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1 นายเจริญ  เล่ียมสุวรรณ 10240 อบจ.เพชรบุรี (103)
2 นายปรีชา  สวนมะลิ 7650 วิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี (107)
3 นายชยตุ  เพญ็จนัทร์ 8040 วิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี (107)
4 นายสรรเสริญ  ไหมทอง 12548 วิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี (107)
5 นายประมุข  ติฐิโต 13147 วิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี (107)
6 นายพุฒิพงศ ์ เชาวนเมธากุล 13603 วิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี (107)
7 น.ส.ศรีสุดา  สุขเจริญทรัพย์ 13967 วิทยาลยัการอาชีพเขายอ้ย (111)
8 นางพรทิพย ์ สุขเกษม 7592 ขา้ราชการบ านาญอาชีวะฯ เกษียณ กย.60 (115)
9 นางสมมนา  สุวรรณนที 14024 ขา้ราชการบ านาญอาชีวะฯ เกษียณ กย.61
10 นางประไพ  ขมแกว้ 7712 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
11 น.ส.สีนวล  ไทยานนท์ 11428 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
12 นางธนิดา  ชาญชยั 11769 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
13 น.ส.สุกญัญา  แพงโสม 13971 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
14 นางรัชนก เรืองอร่าม 14134 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
15 นางมะปรางค ์ ธูปหอม 14161 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
16 น.ส.วนัเพญ็  มาลาพงษ์ 14209 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
17 นางรัตนา  เสียงสนัน่ 14238 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
18 น.ส.เพียงใจ  เรืองชยั 14794 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
19 น.ส.พิสมยั  มงกุฎ 14873 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
20 น.ส.แขนภา  ทองตนั 15607 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
21 น.ส.สวรินทร์  ย ัง่ยนืรัตน์ 15633 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี (204)
22 น.ส.วิชุดา  นามวงษบ์ุญ 15960 ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี (205)
23 น.ส.ส าราญ  นาคทอง 9823 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (208)
24 นางศิดาภรณ์  แผนเจริญ 15554 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (208)
25 นางยพิุน   ศิริเรือง 8476 ร.ร.วดับนัไดทอง (319)
26 ว่าท่ี รต.ประเสริฐ  รุจิรา 13509 ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี (343)
27 นายภควฒัน์  เรืองปราชญ์ 14724 ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี (343)
28 นางกมลรัตน์ วิบูลรังสรรค์ 12361 ร.ร.ราษฎร์วิทยา (402)
29 น.ส.บุศรา  มงคลเอก 12864 ร.ร.ราษฎร์วิทยา (402)
30 นายรณชยั  พาทีทิน 7168 ร.ร.ศึกษาปัญญา (403)
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31 นายวีรวฒัน์  จนัทร์ขาว 11629 ร.ร.อนุบาลแสงมิตร (405)
32 นางกญัญนิ์ฐา  ชูศรี 14037 ร.ร.เปรมฤดี (406)
33 น.ส.พจมาน  ส าราญพานิช 9681 ร.ร.อรุณประดิษฐ (407)
34 นางผอ่งศรี  พฒันวงศ์ 11543 ร.ร.อรุณประดิษฐ (407)
35 นางณัชฌาภทัร์  องคเ์ชษฐ์ 12237 ร.ร.อรุณประดิษฐ (407)
36 นางรัตน์ติกานต ์ เพนเทศ 14580 ร.ร.อรุณประดิษฐ (407)
37 นายรุ่งรัตน์  สนัหวงั 13167 ร.ร.เซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี (414)
38 นายสมนึก  ฉตัรทณัต์ 13190 ร.ร.เซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี (414)
39 นางประภาพร  เรืองเดช 9727 ร.ร.อนุบาลบนัไดอิฐ (415)
40 นายต่อศกัด์ิ  เฟ่ืองปัญญา 11231 ร.ร.อนุบาลศศิมา (416)
41 น.ส.ณัฐชากรณ์  มธุรส 13479 ร.ร.อนุบาลเทพศึกษา (417)
42 นางรัตติกาล  พ่ึงมา 13222 ร.ร.พฒันศาสน์วิทยาท่าแร้ง (427)
43 นางรัชนี  จนัทร์เกษร 13724 สนง.เทศบาลเมืองชะอ า (500)
44 นางกญัญา อยูอิ่นทร์ 2595 ขา้ราชการบ านาญเทศบาลเมืองชะอ า (501)
45 นางปทุมมา  ณ โมรา 8104 ขา้ราชการบ านาญเทศบาลเมืองชะอ า (501)
46 นายนฐัพล  ม่วงทอง 14203 ร.ร.เทศบาล 1 บา้นชะอ า (502)
47 น.ส.ปณิชาณัฎฐ์  คงวิจิตร 13530 ร.ร.เทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย (503)
48 นางณัฐพร  บุณยะวนั 9314 ร.ร.เทศบาล 4 บา้นบ่อแขม (505)
49 น.ส.ภคมน  ยิม้ละมยั 14524 ร.ร.เทศบาล 5 ห้วยทรายใต ้(506)
50 น.ส.กรแกว้  จวงเจริญ 13649 ร.ร.เทศบาล 6 ห้วยทรายเหนือ (507)
51 นางวราภรณ์  มากมูล 12957 ร.ร.เทศบาล 7 บา้นหนองตาพด (508)
52 น.ส.วิรัลพชัร  โรจน์ภานุวฒัน์ 14638 ร.ร.เทศบาล 8 สวนสน (509)
53 นายสมิง  โคตรวงศ์ 10946 ร.ร.วดัท่าขาม (610)
54 นางธญัญพฒัน์ พรายแกว้ 12956 ร.ร.บา้นท่าโล ้(611)
55 นายวิวฒัน์  โกยม 13201 ร.ร.บา้นหนองเกตุ (618)
56 นางธนวรรณ  อภยัพงศ์ 9028 ร.ร.บา้นในดง (622)
57 นายสุพล  จิรประเสริฐวงศ์ 14434 ร.ร.วดัวงัไคร้ (629)
58 นางจริยา  ศรีอ าพรรณ 8330 ร.ร.บา้นท่าไมร้วก (643)
59 นางศุภิดา  บุญเปร่ียม 14830 ร.ร.บา้นพุหวาย (715)
60 นายสุริยา  มนตรีภกัด์ิ 11641 ร.ร.บา้นหนองหญา้ปลอ้ง (915)
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61 นายประหยดั  ศรีทะลบั 9068 ร.ร.บา้นหนองจอก (A20)
62 นายสวิสส์  นกแกว้ 12840 ร.ร.วดัหนองแก (A26)
63 นายเสร่ิน  ปานแกว้ 11013 ร.ร.วดัท่าศาลาราม (A31)
64 นายธนาวุฒิ  แกว้น้อย 8415 ร.ร.วดักุ่ม (A34)
65 นายปรีดา  เทียนชยัแสง 13450 ร.ร.วดัลาดศรัทธาราม (A35)
66 นางสงกรานตท์อง  มาลยัเลิศ 10661 ร.ร.วดัไทรทอง (B12)
67 น.ส.พชัรียา  จารีย์ 10403 ร.ร.วดัในกลาง (B22)
68 น.ส.อินทิรา  องักินนัทน์ 13885 กองการศึกษา ท.เมืองเพชรบุรี (C00)
69 นางชมอ้ย  แสงเพช็ร 3026 ขา้ราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบุรี (C01)
70 นายสมนึก  เสียงหวาน 4695 ขา้ราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบุรี (C01)
71 น.ส.ล้ินจ่ี  ถนอมทรัพย์ 8919 ขา้ราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบุรี (C01)
72 นางฉวีวรรณ  จนัทรางกูร 10548 ขา้ราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบุรี (C01)
73 น.ส.ณัฐชยา  นราธิปานนัท์ 15853 ขา้ราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบุรี (C01)
74 นางสมรักษ ์ ช่ืนอร่าม 10844 ร.ร.เทศบาล 1 วดัแก่นเหล็ก (C02)
75 นางรัชนี  พนัออด 10793 ร.ร.เทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส (C04)
76 นางธญัรัค  สินทวี 10845 ร.ร.เทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส (C04)
77 นายสุทิน  พรมสี 11635 ร.ร.เทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส (C04)
78 นางจ ารัส  นวลมา 11933 ร.ร.เทศบาล 4 วดัไชยสุรินทร์ (C05)
79 นางพวงดาว  บวัหลวง 8155 ร.ร.พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี (D01)
80 น.ส.รัตนา  โพธ์ิทอง 10598 ร.ร.พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี (D01)
81 นายอรุณ  สรรพคุณ 10727 ร.ร.พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี (D01)
82 นางขวญัรุ่ง  นุ่มเมือง 14632 ร.ร.พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี (D01)
83 นางศรัญญา  เดชมาก 15493 ร.ร.พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี (D01)
84 นางกมลวรรณ  เกียร์ช 7467 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี(D02)
85 น.ส.อนงคนุ์ช  มา้ยอุเทศ 11623 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี(D02)
86 นางวชิรา  เดชส าราญ 11979 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี(D02)
87 นายสุทศัน์  ทวีชยั 12027 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี(D02)
88 นายณภทัร  ศิลปศร 13842 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี(D02)
89 นางทิวาพร  เฟ่ืองฟุ้ ง 9784 ร.ร.คงคาราม (D04)
90 นางรุจิรา  ทบัทิมแกว้ 15306 ร.ร.คงคาราม (D04)
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91 นายวสนัต ์ บรรลือทรัพย์ 15748 ร.ร.ดอนยางวิทยา (D06)
92 นายพฒัน์พรชยั  เมฆวิลยั 8720 ร.ร.วชิรธรรมโศภิต (D08)
93 นายจรัล  แห่งหน 14645 ร.ร.เขายอ้ยวิทยา (D11)
94 นายมนสั  พุทธรักษา 11287 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 1 (E01)
95 นางวลีวลัย ์ ศรีสุขใส 12823 สนง. ศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบุรี (E02)
96 นายรังสรรค ์ บุณยะวนั 8745 ร.ร.ชลประทานแก่งกระจาน (F17)
97 นายธีระชยั  พวงน้อย 10948 ร.ร.บา้นหนองปืนแตก (F20)
98 นายสงัวาลย ์ อุระทยั 12681 ร.ร.บา้นพุเขม็ (F21)
99 นายส ารวล  เมธาวี 7880 ขา้ราชการบ านาญ สศจ.เพชรบุรี (G02)
100 นางจนัทร์เพญ็  พนัธุ์ภกัดี 11828 ขา้ราชการบ านาญ สศจ.เพชรบุรี (G02)
101 นางนิสา  เมธาวี 11978 ขา้ราชการบ านาญ สศจ.เพชรบุรี (G02)
102 นายวิเชียร  เรียบร้อย 2113 ขา้ราชการบ านาญ สปจ.เพชรบุรี (G03)
103 นายรวม  แก่นเพชร 5100 ขา้ราชการบ านาญ สปจ.เพชรบุรี (G03)
104 นางสุภางค ์ สรรพอุดม 7700 ขา้ราชการบ านาญ สปจ.เพชรบุรี (G03)
105 น.ส.บุญเติบ  พรรณรายน์ 9647 ขา้ราชการบ านาญ สปจ.เพชรบุรี (G03)
106 นางนลินรัตน์  บูญทรง 9824 ขา้ราชการบ านาญ สปจ.เพชรบุรี (G03)
107 นายโสภณ  ปรียานนท์ 11289 ขา้ราชการบ านาญ สปจ.เพชรบุรี (G03)
108 นายสุรพร  กุลศิริชยัวฒัน์ 3192 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
109 นางสุวรรณา พวงเดช 4922 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
110 นายชาตรี  ศรศิริ 6005 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
111 นายสอ้ิง  อยูค่ง 6854 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
112 นายผล  แจ่มแจง้ 8139 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
113 นายวินยั  บุญกอง 10097 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
114 นางถิรนนัท ์ กล่ินน้อย 10709 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
115 นายเลิศ  ศรีเอียง 12576 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
116 นายนิยม  เอ่ียมเพชร 13338 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
117 น.ส.สุมล  สุตะวิริยะวฒัน์ 14090 ช าระท่ีสหกรณ์ฯ (G04)
118 นายส านึก  มุนิปภา 2732 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
119 นายจารุพงศ ์ เทพสุท 5095 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
120 นางอุษา  เกสรสุคนธ์ 7563 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
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121 นางบงัอร  ไข่มุกด์ 8108 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
122 นายสมศกัด์ิ   แสนสุข 9411 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
123 นางศิริรัตน์  สุขนิรันดร์ 11891 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
124 นางร าเพย  สว่างเดือน 12211 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
125 นายวิชยั  ประคุณูประการ 1950 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.บา้นแหลม (H02)
126 นางช าเลือง  บุญช่ืน 8857 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.บา้นลาด (H05)
127 นางศรีสุพิณ  โพธ์ิอ๊ะ 8859 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.บา้นลาด (H05)
128 นางสมพร  พูลสมบติั 9488 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.บา้นลาด (H05)
129 นายณรงค ์ ทวีกาญจน์ 10653 ขา้ราชการบ านาญ สปอ.ท่ายาง  (H06)
130 นายบรรเทิง  มากมิตร 2300 ขา้ราชการบ านาญ เขตท่ี1 ตค.51 (H08)
131 นางยพิุน  เทพสุท 4380 ขา้ราชการบ านาญ เขตท่ี1 ตค.51 (H08)
132 นายเกรียงศกัด์ิ  วิจิตร 7325 ขา้ราชการบ านาญ เขตท่ี1 ตค.51 (H08)
133 น.ส.รอยพิม  นกัเบศร์ 5784 บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
134 นางร าเพย  ถ ้ากระแสร์ 9701 บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
135 นายอิทธิพล  ชูสุวรรณ 13543 บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
136 นางบุญนาค  แสงเพช็ร 13857 บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
137 นายวิวรรธน์  วิชยัดิษฐ 14040 บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
138 นางศุภี  ไชยสมนึก 5453 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H12)
139 นายโกมินทร์  ตรัยวารินทร์ 5744 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H12)
140 น.ส.สมพร  แน่งน้อย 7729 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H13)
141 นายชูศกัด์ิ  สุขประเสริฐ 8858 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H13)
142 นางอจัฉรา  วงศเ์วช 10911 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H13)
143 นายผดุงศกัด์ิ  กล ่าเรือง 3308 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.54 (H14)
144 นางอารีย ์ อ  ่ากลดั 3550 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.54 (H14)
145 นายไพฑูรย ์ ไชยสมนึก 6627 บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
146 นางกุสุม  พิกุลทอง 9688 บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
147 นางธิดา  สุภทัราชยั 11328 บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
148 นางฉออ้น  เล่นวารี 11698 บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
149 นางวฒัชะนา  ชาติน ้าเพชร 4088 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
150 นายจาฤก  นครคร้ืน 4476 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
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151 นายสมพกั  พงศภ์สัสร 7256 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
152 นางนิตยา  ทองแถม 12424 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
153 นางพะเยาว ์ วิจิตร 13837 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
154 น.ส.ศิริพรรณ  พ่วงลาภ 3122 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
155 นายสุวรรณ  ไตรพฤกษชาติ 4690 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
156 นายมีเชาว ์ เอ่ียมจินดา 7842 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
157 นายปัญญา  ธรรมวินยัสถิต 9710 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
158 นายบุญเลิศ  โสภณ 12201 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
159 นางพรรณวดี  พุม่พวง 13242 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
160 น.ส.เตือนใจ  วิจิตร 1686 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.46 (H23)
161 นายไชยรัตน์  ป่ินแกว้ 4069 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.46 (H23)
162 นายประเสริฐ  เชยชิต 11951 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.46 (H23)
163 น.ส.ประยงค ์ ใจดี 1835 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.47 (H25)
164 น.ส.ธญัญธร  มีพลงั 3004 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.47 (H25)
165 นางอาบจิต  แกว้จรัส 9493 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.47 (H25)
166 นายธรรมนูญ  แยม้ช่ืนใจ 9960 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.47 (H25)
167 นางสราญจิต  มุนิปภา 4017 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.49 (H26)
168 นางประเทือง  ส าเภาเงิน 7027 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.49 (H26)
169 นางทองเจือ  เกตุทะเล 8434 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.49 (H26)
170 นางศรัณยา  นวลชมภู 13438 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.49 (H26)
171 นางธญัรัศม ์ เทพเรณู 9995 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.59 (H27)
172 นายสมบูรณ์  มงัสา 4936 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.61 (H29)
173 นางบุญจริง  ล้ิมสุวรรณ 9542 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.61 (H29)
174 นายปรีชา  น้อยพ่วง 11822 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.61 (H29)
175 นายบุญชู  บวัสด 13369 เทศบาลต าบลนายาง (I02)
176 นายสุรเชษฐ์  บุญมีพิพิธ 10214 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 47 (K05)
177 นายกมล  โชคลาภา 10571 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 47 (K05)
178 นายสุรพล  ทองเหลือ 11257 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั (K08)
179 น.ส.ชุติมา  เขียวข า 9652 ร.ร.บา้นลาดวิทยา (K18)
180 น.ส.สมประสงค ์ เพชรสุข 12445 ร.ร.บา้นลาดวิทยา (K18)
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181 นางกชพร  มัง่ประเสริฐ 12140 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา (K20)
182 นางกนกวรรณ  พูลนาค 9097 ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค ์(K21)
183 น.ส.ศิริญา  เดชะค าภู 14529 ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค ์(K21)
184 นายสรพงษ ์ ดุษฎีกุลวิวฒัน์ 13748 ร.ร.ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี (K22)
185 นายเทิดศกัด์ิ  แสงศรีจนัทร์ 14626 ร.ร.ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี (K22)
186 นางรัตติกาล  สีแตง 15101 ร.ร.ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี (K22)
187 นายชาญ  แกว้ชิงดวง 11227 ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา (K24)
188 นายสุภชาติ  เชยสุวรรณ์ 8779 ร.ร.หนองจอกวิทยา (K25)
189 นายอาหามะ  มะบู 14967 ร.ร.ท่ายางวิทยา (K26)
190 นายชยัชาญ  แกว้ชิงดวง 13888 ร.ร.แก่งกระจานวิทยา (K28)
191 น.ส.สุภรณ์  สุขสงวน 6785 บ านาญ สพม.เขต 10 กย.55 (L03)
192 นายเจริญวุฒิ  เสง่ียมพนัธ์ศิริ 10762 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.56 (L05)
193 นายจิระ  ตณัฑโ์พธ์ิประสิทธ์ิ 5233 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.58 (L07)
194 นายสุวฒัน์  จิรประเสริฐวงศ์ 6940 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.59 (L08)
195 นายปราโมทย ์ โมลี 5644 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.60 (L09)
196 นายธวชัชยั  บวัหลวง 8821 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.61 (L10)
197 น.ส.วาสนา  ทิมวตัร 14663 อบต.ไร่ส้ม (P01)
198 น.ส.สกุณา  โพธ์ิทอง 15204 อบต.ยางน ้ากลดัใต ้(P07)
199 นางสุริยา  บุตรจนัทร์ 15380 อบต.พุสวรรค ์(P15)
200 นายเกษม  อาจแสน 2566 บ านาญ สปจ. เขตพ้ืนท่ี 2 เมย.47(Z03)
201 น.ส.บงัอร  บุญจนัทร์ 3078 บ านาญ สปจ. เขตพ้ืนท่ี 2 เมย.47(Z03)
202 นายอุดม  พินวิวฒัน์ 2048 บ านาญ เขตพ้ืนท่ี 2 ตค.49 (Z10)
203 นายสุกิจ  สมคัรรบ 4159 บ านาญเขต 2 ตค.52 (Z11)
204 นายดิเรก  บุญช่ืน 2947 บ านาญเขต 2 ธค.52 (Z12)
205 นายโกศล  จุย้มี 12918 บ านาญเขต 2 กย.53 (Z13)
206 นายวินยั  สิงห์โต 4895 บ านาญเขต 2 กย.53 (Z14)
207 น.ส.วรรณพร  ตณัฑเ์จริญรัตน์ 4601 บ านาญเขต 2 กย.54 (Z15)
208 นายวิชยั  เพชรขาว 3859 บ านาญเขต 2 กย.54 (Z16)
209 นางสุมาลี  พินวิวฒัน์ 8850 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.56 (Z19)
210 นายชยัยนั  เล็กบ ารุง 4068 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
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211 นางเบญจวรรณ  ธรรมรมย์ 4654 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
212 นายศิริ  สระส าราญ 7251 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
213 นายสุรศกัด์ิ  เหรียญบุบผา 4458 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)
214 นายกิตติ  จนัทร์ปรุง 9456 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)
215 นายบวังาม  ชะเอม 9855 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)
216 นายสญัญา เล็กบ ารุง 9980 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)
217 นางวิภา  จนัทร์ปรุง 9737 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.59 (Z22)
218 นายบุญมี  อ่อนแกว้ 5054 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.60 (Z23)
219 นายประเทือง  กล่ินเล็ก 5886 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.60 (Z23)
220 นายวรพฒัน์  ปุญญาธิกุล 11321 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.60 (Z23)
221 นายปณิธิกฤษต์ิ  เลิศล ้า 12671 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.60 (Z23)
222 นายประดิษฐ์  สีสุกใส 5871 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.61 (Z24)
223 นายสมชาย  นฤดีศรีอุทยั 7579 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.61 (Z24)
224 นางรัชนีย ์ อินทรโสภา 8032 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.61 (Z24)
225 นายเกรียงศกัด์ิ  ภุมรินทร์ 8697 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.61 (Z24)
226 นางวรนิษฐา  บวัศิริ 11181 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 2(601)
227 น.ส.สุธาสินี  ยงภูมิพุทธา 11166 ร.ร.เข่ือนเพชร (626) 
228 นายเฉลิมศกัด์ิ  เฉลิมทอง 13005 ร.ร.วดัอินจ าปา (A14) 
229 นางอุไร  สุกใส 3452 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.62 (H300)
230 นายสามารถ  แสงกระจ่าง 7412 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.62 (H300)
231 นางวิไลลกัษณ์  จนัทร์ชุติภา 7767 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.62 (H300)
232 นายสรนนัต ์ ถนอมรัตน์ 8162 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.62 (H300)
233 นายณรงค ์ โตระพิมาย 8607 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.62 (H300)
234 นายโกศล  กรีทวี 8970 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.62 (H300)
235 น.ส.ชลิตตา  เช้ือนิล 10476 ขา้ราชการบ านาญเขต 1 กย.62 (H300)
236 นายธีรศกัด์ิ  พิงภกัด์ิ 6616 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.62 (L110)
237 นางพชัรี  นุชสวสัด์ิ 7967 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.62 (L110)
238 นายประสิทธ์ิ  มากมูล 8579 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.62 (L110)
239 นางจุฑามาศ  วงษส์วาท 8642 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.62 (L110)
240 นางกรรณิสา  อยูช่มบุญ 9756 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.62 (L110)
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241 น.ส.นนัทา  แยม้เมือง 11843 ขา้ราชการบ านาญ สพม.10 กย.62 (L110)
242 นายส่วน  ทิมจิตร 5596 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.62 (Z250)
243 นางปรียา  ตุม้ศรี 5879 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.62 (Z250)
244 นางเบญจมาศ  ขนัธรักษา 8657 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.62 (Z250)
245 นายนฐัพงษ ์ นกแกว้ 9881 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.62 (Z250)
246 นางอกัษร  ฐานาพิชยัศกัด์ิ 10378 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.62 (Z250)
247 นายบุญธรรม  เพ่ิมสุข 12642 ขา้ราชการบ านาญเขต 2 กย.62 (Z250)
248 นางศุภวรรณ  สวสัด์ิวารี 14127 พน้สภาพ***
249 น.ส.นภสันนัท ์ วงศลิ์ขิตปัญญา 15099 พน้สภาพ***
250 นายมนู   ลิขิตอ าไพพรรณ 13121 เสียชีวิต*****
251 น.ส.อรทยั  ชูเจริญ 16348    มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ เป็นผูแ้ทนปี 59 และลาออกจากเลขทะเบียน 15147

252 น.ส.พจนา  โพธิสุวรรณ 16536    มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ เป็นผูแ้ทนปี 59 และลาออกจากเลขทะเบียน 14848


