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โรงเรียน 1 โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนที่ 3

1 นาง กรกมล บุญทรง คศ.3 บานแจงกูเรือง สพป. เชียงใหม เขต 2 พญาเม็งราย หวยสักวิทยาคม สังคมศึกษา ใดๆสหอิงโขง ยกเวน อ.เชียงของ อ.เวียงแกน

2 วาท่ีรอยตรี กฤตยชญ ตอมใจ คศ.1 แมสลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 พานพิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม สังคมศึกษา ใดก็ได

3 นาย กฤษณะ จักรอินตะ คศ.1 แมเจดียวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห เม็งรายมหาราชวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

4 น.ส. กัญชริญา ปนธะรังสี คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย พญาเม็งราย หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เม็งรายมหาราชวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

5 นาย เกรียงไกร อินทรบุตร คศ.1 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. กท.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร พญาเม็งราย หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังคมศึกษา ใดก็ได

6 นาง จริยา ภูริธิติมา คศ.2 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. กท.1 เวียงแกนวิทยาคม เชียงของวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

7 น.ส. จุฑาทิพย ยะวัง คศ.1 สมถวิลจินตมัยบานหวยแลง (ตชด.อนุสรณ) สพป. เชียงราย เขต 4 พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา สังคมศึกษา ขอระงับ

8 น.ส. ณัฐภรณ ชัยเขต คศ.2 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สมุทรปราการ ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก เม็งรายมหาราชวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม 2 สังคมศึกษา ขอระงับ

9 นาย ธีรชัย ใจดี คศ.1 สามัคคีราษฎรบํารุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 เทิงวิทยาคม พญาเม็งราย สังคมศึกษา ขอระงับ

10 นาย นเรศ วงคสถาน คศ.1 ราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. แมจันวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

11 น.ส. นฤมล สารขัติ คศ.1 แมจันวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

12 น.ส. นันทนิช อินเกตุ คศ.1 เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 สพม. ฉะเชิงเทรา แมสายประสิทธ์ิศาสตร พญาเม็งราย หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังคมศึกษา ใดก็ได

13 นาง นันทพร วงศอิสยาห คศ.1 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย ดํารงราษฎรสงเคราะห สามัคคีวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม 2 สังคมศึกษา ขอระงับ

14 น.ส. นิศากร โนราช คศ.3 ไมยาวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

15 น.ส. ประภัสสร ไชยวงค คศ.2 ชุมชนบานสันจําปา สพป. เชียงราย เขต 2 สามัคคีวิทยาคม 2 แมลาววิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

16 นาย ประเสริฐ ยามี คศ.2 บานหวยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 พญาเม็งราย ปาแดดวิทยาคม ปลองวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

17 น.ส. ปยนุช กอนแกว คศ.1 บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. นนทบุรี แมสายประสิทธ์ิศาสตร พญาเม็งราย สังคมศึกษา ใด  ๆอ.แมจัน , อ.แมสาย

18 น.ส. พรรณกาญจน นวลด้ัว คศ.1 ราชวินิต  นนทบุรี สพม. นนทบุรี แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

19 น.ส. พัชรินทร แกวนึก คศ.1 เชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย หวยสักวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. สังคมศึกษา ขอระงับ

20 น.ส. พัชรินทร แกวมาลา คศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย พญาเม็งราย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. หวยสักวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ
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21 นาย พีระพัฒน ขันสุธรรม คศ.1 ราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร พญาเม็งราย ปาแดดวิทยาคม สังคมศึกษา ใดก็ได

22 น.ส. แพรวนภา เข่ือนแกว คศ.1 วังกระแสวิทยาคม สพม. นครพนม พญาเม็งราย แมสายประสิทธ์ิศาสตร เม็งรายมหาราชวิทยาคม สังคมศึกษา ใดก็ได

23 นาย ภูดิส ทิพสิริศักดิกร คศ.1 ปทุมคงคา สพม. กท.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พญาเม็งราย สังคมศึกษา ใดก็ได

24 นาย มณฑล ทะริยะ คศ..1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

25 นาย มนัส องอาจ คศ.1 พานทองสภาชนูปถัมภ สพม. ชลบุรี ระยอง หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พญาเม็งราย แมสายประสิทธ์ิศาสตร สังคมศึกษา ขอระงับ

26 นาย เมธาพร เกิดแกน คศ.1 ลานกระบือวิทยา สพม. กําแพงเพชร หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พญาเม็งราย เวียงแกนวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

27 น.ส. รุจิรา กาจินา คศ.1 พะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห สังคมศึกษา ขอระงับ

28 น.ส. รุจิรา พินิจ คศ.1 ทาชัยวิทยา สพม. สุโขทัย พญาเม็งราย แมสายประสิทธ์ิศาสตร หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังคมศึกษา ใดก็ได

29 น.ส. ฤชุอร คําประเสริฐ คศ.1 สรรพวิทยาคม สพม. ตาก แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. สังคมศึกษา ใดก็ได

30 น.ส. ลิลลภัทร์ิ ไชยประเสริฐ คศ.1 บึงศรีราชาพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง แมสายประสิทธ์ิศาสตร หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พญาเม็งราย สังคมศึกษา ใดก็ได

31 น.ส. วทันยา ใจนันตา คศ.2 วชิรธรรมสาธิต สพม. กท.2 ดํารงราษฎรสงเคราะห สังคมศึกษา ขอระงับ

32 วาท่ีรอยตรี วรัท สมวงศ คศ.1 ราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังคมศึกษา ขอระงับ

33 นาย วิรุตน เตรียมทนะ คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย เวียงแกนวิทยาคม พญาเม็งราย หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังคมศึกษา ใด  ๆสหวิทยาเขตอิงโขง

34 น.ส. วิไลรัตน สุนันตา คศ.1 ตรอนตรีสินธุ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ แมสายประสิทธ์ิศาสตร หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พญาเม็งราย สังคมศึกษา ใดก็ได

35 น.ส. สรินนาถ มุงเมือง คศ.1 พัทลุง สพม. พัทลุง สามัคคีวิทยาคม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. ดํารงราษฎรสงเคราะห สังคมศึกษา ขอระงับ

36 น.ส. สายพิน แยลูกู คศ.1 แมแจม สพม. เชียงใหม แมสายประสิทธ์ิศาสตร พญาเม็งราย แมจันวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

37 นาย สิงหชัย อ่ินคํา คศ.2 พญาเม็งราย สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

38 นาย สิทธิศักด์ิ แสนเข่ือน คศ.2 แมตํ๋าตาดควันวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม พญาเม็งราย ปลองวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

39 น.ส. สุชาภัสร ปอคํา คศ.1 บานปางเฟอง สพป. เชียงใหม เขต 3 เชียงแสนวิทยาคม พานพิทยาคม สังคมศึกษา ใด  ๆอ.เมือง , พาน , แมลาว , เวียงปาเปา , เชียงแสน , เวียงชัย , เทิง , ปาแดด , แมจัน

40 น.ส. สุพัตรา วันติยา คศ.3 แมเจดียวิทยาคม สพม. เชียงราย เวียงปาเปาวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ
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41 นาย สุระศักด์ิ สงนวน คศ.1 อินทรบุรี สพม. สิงหบุรี อางทอง เชียงแสนวิทยาคม พญาเม็งราย แมสายประสิทธ์ิศาสตร สังคมศึกษา ใดก็ได ยกเวน วาวี , สันติคีรี , เวียงแกน

42 น.ส. หน่ึงฤทัย สัมพันธสิทธ์ิ คศ.1 จันทรประดิษฐารามวิทยาคม สพม. กท.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม สังคมศึกษา ขอระงับ

43 นาง อภิชา สมบัติกมล คศ.3 สิงหสมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง เวียงเชียงรุงวิทยาคม ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สังคมศึกษา ขอระงับ

44 นาย อรรถสิทธ์ิ รวมสุข คศ.1 บานสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 พญาเม็งราย หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เทิงวิทยาคม สังคมศึกษา ใด  ๆอ.เทิง 

45 น.ส. กนกวรรณ ใจบุญ คศ.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย ดํารงราษฎรสงเคราะห สามัคคีวิทยาคม 2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. คณิตศาสตร ขอระงับ

46 นาย กรสมรรถ จันทรใส คศ.1 บานปาแดง สพป. เชียงราย เขต 3 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. เวียงชัยวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

47 น.ส. กัญญาวีร สวางทิตย คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย แมลาววิทยาคม พานพิเศษพิทยา ดอนชัยวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

48 นาง กุลจิรา ไกลถ่ิน คศ.2 บานดู(สหราษฎรพัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 ดํารงราษฎรสงเคราะห ไมยาวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

49 น.ส. เกศรา หนอแกว คศ.3 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 แมจันวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

50 นาย คมศร ขันตี คศ.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย แมจันวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

51 นาย จักรกริช วงษา คศ.1 บานพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม เทิงวิทยาคม คณิตศาสตร ใด  ๆอ.เมือง

52 นาย จักรี ศิลานิล คศ.2 อุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี เทิงวิทยาคม พานพิทยาคม เวียงแกนวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

53 น.ส. จันทรแรม ทะเสนฮด คศ.2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี แมสายประสิทธ์ิศาสตร คณิตศาสตร ขอระงับ

54 น.ส. จิตราพร เตียนตะนันท คศ.1 เวียงแกนวิทยาคม สพม. เชียงราย หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงของวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

55 น.ส. ชณุตพร ศรีศิลป คศ.1 วัดมูลจินดาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 เชียงแสนวิทยาคม แมจันวิทยาคม บานแซววิทยาคม คณิตศาสตร ใดก็ได

56 นาง ชนัญชิดา จิตตปรีดี คศ.3 บานเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร คณิตศาสตร ขอระงับ

57 นาย ฌาณุวัฒน สิงหหา คศ.1 ทหารอากาศอนุสรณ สพม. นครสวรรค สามัคคีวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร คณิตศาสตร ใด  ๆอ.เมือง

58 น.ส. ณปภัช บรรณาการ คศ.2 เวียงเชียงรุงวิทยาคม สพม. เชียงราย ดํารงราษฎรสงเคราะห สามัคคีวิทยาคม 2 สามัคคีวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

59 นาย ทัศนพล ราตรีเสนห คศ.1 บานละอูบ สพป. แมฮองสอน เขต 2 สันติคีรีวิทยาคม เวียงแกนวิทยาคม วาวีวิทยาคม คณิตศาสตร ใดก็ได

60 นาย ธนดล พุทธสาร คศ.1 เชียงคําวิทยาคม สพม. พะเยา สามัคคีวิทยาคม หวยสักวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห คณิตศาสตร ขอระงับ
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61 วาท่ีรอยตรี ธนัชพล อุนกาศ คศ.1 บานนาเกียน สพป. เชียงใหม เขต 5 แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม แมจันวิทยาคม คณิตศาสตร ใดก็ได

62 น.ส. ธิดารัตน ใจซ่ือ คศ.1 แมโถวิทยาคม สพป. เชียงใหม เขต 5 แมสายประสิทธ์ิศาสตร คณิตศาสตร ใดก็ได

63 นาย ธิติสรรค กันทะนิด คศ.1 ราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงของวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

64 นาย ธีรวัฒน เทพละ คศ.1 เวียงเชียงรุงวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห หวยสักวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

65 น.ส. นภัสกร วงควุฒิ คศ.1 เวียงแกนวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม ปลองวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

66 น.ส. นิชาภา จันทรคําอาย คศ.1 ปราจิณราษฎรอํารุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก แมสายประสิทธ์ิศาสตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. พานพิทยาคม คณิตศาสตร ใด  ๆอ.เมือง

67 น.ส. ปรียา พงศาปาน คศ.1 ราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 แมจันวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห คณิตศาสตร ขอระงับ

68 น.ส. ปยธิดา พรมตัน คศ.1 สลกบาตรวิทยา สพม. กําแพงเพชร แมสายประสิทธ์ิศาสตร เวียงแกนวิทยาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. คณิตศาสตร ขอระงับ

69 นาย พนมกร กองแสง คศ.2 บานปาเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร หวยสักวิทยาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. คณิตศาสตร ใด  ๆอ.เมือง ,แมสาย , แมจัน

70 น.ส. พรณภัทร ยังไว คศ.1 บานแมแฮเหนือ สพป. เชียงใหม เขต 6 เทิงวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห เวียงแกนวิทยาคม คณิตศาสตร ใดก็ได

71 น.ส. พรทิพย จินะไชย คศ.3 อนุบาบาลตาดควัน สพป. เชียงราย เขต 4 ขุนตาลวิทยาคม บุญเรืองวิทยาคม แมตํ๋าตาดควันวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

72 นาย พลกฤต แกวมหาคุณ คศ.3 เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 เทิงวิทยาคม ขุนตาลวิทยาคม คณิตศาสตร/คอมพิวเตอร ขอระงับ

73 นาย ภิรายุ วิวัฒนสถิต คศ.2 เชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห สามัคคีวิทยาคม 2 คณิตศาสตร ขอระงับ

74 นาง มณัชยา ปบานใหม คศ.3 แมจันวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

75 นาง รมิภา รวมจิตต คศ.3 อนุบาลนางแล (บานทุง) สพป. เชียงราย เขต 1 สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. คณิตศาสตร ไมระบุ

76 น.ส. วิมลรัตน วันดี คศ.3 แมตํ๋าตาดควันวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

77 นาย วีรยุทธ สรอยเพชร คศ.2 มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ สพม. สมุทรปราการ แมจันวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ดํารงราษฎรสงเคราะห คณิตศาสตร ขอระงับ

78 น.ส. ศศิมาภรณ วงคเวียน คศ.1 เวียงเชียงรุงวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม ปลองวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

79 นาย ศุภมิตร ธิสงค คศ.1 คันโชงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ เวียงปาเปาวิทยาคม แมสรวยวิทยาคม แมลาววิทยาคม คณิตศาสตร ใดก็ได

80 น.ส. สุพพัตรา คุณาเทพ คศ.1 สตรีวัดอัปสรสวรรค สพม. กท.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงของวิทยาคม คณิตศาสตร ใด  ๆสหวิทยาเขตอิงโขง
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81 นาง สุมาพร จักรอินตะ คศ.2 บานแซววิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห เม็งรายมหาราชวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

82 นาย อนุศักด์ิ พิมพเงิน คศ.3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สพม. เชียงราย ดํารงราษฎรสงเคราะห หวยสักวิทยาคม ดอนชัยวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

83 นาง อภิญญา จองรัตน คศ.2 ปลองวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. คณิตศาสตร ขอระงับ

84 น.ส. อมรพรรณ สิทธิวงค คศ.1 บานปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร พานพิทยาคม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. คณิตศาสตร ขอระงับ

85 นาย อรรถพล แซอ๊ึง คศ.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย เวียงปาเปาวิทยาคม แมเจดียวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

86 นาง อัจฉรา ไชยมงคล คศ.1 ชุมชนบานปาคาแมเงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 พญาเม็งราย ปลองวิทยาคม ปาแดดวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

87 น.ส. อารยา ศรีโรจน คศ.1 บานเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม คณิตศาสตร ใด  ๆอ.แมสาย , แมจัน ,เชียงแสน

88 นาย อิทธิฤทธ์ิ รวมสุข คศ.1 เพียงหลวง 16 สพป. เชียงราย เขต 4 แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก คณิตศาสตร ใด  ๆอ.แมสาย , แมจัน , แมฟาหลวง , เชียงแสน , เมือง , พาน , ดอยหลวง , แมลาว , เวียงชัย , เวียงเชียงรุง

89 นาย เอกบดินทร กิตติจริยา คศ.3 หวยสักวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม คณิตศาสตร ขอระงับ

90 น.ส. จรรยา มณีคํา คศ.1 ราษฎรพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 ดอนชัยวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม 2 แมลาววิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

91 นาย จิราธิวัฒน เตชะกิจธนานุวัฒน คศ.2 เวียงปาเปาวิทยาคม สพม. เชียงราย เชียงแสนวิทยาคม บานแซววิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

92 น.ส. เจนจิรา อุปนันชัย คศ.1 บานวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สันติคีรีวิทยาคม แมจันวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ใดก็ได

93 น.ส. ชนากานต ทากอง คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

94 น.ส. ฐนานันต ชลายน คศ.1 ชุมชนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 7 สพป. ระยอง เขต 1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สามัคคีวิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ใดก็ได

95 น.ส. ณัฐริน ขันธมาศ คศ.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. หวยสักวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

96 น.ส. ธนพร มณีรัตน คศ.2 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สพม. กท.2 สามัคคีวิทยาคม 2 ดอนชัยวิทยาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

97 น.ส. ธัญญารัตน เสนาธรรม คศ.1 บานวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 แมจันวิทยาคม เวียงแกนวิทยาคม เชียงของวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

98 นาง ธัญญาเรศ กอนแกว คศ.1 ไมยาวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 2 เวียงเชียงรุงวิทยาคม แมลาววิทยาคม ภาษาอังกฤษ ใด  ๆอ.เมือง

99 นาย นพฤทธ์ิ กอนใจ คศ.3 บานปายาง สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

100 น.ส. นัฐจิรา สุปนธรรม คศ.1 อมกอยวิทยาคม สพม. เชียงใหม เทิงวิทยาคม พานพิเศษพิทยา หวยสักวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ
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101 น.ส. นิตยา ปนศิล คศ.1 อนุบาลแมฟาหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 แมจันวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

102 น.ส. ประภาวรินทร วิเชียรสรรค คศ.1 บานแมตาแมว สพป. เชียงราย เขต 2 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. แมจันวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ใด  ๆอ.เมือง

103 น.ส. พชรวรรณ มณฑา คศ.2 เวียงปาเปาวิทยาคม สพม. เชียงราย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. สามัคคีวิทยาคม 2 เม็งรายมหาราชวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

104 น.ส. พัชรณรินทร พินชัย คศ.1 เกาะสีชัง สพม. ชลบุรี ระยอง แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม แมจันวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

105 น.ส. พิชามญชุ แกวประเสริฐ คศ.1 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 เวียงแกนวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

106 นาย ภิเบส อริยะ ค.ศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย เวียงเชียงรุงวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม เวียงชัยวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

107 น.ส. มทินา สวางชัยสกุล คศ.1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย เวียงเชียงรุงวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

108 น.ส. เมนดา จุยบุญมี คศ.2 มัธยมวัดสิงห สพม. กท.1 สามัคคีวิทยาคม 2 พานพิทยาคม แมจันวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ใดก็ได

109 นาย ยงยุทธ เดชะพงค คศ.3 เวียงปาเปาวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 2 เม็งรายมหาราชวิทยาคม ดอนศิลาผางามวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

110 นาย รติภัทร ช่ืนใจ คศ.3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

111 นาง รุจิรา ปนเสน คศ.2 ไมยาวิทยาคม สพม. เชียงราย พญาเม็งราย ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

112 นาง วรภร ศรีชญธนัตถ คศ.2 เวียงแกนวิทยาคม สพม. เชียงราย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

113 น.ส. วรางคณา บุตรพรม คศ.1 ราชโบริกานุเคราะห สพม. ราชบุรี สามัคคีวิทยาคม เทิงวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

114 นาย วสุพล คลังยา คศ.1 วัดดอนจ่ัน สพป. เชียงใหม เขต 1 เทิงวิทยาคม ยางฮอมวิทยาคม ปลองวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ใด  ๆอ.เทิง ,ขุนตาล,พญาเม็งราย

115 น.ส. วัลลภา ตัลพัฒน คศ.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย เชียงของวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

116 น.ส. ศิรินทรรัตน ศรีสวัสด์ิ คศ.1 ราษฎรนิยม สพม. นนทบุรี แมสายประสิทธ์ิศาสตร เวียงแกนวิทยาคม เชียงของวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

117 น.ส. ศุภลักษณ ศรีษะ คศ.1 บานปางตนเด่ือ สพป. เชียงใหม เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม วัดถํ้าปลาวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

118 นาย สถิตยพร ประเสริฐ คศ.1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม พานพิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

119 นาย สมเจตน เวียงลอ คศ.1 เวียงแกนวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

120 น.ส. สิริมาศ ตาทิตย คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย ดอนศิลาผางามวิทยาคม หวยสักวิทยาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. ภาษาอังกฤษ ขอระงับ
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121 น.ส. สุชัญญา คําราช คศ.1 บานดู(สหราษฎรพัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 เทิงวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห แมจันวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

122 นาย สุทัศน ขันแกว คศ.3 บานสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 เทิงวิทยาคม ปลองวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

123 น.ส. สุพัตรา บุตรมี คศ.2 บานเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

124 นาย สุเมธ ตะวงศชัย คศ.2 ปลองวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

125 น.ส. สุรารักษ วงศราช คศ.1 สักสันเชียงใหมวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 ปลองวิทยาคม เทิงวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

126 น.ส. อนุชธิดา พ่ึงพันธ คศ.2 ราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 สามัคคีวิทยาคม 2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. เม็งรายมหาราชวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

127 นาย อัฐพงศ บุตรเสน คศ.1 แมจันวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. ภาษาอังกฤษ ขอระงับ

128 น.ส. กนกพร ทาแกง คศ.1 แมลานอยดรุณสิกข สพม. แมฮองสอน พานพิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร สามัคคีวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

129 น.ส. กมลลักษณ พรมศักด์ิ คศ.1 บานโปงนํ้ารอน สพป. เชียงราย เขต 3 เทิงวิทยาคม ขุนตาลวิทยาคม ไมยาวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

130 นาย กฤษฎา จันตะวงค คศ.1 ปญญาวรคุณ สพม. กท.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร วัดถํ้าปลาวิทยาคม สันติคีรีวิทยาคม ภาษาไทย ใดก็ได

131 น.ส. กาญจนา คําดี คศ.3 บานปาเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 พานพิเศษพิทยา พานพิทยาคม แมลาววิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

132 นาย เกษม ศรีวิชัย คศ.3 เฉลิมพระเกียรติฯพะเยา สพม. พะเยา สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ภาษาไทย ขอระงับ

133 นาย จตุพงษ สอนศรี คศ.2 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย เวียงชัยวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

134 น.ส. จิราวัลย นามนาย คศ.1 ดอยเวียงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 เม็งรายมหาราชวิทยาคม ปาแดดวิทยาคม พานพิทยาคม ภาษาไทย ใดก็ได

135 น.ส. ชนมนิภา โนรักษ คศ.1 ชุมชนบานปาคาแมเงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 เทิงวิทยาคม พญาเม็งราย ไมยาวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

136 นาย ชนะภูมิ อินนอก คศ.1 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ สพม. กท.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม ภาษาไทย ใดก็ได

137 น.ส. ญาณกร ศรีชาติ คศ.1 พะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา เทิงวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

138 น.ส. ฐิติมา ทนไธสง คศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ภาษาไทย ขอระงับ

139 นาย ณัฏฐพัฒน จินาเฟย คศ.1 วังนอย (พนมยงควิทยา) สพม. พระนครศรีอยุธยา เทิงวิทยาคม ปลองวิทยาคม พญาเม็งราย ภาษาไทย ขอระงับ

140 น.ส. ธนัชชา รับงาน คศ.1 หนองบัว สพม. นครสวรรค แมสายประสิทธ์ิศาสตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. เม็งรายมหาราชวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ
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141 นาย นฤเดช สุริยะวงค คศ.1 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. ดอนศิลาผางามวิทยาคม หวยสักวิทยาคม ภาษาไทย ใดๆ ไมเกิน70กม. และยกเวนพ้ืนท่ีสูง ชายแดน กันดาร เส่ียงภัย

142 น.ส. ปราณชลี สุดตา คศ.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม เทิงวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

143 น.ส. พรรณภา แสงยะรักษ คศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม แมจันวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

144 น.ส. พัชรีพร พิชัยธรรม คศ.1 ชุมชนศึกษา(บานแมสะแลป) สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร วัดถํ้าปลาวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

145 น.ส. ภาวินีย สักแกหลี คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ภาษาไทย ขอระงับ

146 นาง วาสินี สายฟายก คศ.1 เวียงแกนวิทยาคม สพม. เชียงราย ดํารงราษฎรสงเคราะห ภาษาไทย ขอระงับ

147 น.ส. ศิวะพร วงศน้ิว คศ.1 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สพป. เชียงราย เขต 3 เวียงปาเปาวิทยาคม แมลาววิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

148 นาง สายสวาท ตาฬกาญจน คศ.2 บานใหมพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ภาษาไทย ขอระงับ

149 น.ส. แสงเดือน ทะบุญเรือง คศ.1 ชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง จันจวาวิทยาคม แมจันวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม ภาษาไทย ใดก็ได

150 น.ส. อัจฉราภรณ ปยะพราว คศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย แมสายประสิทธ์ิศาสตร ภาษาไทย ขอระงับ

151 นาง เอ่ียมฤทัย ชุมภูชนะภัย คศ.2 ไมยาวิทยาคม สพม. เชียงราย ขุนตาลวิทยาคม ภาษาไทย ขอระงับ

152 น.ส. กฤตพร สายมณี คศ.1 แจงรอนวิทยา สพม. กท.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร บานแซววิทยาคม ภาษาจีน ใดก็ได

153 น.ส. กัลยา เท่ียงแท คศ.3 ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี แมสายประสิทธ์ิศาสตร ภาษาจีน ขอระงับ

154 นาย กิตติคุณ แซหยาง คศ.1 ราชดําริ สพม. กท.2 บานแซววิทยาคม แมจันวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ภาษาจีน ใดก็ได

155 น.ส. จันธิมา ใจวงค คศ.1 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. กท.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมลาววิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม ภาษาจีน ขอระงับ

156 น.ส. ณัฐสุดา ทอนทรัพย คศ.1 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. นาน ดอนศิลาผางามวิทยาคม บานแซววิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ภาษาจีน ใดก็ได

157 นาง นภาพร จันทรังษี คศ.2 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 ดํารงราษฎรสงเคราะห สามัคคีวิทยาคม ภาษาจีน ขอระงับ

158 น.ส. นันทนภัส บุญธรรม คศ.2 แมจันวิทยาคม สพม. เชียงราย แมสายประสิทธ์ิศาสตร ภาษาจีน ขอระงับ

159 น.ส. นิติยา แหลมทุง คศ.1 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สพม. กท.2 บานแซววิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม ภาษาจีน ใดก็ได

160 น.ส. ปทุม ใจอากะ คศ.1 ตากพิทยาคม สพม. ตาก แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ภาษาจีน ขอระงับ
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161 นาง ปานหทัย เมืองอินทร คศ.2 หองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ สพม. แมฮองสอน แมสายประสิทธ์ิศาสตร บานแซววิทยาคม ภาษาจีน ใดๆอ.เมือง , แมสาย , แมจัน ,เชียงแสน

162 นาย พรอมพงษ รักประชา คศ.2 เชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม บานแซววิทยาคม สามัคคีวิทยาคม 2 ภาษาจีน ขอระงับ

163 น.ส. พัชริดา นันทะเสน คศ.1 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม บานแซววิทยาคม ภาษาจีน ใดก็ได

164 น.ส. เพลินพิศ กุสาวดี คศ.1 หวยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา แมสายประสิทธ์ิศาสตร บานแซววิทยาคม เชียงของวิทยาคม ภาษาจีน ใดก็ได

165 น.ส. สัณนฤทัย บิดทิพรม คศ.1 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สพม. กท.2 บานแซววิทยาคม แมจันวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม ภาษาจีน ใดก็ได

166 นาย อรรถพล แซยาง คศ.1 จอมสุรางคอุปถัมภ สพม. พระนครศรีอยุธยา บานแซววิทยาคม พญาเม็งราย เชียงแสนวิทยาคม ภาษาจีน ใดก็ได

167 น.ส. อาทิตญา ปญญาพฤกษ คศ.1 สบเมยวิทยาคม สพม. แมฮองสอน แมสายประสิทธ์ิศาสตร บานแซววิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม ภาษาจีน ใดก็ได

168 นาย จตุพงศ ราชคม คศ.1 บานศรีดอนมูล สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม พลศึกษา ขอระงับ

169 นาย จิรวัฒน วงศชุมภู คศ.1 บานเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห พลศึกษา ขอระงับ

170 นาย ชญานนท กันทะ คศ.1 เวียงปาเปาวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม พลศึกษา ขอระงับ

171 นาย ชยพล ตะหลา คศ.1 อนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 เทิงวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ปลองวิทยาคม พลศึกษา ขอระงับ

172 นาย ดวงแกว ดวงตะวัน คศ.1 วัดถํ้าปลาวิทยาคม สพม. เชียงราย แมสายประสิทธ์ิศาสตร พลศึกษา ขอระงับ

173 นาย ทฤษฎี ปญญาจิตกร คศ.1 สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สพม. กท.2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. สามัคคีวิทยาคม พลศึกษา ใด  ๆอ.เมือง ,เวียงชัย,เวียงเชียงรุง,แมจัน,เชียงแสน

174 นาย นนทพันธ ณ ลําปาง คศ.2 แมสรวยวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม ดอยงามวิทยาคม แมออวิทยาคม พลศึกษา ใด  ๆอ.พาน

175 น.ส. รัชฎาพร แกนใจ คศ.1 ลอมแรดวิทยา สพป. ลําปาง เขต 2 เวียงปาเปาวิทยาคม พลศึกษา ขอระงับ

176 นาย เลวัลย สันดุษิต คศ.2 ดํารงราษฎรสงเคราะห สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม พลศึกษา ขอระงับ

177 นาย วุฒิไกร ขันแกว คศ.1 เทพศิรินทรรมเกลา สพม. กท.2 เม็งรายมหาราชวิทยาคม แมจันวิทยาคม พลศึกษา ขอระงับ

178 นาย สันติ ภูสีคุณ คศ.2 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย ดํารงราษฎรสงเคราะห สามัคคีวิทยาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. พลศึกษา ขอระงับ

179 นาย สุรชัย วัชระภาสร คศ.2 บานแซววิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. พลศึกษา ขอระงับ

180 นาย สุรเศรษฐ มาแดง คศ.1 บานหนองบัวคํา สพป. เชียงราย เขต 4 ดอนศิลาผางามวิทยาคม ไมยาวิทยาคม พญาเม็งราย พลศึกษา ขอระงับ
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181 วาท่ีรอยตรี สุรสีห ภูมิประเทศ คศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย ปลองวิทยาคม พลศึกษา ขอระงับ

182 นาย อนุรักษ ยอดวงศ คศ.1 บานแมตํ๋า สพป. เชียงราย เขต 2 สามัคคีวิทยาคม เทิงวิทยาคม พลศึกษา ขอระงับ

183 นาย อาทิตย ธรรมแสน คศ.1 สรรพวิทยาคม สพม. ตาก สามัคคีวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. พลศึกษา ใดก็ได

184 น.ส. กัลยา กุณะ คศ.2 บานโปงเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 แมเจดียวิทยาคม คอมพิวเตอร ขอระงับ

185 นาย ขจรศักด์ิ พวงกุหลาบ คศ.2 บานเมืองกาญจน สพป. เชียงราย เขต 4 สามัคคีวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. คอมพิวเตอร ใด  ๆอ.เมือง

186 นาย จรัล ฟงเร็ว คศ.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม ปลองวิทยาคม ไมยาวิทยาคม คอมพิวเตอร ขอระงับ

187 นาย เฉลิมพล ชูสวัสดิกุล คศ.1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา นครวิทยาคม คอมพิวเตอร ขอระงับ

188 นาย ณรงคกรณ ธนานุรักษกุล คศ.3 ดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา ดํารงราษฎรสงเคราะห เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. สามัคคีวิทยาคม 2 คอมพิวเตอร ใด  ๆอ.เมือง

189 น.ส. นัทธิณี พรหมณี คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. เม็งรายมหาราชวิทยาคม แมจันวิทยาคม คอมพิวเตอร ขอระงับ

190 นาง บานเย็น รูธรรม คศ.2 เวียงแกนวิทยาคม สพม. เชียงราย ปลองวิทยาคม คอมพิวเตอร ขอระงับ

191 น.ส. บูรณา วรรณอุต คศ.1 อนุบาลนางแล (บานทุง) สพป. เชียงราย เขต 1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. แมสายประสิทธ์ิศาสตร แมจันวิทยาคม คอมพิวเตอร ใด  ๆอ.เมือง

192 น.ส. ปาณิศา กอนละตา คศ.3 ธารทองวิทยา(ปารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 แมลาววิทยาคม คอมพิวเตอร ขอระงับ

193 น.ส. พิกุล ราชใจยา คศ.3 ดอยงามวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา คอมพิวเตอร ขอระงับ

194 นาย มนตชัย สีปน คศ.1 บานแมผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 พญาเม็งราย หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. คอมพิวเตอร ขอระงับ

195 นาง ลดาวัลย คําปวน คศ.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา คอมพิวเตอร ขอระงับ

196 นาย วรวุฒิ อินตะชัย คศ.1 สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สพม. กท.2 สามัคคีวิทยาคม คอมพิวเตอร ขอระงับ

197 นาย จีระพงศ ฝาเรือนดี คศ.1 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 เชียงของวิทยาคม ฟสิกส ขอระงับ

198 น.ส. จีราพร จุมดี คศ.1 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี สพม. นนทบุรี พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา หวยสักวิทยาคม ฟสิกส ใดก็ได

199 น.ส. นววรรณ บางโปง คศ.1 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. เชียงของวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ฟสิกส ใดก็ได

200 นาย นิวัติ ยอดมูลดี คศ.3 บานแซววิทยาคม สพม. เชียงราย ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ฟสิกส ขอระงับ
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201 นาย พิพัฒน เช้ือเมืองพาน คศ.3 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย พานพิทยาคม ฟสิกส ขอระงับ

202 นาย วสันต สุภี คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย ดอนศิลาผางามวิทยาคม ไมยาวิทยาคม เทิงวิทยาคม ฟสิกส ไมระบุ

203 นาย วัชระ กองแสน คศ.1 วิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ เวียงปาเปาวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห แมสายประสิทธ์ิศาสตร ฟสิกส ใดก็ได

204 น.ส. วารินธร ดุลยพันธธรรม คศ.1 หนองโพพิทยา สพม. นครสวรรค แมตํ๋าตาดควันวิทยาคม ไมยาวิทยาคม ปลองวิทยาคม ฟสิกส ขอระงับ

205 น.ส. ศิรินทิพย รินเท่ียง คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม แมจันวิทยาคม เวียงเชียงรุงวิทยาคม ฟสิกส ขอระงับ

206 น.ส. ศิรินภา คําหลาทราย คศ.2 ดอยงามวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห เม็งรายมหาราชวิทยาคม ฟสิกส ขอระงับ

207 น.ส. สุณัฐชา โนจิตร คศ.3 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ฟสิกส ขอระงับ

208 นาย สุรศักด์ิ สุวรรณ คศ.1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. กท.2 บานแซววิทยาคม เวียงแกนวิทยาคม เชียงของวิทยาคม ฟสิกส ขอระงับ

209 น.ส. อรสา กาโนรักษ คศ.2 เฉลิมพระเกียรติฯพะเยา สพม. พะเยา เทิงวิทยาคม ปลองวิทยาคม ไมยาวิทยาคม ฟสิกส ขอระงับ

210 น.ส. กัญญารัตน มาระแซม คศ.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห เคมี ขอระงับ

211 น.ส. เกศกนก ใจวัง คศ.3 เฉลิมพระเกียรติฯพะเยา สพม. พะเยา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห เคมี ขอระงับ

212 นาย จักรกฤช อินเปย คศ.1 เวียงปาเปาวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม เชียงของวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม เคมี ขอระงับ

213 นาย ชัยวัฒน ชนะมี คศ.3 หวยสักวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม เคมี ขอระงับ

214 น.ส. ธัญลักษณ กอนปญญา คศ.1 คลองขลุงราษฎรรังสรรค สพม. กําแพงเพชร แมเจดียวิทยาคม เวียงปาเปาวิทยาคม แมสรวยวิทยาคม เคมี ขอระงับ

215 นาย ธีรพัฒน ขันใจ คศ.1 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย เวียงปาเปาวิทยาคม แมเจดียวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม เคมี ขอระงับ

216 น.ส. ปพิชญาดา ไชยลังกา คศ.1 ดานมะขามเต้ียวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี เชียงแสนวิทยาคม แมสรวยวิทยาคม เคมี ใดก็ได

217 นาง ปวีณา แสนเรือง คศ.3 อนุบาลเวียงแกน สพป. เชียงราย เขต 4 เวียงแกนวิทยาคม เคมี ขอระงับ

218 น.ส. ปญญพัฒน เขตกัน คศ.1 เวียงแกนวิทยาคม สพม. เชียงราย เวียงปาเปาวิทยาคม แมเจดียวิทยาคม แมลาววิทยาคม เคมี ใด  ๆอ.เมือง

219 นาย พิทักษพงศ คําแดง คศ.1 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม เคมี ขอระงับ

220 นาย สุชาติ สมงาม คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย เวียงปาเปาวิทยาคม แมเจดียวิทยาคม แมสรวยวิทยาคม เคมี ขอระงับ
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221 น.ส. อําภา จิตแหลม คศ.3 บานแซววิทยาคม สพม. เชียงราย ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก เคมี ขอระงับ

222 นาย เอนกพงษ นันทะเสน คศ.3 จันจวาวิทยาคม สพม. เชียงราย หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุญเรืองวิทยาคม แมตํ๋าตาดควันวิทยาคม เคมี ขอระงับ

223 นาย กรกฎ เบ็ญชา คศ.1 บานปาไรหลวงวิทยา (ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 9) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงแสนวิทยาคม เทิงวิทยาคม แมจันวิทยาคม ชีววิทยา ใดก็ได

224 นาย ชนาธิป โหตรภวานนท คศ.1 บานแซววิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ชีววิทยา ขอระงับ

225 น.ส. เชษฐธิดา พิงคะสัน คศ.1 สรรพวิทยาคม สพม. ตาก แมจันวิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม ชีววิทยา ขอระงับ

226 น.ส. นรมน โปธา คศ.1 บานเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงแสนวิทยาคม เชียงของวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม ชีววิทยา ขอระงับ

227 น.ส. บุณณดา ยอดแกว ค.ศ.2 แมจันวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ชีววิทยา ขอระงับ

228 น.ส. พรรษชล เสารอน คศ.1 บานหนองออ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 เชียงแสนวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ชีววิทยา ใดก็ได

229 น.ส. มัณฑนา ใจเร็ว คศ.2 บานหวยมะซาง สพป. เชียงราย เขต 2 วาวีวิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ชีววิทยา ใดก็ได

230 นาย ลัทธพล กลาหาญ คศ.1 คุรุราษฎรรังสฤษฏ สพม. ราชบุรี เชียงแสนวิทยาคม แมจันวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ชีววิทยา ขอระงับ

231 น.ส. วรรณาภา ยาวิชัย คศ.3 พานพิทยาคม สพม. เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห สามัคคีวิทยาคม ชีววิทยา ขอระงับ

232 นาย วัฒนา คําจอย คศ.2 เชียงมวนวิทยาคม สพม. พะเยา เชียงแสนวิทยาคม เวียงเชียงรุงวิทยาคม ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ชีววิทยา ขอระงับ

233 น.ส. วิชุดา แสงวันดี คศ.1 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ สพม. กท.2 เชียงแสนวิทยาคม แมจันวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ชีววิทยา ใดก็ได

234 น.ส. ศิวพร อินทะจักร คศ.1 ดอยเตาวิทยาคม สพม. เชียงใหม เชียงแสนวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร บานแซววิทยาคม ชีววิทยา ขอระงับ

235 นาย ภาณุพงศ พรมมินทร คศ.1 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม สพม. พิจิตร เชียงแสนวิทยาคม บานแซววิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ชีววิทยา ใดก็ได

236 นาง กัญญาณัฐ คีลาวงศ คศ.2 นครวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา วิทยาศาสตรท่ัวไป ขอระงับ

237 น.ส. แกวกัลยา อรรคฮาดจันทร คศ.1 โพสัมพันธพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง แมจันวิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม บานแซววิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ขอระงับ

238 น.ส. ชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ คศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย ปลองวิทยาคม พญาเม็งราย ไมยาวิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ขอระงับ

239 นาง พันธพิมล ใจแปง คศ.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม ขุนตาลวิทยาคม บุญเรืองวิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ขอระงับ

240 นาย พิทยุตม จุมปา คศ.1 บานหวยผ้ึง สพป. เชียงราย เขต 3 แมจันวิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ขอระงับ
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241 นาย พิษณุพงศ คํามูล คศ.1 วัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 แมลาววิทยาคม สามัคคีวิทยาคม 2 แมจันวิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ใดก็ได

242 น.ส. เพ็ญศรี ประทีปคีรี คศ.2 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม หวยสักวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ขอระงับ

243 นาง ภัทรภร ยะหม่ืน คศ.3 ดอยงามวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ขอระงับ

244 นาย วีรยุทธ ทองออน คศ.1 บานแซววิทยาคม สพม. เชียงราย แมจันวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ขอระงับ

245 น.ส. สิริรัตน พงษเสือ คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม แมจันวิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ใด  ๆอ.เมือง

246 นาย สุรพงษ แสงคําดี คศ.1 วัดประชาบํารุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 เชียงของวิทยาคม เทิงวิทยาคม ปลองวิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป ใดก็ได

247 นาง อัญคณาพร สัญญา คศ.2 แมออวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา วิทยาศาสตรท่ัวไป ขอระงับ

248 น.ส. จิตติยา วงศใหญ คศ.1 บานพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงแสนวิทยาคม เทิงวิทยาคม ปลองวิทยาคม ศิลปศึกษา ใด  ๆอ.พญาเม็งราย

249 น.ส. ชวลัน ประกอบผล คศ.1 บานทาดินแดง สพป. กาญจบุรี เขต 3 เชียงแสนวิทยาคม แมสรวยวิทยาคม แมออวิทยาคม ศิลปศึกษา ใดก็ได

250 นาย ชัยวัฒน ชุมมงคล คศ.1 ชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง เชียงแสนวิทยาคม สันติคีรีวิทยาคม แมจันวิทยาคม ศิลปศึกษา ใดก็ได

251 นาย นพฤทธ์ิ ฟกแกว คศ.2 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม พานพิทยาคม ศิลปศึกษา ขอระงับ

252 นาง ปวีณา สุวรรณศรี คศ.2 กําแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร เชียงแสนวิทยาคม ศิลปศึกษา ขอระงับ

253 น.ส. ปุณณดา แกวตา คศ.1 สันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 แมสายประสิทธ์ิศาสตร ศิลปศึกษา ขอระงับ

254 นาย ภูมินทร สุวรรณศรี คศ.1 กําแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร แมจันวิทยาคม จันจวาวิทยาคม บานแซววิทยาคม ศิลปศึกษา ใดก็ได

255 นาย วิภพ แกวรากมุข คศ.2 แมสรวยวิทยาคม สพม. เชียงราย ศิลปศึกษา ใดก็ได อ.เมืองเชียงราย

256 น.ส. อันธิกา วันทา คศ.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย หวยสักวิทยาคม เวียงชัยวิทยาคม ศิลปศึกษา ขอระงับ

257 นาย ธนัตอัฑฒ วิทิยถ คศ.3 อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) สพป. เชียงราย เขต 1 สามัคคีวิทยาคม 2 ดอนชัยวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห อุตสาหกรรมศิลป ขอระงับ

258 น.ส. นภัทรธมณฑ สุขเกษม คศ.1 วาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ดอนชัยวิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป ขอระงับ

259 น.ส. นํ้าเพชร ชัยชมภู คศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. สามัคคีวิทยาคม 2 อุตสาหกรรมศิลป ในเขต อ.เชียงราย

260 นาง ปุณญาภรณ แสงจันทร คศ.3 นครวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิเศษพิทยา พานพิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป ขอระงับ
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261 นาย พัทธพงศ พรมชัย คศ.1 วังเหนือวิทยา สพม. ลําปาง ลําพูน ดํารงราษฎรสงเคราะห หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดอนศิลาผางามวิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป ขอระงับ

262 นาย เกงกวี ชมภูแกว คศ.2 ดอยงามวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห ดนตรีศึกษา ขอระงับ

263 นาย ชัยพฤษ ทุกขนิโรธ คศ.2 หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย แมสายประสิทธ์ิศาสตร ดํารงราษฎรสงเคราะห แมจันวิทยาคม ดนตรีศึกษา ใดก็ได

264 นาย วัฒน ลาพิงค คศ.1 บานเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 แมจันวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ดนตรีศึกษา ขอระงับ

265 นาย วีรภัทร ใจยา คศ.1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร สพม. ลําปาง ลําพูน นครวิทยาคม พานพิเศษพิทยา พานพิทยาคม ดนตรีศึกษา ขอระงับ

266 นาย สัญญา วงศประสิทธ์ิ คศ.3 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เชียงราย พญาเม็งราย ดนตรีศึกษา ขอระงับ

267 นาย กรีฑาพล กองหลา คศ.2 บานรองบง สพป. เชียงราย เขต 2 แมจันวิทยาคม ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) ใดก็ได

268 วาท่ีรอยตรี ปริวรรต ดวงมะลิ คศ.1 สันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม เขต 2 แมจันวิทยาคม ดอนศิลาผางามวิทยาคม พญาเม็งราย ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) ใดก็ได

269 น.ส. กนกวรรณ ศรีจันทร คศ.1 แสนสุข สพม. ชลบุรี ระยอง แมจันวิทยาคม เชียงแสนวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร คหกรรมศาสตร ใด  ๆอ.เมือง

270 นาง ธัญพิมล สุวรรณศร คศ.1 ผดุงปญญา สพม. ตาก พานพิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม คหกรรมศาสตร ขอระงับ

271 น.ส. เมธินี สอนแปง คศ.1 สีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) สพม. กท.2 สามัคคีวิทยาคม พานพิทยาคม แมลาววิทยาคม คหกรรมศาสตร ขอระงับ

272 นาย ศิวนัท อะโนราช คศ.1 มหรรณพาราม สพม. กท.1 เทิงวิทยาคม จันจวาวิทยาคม คหกรรมศาสตร ใดก็ได

273 น.ส. อมรนารี ปนปนคง คศ.1 ราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงแสนวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม ดํารงราษฎรสงเคราะห คหกรรมศาสตร ขอระงับ

274 นาย ชัยวัฒน ขามหก คศ.1 เวียงแกนวิทยาคม สพม. เชียงราย แมสายประสิทธ์ิศาสตร บัญชี ขอระงับ

275 น.ส. ปยมาส ปญญา คศ.1 ทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน)ในพระราชูปถัมภฯ สพม. กท.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร ดํารงราษฎรสงเคราะห สามัคคีวิทยาคม 2 บัญชี ขอระงับ

276 นาง วิไลพร ทาวแพทย คศ.1 มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ สพม. สมุทรปราการ แมสายประสิทธ์ิศาสตร เม็งรายมหาราชวิทยาคม แมจันวิทยาคม บัญชี ใดก็ได

277 นาง สุชาดา ควรคิด คศ.3 เวียงเชียงรุงวิทยาคม สพม. เชียงราย ดํารงราษฎรสงเคราะห เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร. ธุรกิจศึกษา/บัญชี ขอระงับ

278 นาง กัลยา เตชะ คศ.1 เวียงปาเปาวิทยาคม สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม พานพิทยาคม บรรณารักษ ขอระงับ

279 นาง อรุณี ผองใส คศ.3 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย สามัคคีวิทยาคม บรรณารักษ ขอระงับ

280 น.ส. เบญจพร จันทวิกสิทธ์ิ คศ.1 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เชียงใหม สามัคคีวิทยาคม วัดถํ้าปลาวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร นาฏศิลป ขอระงับ



15

โรงเรียน 1 โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนที่ 3

หม
าย

เห
ตุโรงเรียนที่ขอยายไปดํารงตําแหนง

วิช
าเ

อก
ที่ข

อย
าย

รายชื่อผูประสงคขอยายมาดํารงตําแหนงในโรงเรียนสังกัด สพม.ชร. ป พ.ศ. 2566 ยื่นคํารองระหวางวันที่ 11 - 31 มกราคม 2566 (ตําแหนงครู)

คํา
รองที่

ชื่อ-สกุล

วิท
ยฐ

าน
ะ

โรงเรียน สังกัด

281 น.ส. พรวิภา อุบลสถิตย คศ.2 สุราษฎรธานี สพม. สุราษฎรธานี ชุมพร สามัคคีวิทยาคม พานพิทยาคม แมเจดียวิทยาคม นาฏศิลป ขอระงับ

282 วาท่ีรอยตรี วีรภัทร ตาสาย คศ.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา เกษตรกรรม ขอระงับ

283 นาย ศัตยา ทรินทร คศ.1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา หวยสักวิทยาคม เกษตรกรรม ขอระงับ

284 น.ส. เจนนภา ทัสเตโมโต คศ.1 อยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชร. สามัคคีวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม ภาษาญ่ีปุน ขอระงับ

285 น.ส. วรัทยา สายลังกา คศ.1 ตะพานหิน สพม. พิจิตร พานพิทยาคม ภาษาญ่ีปุน ขอระงับ

286 นาย ดํารงค. มงคลโรจนกุล คศ.1 อูทอง สพม. สุพรรณบุรี แมจันวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม ภาษาเกาหลี ใดก็ได

287 น.ส. สกุลรัตน ชุมเมืองเย็น คศ.2 แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม. เชียงราย แมจันวิทยาคม สามัคคีวิทยาคม แนะแนว ขอระงับ

288 น.ส. พิชามญชุ อินปน คศ.1 แมสะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. แมฮองสอน เชียงแสนวิทยาคม แมจันวิทยาคม แมสายประสิทธ์ิศาสตร ทัศนศิลป ขอระงับ

289 นาย สิทธิศักด์ิ พิชิตพร คศ.1 บานโละปาตุม สพป. เชียงราย เขต 1 แมสายประสิทธ์ิศาสตร เวียงเชียงรุงวิทยาคม หวยสักวิทยาคม ดุริยางค ขอระงับ

290 น.ส. ฐิตามร ไชยศักดา คศ.1 วัดไรขิงวิทยา สพม. นครปฐม แมสายประสิทธ์ิศาสตร เชียงแสนวิทยาคม เม็งรายมหาราชวิทยาคม ภาษาจีน ขอระงับ

291 นาย เฉลิมพล ชูสวัสดิกุล คศ.1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย พานพิทยาคม พานพิเศษพิทยา นครวิทยาคม คอมพิวเตอร กรณีพิเศษ

292 นาย กริช บุญนิล คศ.1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย เทิงวิทยาคม วิทยาศาสตรท่ัวไป กรณีพิเศษ

293 น.ส. ณัฐวดี กาสมุทร คศ.1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย อ.เชียงของ ภาษาอังกฤษ กรณีพิเศษ

294 นาย เอกชัย แกวดา คศ.2 แมสายประสิทธศาสตร สพม. เชียงราย ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ภาษาอังกฤษ กรณีพิเศษ

295 นาย วสุพล คลังยา คศ.1 วัดดอนจ่ัน สพป. เชียงใหม เขต 1 เทิงวิทยาคม ยางฮอมวิทยาคม ปลองวิทยาคม ภาษาอังกฤษ กรณีพิเศษ

296 น.ส. สุจิตรา ยองทรัพยทวี คศ.1 ไทรยอยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ อ.เชียงแสน อ.พาน อ.เมืองเชียงราย ภาษาจีน กรณีพิเศษ

297 น.ส. วีรวรรณ รินฤทธ์ิ คศ.3 สะเมิงพิทยาคม สพม. เชียงใหม แมจันวิทยาคม เคมี สับเปล่ียน

หมายเหตุ : สพม.เชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาสถานศึกษาที่ระบุขอยายเกินจากแบบคํารองขอยายท่ี สพม.เชียงราย กําหนดไว


