
303 นายจักรพันธ์  ธิมะสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm464 p8BD



304 นางสาววัชราภรณ์  คำพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm465 od3y
305 นางพรทิพย์ภา  นามชมภู วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน cm466 o4M5
306 นายสมนึก  ลำกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา cm683 1mJV
307 นายกิติมศักดิ์  คุณแสน วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ cm478 D24y
308 นายณัชพน  เดชยันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา cm664 tKJI
309 นางสาวสุภาภรณ์  ชนะชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน cm136 4wNy
310 นางสำรวย  ศรียานงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ cm688 eC2B
311 นางสาวมณีวรรณ  มูลทา วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ cm418 GvI3
312 นายระกูล  นิเรืองรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ cm483 uIqs
313 นางนฤมล  เพิ่มขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬ cm433 tSYB
314 นางสาวเกศฎาพร  ภูพานเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬ cm497 YR6h
315 นายอนุสรณ์  โคตะมา cm684 spYv
316 นายพัชรพล  สมสนุก cm685 tMjr
317 ดร.ลักขณา  กล้ารบ วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม cm485 Jkmn
318 ดร.มะลิวัลย์  อารีถนอมวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม cm539 ipFV
319 นางสาววิจิตร  วรสุทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม cm540 gRQk
320 นางสาวพัชนาภรณ์  ธน.โม้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน cm223 OraP
321 นางสาวปาริชาติ  นามวัฒน์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ cm501 EUQ6
322 นางสาวอณิวัณณ์  พันธุ์อุทัย สำนักงานการอาชีวศึกษาเอกชน cm372 YnOu
323 นางนาถฤดี  ยมกวาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา cm394 Alzw
324 นายชัยชาญ  รอตภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน cm414 pV9r
325 นางสุดสวาท  จันทรมหา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ cm52 8jeU
326 นายรังสิทธิ์  สำราญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ cm77 NniJ
327 นางสุชีรา  ทิพย์รักษ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ cm513 UFRS
328 นายประดิษฐ์  พรมเดื่อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ cm219 ZrVG
329 นางสาวปริศนา  ทันท่าหว้า สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ cm212 hXFm
330 นางธัญวลัย  ตันมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ cm50 BGUT
331 นายอนันต์  เทียมภักดี เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ cm24 Jyx3
332 นางสาวมนชนก  ศิลาสูงเนิน โรงเรียนคอนสารวิทยาคม cm33 iJg2
333 นายชติพนธ์  คนมั่น โรงเรียนคอนสารวิทยาคม cm240 SuOW
334 นางประสานพันธ์  พลทะยาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล cm65 Ywep
335 สอ.กฤษฎา  ชานนท์เมือง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก cm576 6M8p
336 นายโอภาส  กำลังมาก โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก cm577 F6wf
337 นายประพันธ์  อ่อนละม้าย โรงเรียนบ้านช่อระกา cm7 QGz1
338 นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม cm294 nd3a
339 นายสันติ  สิงหาพรม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม cm425 SDog
340 นายธนากร  ลาภเกื้อ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน cm508 nAty
341 พระครูวินัยธร อภิชาติ โสภณวาที โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ cm674 p8xK
342 นางสาวธัญพร  เกิดศิริ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ cm10 QCVM
343 นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิริธนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ cm100 WXgs
344 นายธีรเดช  ถวิลหวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ cm141 k3aq
345 นางสาวกฤติมา  โชคโชติวัต โรงเรียนสตรีชัยภูมิ cm144 LmA6
346 นางอรวรรณ  เดชบุญมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ cm19 CEv3
347 นางพิชญ์สินี  ศิริวังฆานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ cm21 1NB6



348 นางธัญวลัย  ตันมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ cm26 LnOd
349 นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ cm56 luYS
350 นางอุทุมพร  จันทรอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ cm494 rNAB
351 นางอภิรมย์  ชัยประทุม โรงเรียนเทศบาล 4 cm5 sor6
352 นางสาววิไลรัตน์  ลือจันดา โรงเรียนเทศบาล 4 cm6 PlLJ
353 นางสงวน  เกตุปรางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 cm17 LZqw
354 นางเปรมกมล  นาควิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 cm105 FSdw
355 นางสาววาลีนา  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm20 crEd
356 นางสาวกมลพร  หมู่พรหมมา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm34 KoyL
357 นางสาวธีราพร  ศรีวงษา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm46 N4WD
358 นางสาวภัทร์จารี  วินทะไชย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm47 QxG8
359 นางสินีนาฏ  เติมวุฒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm63 mhRr
360 นางสาวกรกนก  เจนชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm115 fWcS
361 นางสาวภรณ์ทิพย์  อินทร์เพ็ง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm118 HsaI
362 นางสาวลัดดาวัลย์  ทัพเจริญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm127 nh9K
363 นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm137 H7iR
364 นางสาวฉรีวรรณ  วงษ์แสง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm202 E1vX
365 นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm493 s3f8
366 นางสาวโสภาพรรณ  ประดับค่าย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm500 HPxb
367 นางสาวชลิดา  กาลเขว้า โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา cm584 wYxW
368 นางสาววรรณวรา  รุจาคม โรงเรียนโนนหว้านไพร cm220 4FcN
369 นางณัฐณิชา  ผ่องพันธ์ โรงเรียนโนนหว้านไพร cm229 tvD1

หมายเหตุ : โปรดเข้าสู่ระบบกรรมการเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งาน/ กรณีชื่อ-สกุล หรือชื่อโรงเรียนผิด โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
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