
ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
 กลุ่มที่ 1 หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1

1 13123 นายไพฑูรย์ เฟื่องฟู ร.ร.วัดสิงห ์(304) # 23
2 9065 นายเทพไท ศรค ารณ ร.ร.บา้นบอ่หวาย (311) # 14
3 11560 นางบญุเล่ียม โพธ์ิเอี่ยม ร.ร.วัดโพพระใน (312) # 31
4 10806 นายเอนก กล่ินฟุ้ง ร.ร.วัดเวียงคอย (314) # 6
5 9635 นายสมเกียรติ ศรีสุขใส ร.ร.บา้นดอนย่ีกรอก (316) # 39
6 10783 นายส าเนียง ทองลอย ร.ร.บา้นหนองพลับ (318) # 38
7 8476 นางยุพิน ศิริเรือง ร.ร.วัดบนัไดทอง (319) # 8
8 10681 นายปญัญา ฉัตรวชิระวงษ์ ร.ร.วัดบางทะลุ (320) # 16
9 12814 นางวรรณภา เสรีรักษ์ ร.ร.วัดนาพรม (324) # 28
10 15722 น.ส.ฉวีวรรณ จิระเพชรอ าไพ ร.ร.บา้นพี่เล้ียง (329) # 25
11 15244 นายจ าลอง นุ่มสวน ร.ร.หาดเจ้าส าราญ (333) # 15
12 15748 นายวสันต์ บรรลือทรัพย์ ร.ร.บา้นบอ่โพง (339) # 18
13 8162 นายสรนันต์ ถนอมรัตน์ ร.ร.อนุบาลเพชรบรีุ (343) # 40
14 13509 ว่าที่ รต.ประเสริฐ รุจิรา ร.ร.อนุบาลเพชรบรีุ (343) # 40
15 14724 นายภควัฒน์ เรืองปราชญ์ ร.ร.อนุบาลเพชรบรีุ (343) # 40
16 5450 นางอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ ร.ร.วัดดอนไก่เต้ีย (344) # 41
17 6225 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ร.ร.วัดดอนไก่เต้ีย (344) # 41
18 7412 นายสามารถ แสงกระจ่าง ร.ร.วัดดอนไก่เต้ีย (344) # 41
19 10476 น.ส.ชลิตตา เชื้อนิล ร.ร.วัดดอนไก่เต้ีย (344) # 41
20 12390 นายสมชัย แซ่เอี้ยว ร.ร.วัดดอนไก่เต้ีย (344) # 41
21 16091 นายสิทธิชัย เย็นสวัสด์ิ ร.ร.วัดดอนไก่เต้ีย (344) # 41
22 11822 นายปรีชา น้อยพ่วง ร.ร.บา้นเขาย้อย (805) # 13
23 9703 นางอุษณี จอมพุก ร.ร.วัดหนองส้ม (809) # 11
24 5809 นายภาณุวัฒน์ รูปสง่า ร.ร.วัดกุฎิ (811) # 9
25 7767 นางวิไลลักษณ์ จันทร์ชุติภา ร.ร.วัดหว้ยโรง (812) # 8
26 15064 นายอรรถพล กาลนิล ร.ร.บา้นหนองชุมพล (817) # 6
27 10960 นายทรงกลด สระแก้ว ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 13  (823) # 4
28 11640 นายสมพร โปะ๊เงิน ร.ร.วัดทรงธรรม (825) # 5
29 4936 นายสมบรูณ์ มังสา ร.ร.วัดยาง (826) # 15
30 8607 นายณรงค์ โตระพิมาย ร.ร.วัดทา้ยตลาด (827) # 14
31 4642 นายสุรพล ทมิแท้ ร.ร.บา้นทา่ตะคร้อ (902) # 1
32 10926 นายประทมุ ปานสวย ร.ร.บา้นหนองรี (904) # 2
33 13009 นายจ าลอง วุฒิธรรม ร.ร.บา้นยางน้ ากลัดใต้ (905) # 5
34 4643 นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ ร.ร.บา้นทา่เสลา (907) # 14

รายช่ือผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครเูพชรบุร ีจ ากัด ประจ าปี 2559 - 2560



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
35 11641 นายสุริยา มนตรีภักด์ิ ร.ร.บา้นหนองหญ้าปล้อง (915) # 7
36 6376 นายสิงหท์อง พันหล่ิง ร.ร.บา้นหนองไผ่ (917) # 9
37 14818 นางเรืองไร แย้มส าราญ ร.ร.วัดต้นสน (B06) # 1
38 9071 นายสุชาติ ไกรพงศ์ธรรม ร.ร.บา้นแหลม (B07) # 2
39 5497 นายจุมพล สรรพอุดม ร.ร.มิตรภาพที่ 34(B08) # 6
40 8653 นายสุรศักด์ิ สืบค้า ร.ร.บา้นทา่แร้ง (B09) # 7
41 14537 นายไชยา จารีย์ ร.ร.วัดกุฎิ (B11) # 10
42 13175 นางนิภา เมธาประสิทธ์ิ ร.ร.วัดไทรทอง (B12) # 9
43 11122 นายไพโรจน์ ช่อผกา ร.ร.วัดปากอ่าว (B16) # 12
44 10661 นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ ร.ร.บา้นสามแพรก (B21) # 16
45 9941 นางงามเพ็ญ พันธ์ุดี ร.ร.วัดในกลาง (B22) # 3
46 10403 น.ส.พัชรียา จารีย์ ร.ร.วัดเขาตะเครา (B24) # 18
47 8970 นายโกศล กรีทวี ร.ร.บา้นทุ่งเฟื้อ (B25) # 19
48 9667 นายไพฑูรย์ เลียบวัน ร.ร.บา้นบางแก้ว (B29) # 26
49 14476 นางไข่มุกต์ รุ่งศิริวัฒนกิจ ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธา (B30) # 27
50 5335 นายกิตติสัณห ์น้ าทพิย์มงคล ร.ร.วัดบางขุนไทร (B32) # 22
51 6463 นางอรสุดา ผ่องอ าไพ ร.ร.บา้นดอนมะขาม (B35) # 25
52 10446 นายวิรัตน์ วิบลูรังสรรค์ ร.ร.บา้นดอนมะขาม (B35) # 25
53 15066 นายย่ิงกมล นาคะเวช ร.ร.วัดสมุทรธาราม (B37) # 29
54 9542 นางบญุจริง ล้ิมสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 1 (E01)
55 9995 นางธัญรัศม์ เทพเรณู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 1 (E01)
56 10294 นางสุพรรณภา ศักด์ิทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 1 (E01)
57 11287 นายมนัส พุทธรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 1 (E01)
58 12823 นางวลีวัลย์ ศรีสุขใส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 1 (E01)

 กลุ่มที่ 2 หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 2
59 7830 นางนิภา อยู่เย็น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 2(601)49
60 11181 นางวรนิษฐา บวัศิริ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 2(601)49
61 12322 นางวัฒนา เมืองงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 2(601)49
62 14029 นายนิกูล ประทปีพิชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 2(601)49
63 7270 นางกัญกฤษ  โชติภัคภิญญา ร.ร.บา้นทา่ยาง (602) # 1
64 12642 นายบญุธรรม เพิ่มสุข ร.ร.บา้นหนองบว้ย (603) # 2
65 8697 นายเกรียงศักด์ิ ภุมรินทร์ ร.ร.วัดเขากระจิว (607) # 6
66 7425 นายศิริ เฮ่งพก ร.ร.วัดทา่คอย (609) # 8
67 10946 นายสมิง โคตรวงศ์ ร.ร.วัดทา่ขาม (610) # 9
68 12349 นายอ าพร ต้ังธรรม ร.ร.วัดทา่ขาม (610) # 9
69 10812 นางนกเล็ก จินะเปง็กาศ ร.ร.บา้นทา่โล้ (611) # 10



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
70 13708 น.ส.บบุผา เกตุอินทร์ ร.ร.บา้นทา่โล้ (611) # 10
71 12956 นางธัญญพัฒน์ พรายแก้ว ร.ร.บา้นหนองน้ าถ่าย (612) # 11
72 8755 นางรัชดาภรณ์ ภิรมย์พู่ ร.ร.วัดหนองจอก (617) # 16
73 9028 นางธนวรรณ อภัยพงศ์ ร.ร.บา้นในดง (622) # 21
74 8655 นายประจวบ ชาญศิริ ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (623) # 22
75 8720 นายพัฒน์พรชัย เมฆวิลัย ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (623) # 22
76 6256 นางลัดดา เขียมทรัพย์ ร.ร.วัดตาลกง (624) # 23
77 7579 นายสมชาย นฤดีศรีอุทยั ร.ร.วัดตาลกง (624) # 23
78 9424 นายปญัญา อยู่คง ร.ร.วัดตาลกง (624) # 23
79 9737 นางวิภา จันทร์ปรุง ร.ร.วัดเขื่อนเพชร (625) # 24
80 5879 นางปรียา ตุ้มศรี ร.ร.เขื่อนเพชร (626) # 25
81 11166 น.ส.สุธาสินี ยงภูมิพุทธา ร.ร.เขื่อนเพชร (626) # 25
82 12140 นางกชพร มั่งประเสริฐ ร.ร.เขื่อนเพชร (626) # 25
83 5044 นายวีระศักด์ิ ศรีสุขใส ร.ร.บา้นหนองขานาง (627) # 26
84 9015 นายปยิะ กล่อมจิตร์ ร.ร.บา้นหนองขานาง (627) # 26
85 11321 นายวรพัฒน์ ปญุญาธิกุล ร.ร.บา้นหนองชุมแสง (631) # 30
86 14434 นายสุพล จิรประเสริฐวงศ์ ร.ร.บา้นเขากระปกุ (634) # 33
87 4966 นายสายันต์ ล้วนเพชร ร.ร.บา้นโปง่เกตุ (638) # 37
88 5861 นายสมนึก กรีดกราย ร.ร.บา้นโปง่เกตุ (638) # 37
89 8330 นางจริยา ศรีอ าพรรณ ร.ร.บา้นทา่ไม้รวก (643) # 41
90 12681 นายสังวาลย์ อุระทยั ร.ร.บา้นบางเกตุ (705) # 5
91 10378 นางอักษร ฐานาพิชัยศักด์ิ ร.ร.บา้นร่องระก า (707) # 12
92 13458 นางชลิดา จันทฤกษ์ ร.ร.บา้นดอน (709) # 2
93 11064 นางอารีย์ ค าเพ็ง ร.ร.วัดหนองศาลา (712) # 9
94 12247 นายส าเนา หนูเทยีน ร.ร.วัดโตนดหลวง (713) # 7
95 8032 นางรัชนีย์ อินทรโสภา ร.ร.บา้นบอ่ไร่ (714) # 8
96 14830 นางศุภิดา บญุเปร่ียม ร.ร.บา้นพุหวาย (715) # 19
97 8657 นางเบญจมาศ ขันธรักษา ร.ร.บา้นดอนมะกอก (717) # 18
98 14430 นางอุตส่าห ์ภัทรพงศ์พันธ์ ร.ร.บา้นอ่างหนิ (720) # 21
99 9363 นายคณิต พ่วงทอง ร.ร.บา้นดอนขุนหว้ย (722) # 11
100 9365 นางเสาวณีย์ พ่วงทอง ร.ร.บา้นดอนขุนหว้ย (722) # 11
101 15036 นางฝนทพิย์ แพทเทอสัน ร.ร.บา้นทุ่งขาม (724) # 22
102 12936 นางบญุเจือ เสียงวัฒนะ ร.ร.บา้นรางจิก (727) # 26
103 11652 นางทพิวรรณ คงหอม ร.ร.วัดหว้า (A08) # 20
104 11905 นางวทชิา พรายประทปี ร.ร.บา้นแหลมทอง (A09) # 23
105 5918 นายอ านวย ศักด์ิปรีชา ร.ร.บา้นซ่อง (A11) # 28



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
106 4906 นายสุดใจ จันทะทงั ร.ร.วัดศาลาเขื่อน (A13) # 30
107 13005 นายเฉลิมศักด์ิ เฉลิมทอง ร.ร.วัดอินจ าปา (A14) # 31
108 5871 นายประดิษฐ์ สีสุกใส ร.ร.วัดถ้ ารงค์ (A17) # 33
109 9068 นายประหยัด ศรีทะลับ ร.ร.บา้นหนองจอก (A20) # 11
110 5054 นายบญุมี อ่อนแก้ว ร.ร.บา้นโปง่สลอด (A21) # 15
111 5596 นายส่วน ทมิจิตร ร.ร.วัดโพธ์ิลอย (A24) # 14
112 13450 นายปรีดา เทยีนชัยแสง ร.ร.บา้นดงหว้ยหลวง (A25) # 26
113 14366 นายวิชัย สุขสวัสด์ิ ร.ร.วัดหนองแก (A26) # 12
114 8143 นายวีระ โอบอ้อม ร.ร.วัดเขาทะโมน (A30) # 5
115 11013 นายเสร่ิน ปานแก้ว ร.ร.วัดทา่ศาลาราม (A31) # 7
116 8415 นายธนาวุฒิ แก้วน้อย ร.ร.วัดกุ่ม (A34) # 3
117 8388 นางประเทอืง รูปสง่า ร.ร.บา้นหว้ยกวางจริง (F02)
118 9372 นายมานิต ยืนยง ร.ร.บา้นเขากล้ิง (F07)
119 15861 น.ส.พนิดา จันทร์ทอง ร.ร.อ.ฮ.ล้ิงค์ (F09)
120 10919 นายสังเวียน อิ่มเจริญ ร.ร.บา้นปา่เด็ง (F12)
121 9881 นายนัฐพงษ์ นกแก้ว ร.ร.บา้นซ่อง (F13)
122 8420 นายสุชิน ศิริเรือง ร.ร.บา้นมะขามโพรง (F14)
123 5886 นายประเทอืง กล่ินเล็ก ร.ร.บา้นหนองหงษ์ (F16)
124 8745 นายรังสรรค์ บณุยะวัน ร.ร.ชลประทานแก่งกระจาน (F17)
125 10948 นายธีระชัย พวงน้อย ร.ร.บา้นหนองปนืแตก (F20)
126 13253 นายส าราญ หวานมาก ร.ร.บา้นหนองปนืแตก (F20)
127 12840 นายสวิสส์ นกแก้ว ร.ร.บา้นหว้ยไผ่ (F25)

 กลุ่มที่ 3 หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10
128 7967 นางพัชรี นุชสวัสด์ิ ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรีุ (D01)
129 8043 นายสุพัตร์ ชาติน้ าเพชร ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรีุ (D01)
130 8155 นางพวงดาว บวัหลวง ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรีุ (D01)
131 8642 นางจุฑามาศ วงษ์สวาท ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรีุ (D01)
132 8821 นายธวัชชัย บวัหลวง ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรีุ (D01)
133 10598 น.ส.รัตนา โพธ์ิทอง ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรีุ (D01)
134 14632 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรีุ (D01)
135 15493 นางศรัญญา เดชมาก ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบรีุ (D01)
136 6705 นายสรวุฒิ ระหว่างบา้น ร.ร.เบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบรีุ(D02)
137 7467 นางกมลวรรณ เกียร์ช ร.ร.เบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบรีุ(D02)
138 9008 นายพนม เชื่อมชิต ร.ร.เบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบรีุ(D02)
139 11623 น.ส.อนงค์นุช ม้ายอุเทศ ร.ร.เบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบรีุ(D02)
140 11979 นางวชิรา เดชส าราญ ร.ร.เบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบรีุ(D02)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
141 12027 นายสุทศัน์ ทวีชัย ร.ร.เบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบรีุ(D02)
142 12136 นายวสรรณ์ น้อยภาษี ร.ร.เบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบรีุ(D02)
143 13436 นายวิโรจน์ วรพุฒิ ร.ร.เบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบรีุ(D02)
144 6616 นายธีรศักด์ิ พิงภักด์ิ ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารฯ) (D03)
145 8899 นายโสภณ หรัิญสุข ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารฯ) (D03)
146 13162 นายสมชาย เทพพานิช ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารฯ) (D03)
147 13804 นางณัฐพร จ าปาวิจิตร ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารฯ) (D03)
148 14767 นายธนพล เร่ิมคิดการณ์ ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารฯ) (D03)
149 9784 นางทวิาพร เฟื่องฟุ้ง ร.ร.คงคาราม (D04)
150 10887 นายด ารงค์ รอดสิน ร.ร.คงคาราม (D04)
151 11420 น.ส.ใกล้รุ่ง สังข์สุข ร.ร.คงคาราม (D04)
152 11843 น.ส.นันทา แย้มเมือง ร.ร.คงคาราม (D04)
153 13828 นางสมพิศ มงคลโสฬศ ร.ร.คงคาราม (D04)
154 15306 นางรุจิรา ทบัทมิแก้ว ร.ร.คงคาราม (D04)
155 6940 นายสุวัฒน์ จิรประเสริฐวงศ์ ร.ร.บางจานวิทยา (D05)
156 8579 นายประสิทธ์ิ มากมูล ร.ร.ดอนยางวิทยา (D06)
157 5644 นายปราโมทย์ โมลี ร.ร.บา้นแหลมวิทยา (D07)
158 13121 นายมนู ลิขิตอ าไพพรรณ ร.ร.บา้นแหลมวิทยา (D07)
159 14626 นายเทดิศักด์ิ แสงศรีจันทร์ ร.ร.วชิรธรรมโศภิต (D08)
160 6642 น.ส.นพรัตน์ ปรียานนท์ ร.ร.บางตะบนูวิทยา (D09)
161 15965 น.ส.นุชจรีย์ อินงาม ร.ร.โยธินบรูณะ เพชรบรีุ (D10)
162 14645 นายจรัล แหง่หน ร.ร.เขาย้อยวิทยา (D11)
163 15542 นายจงรักษ์ วัตรสติ ร.ร.เขาย้อยวิทยา (D11)
164 16167 นางสุรัตน์ กันล้อม ร.ร.เขาย้อยวิทยา (D11)
165 10727 นายอรุณ สรรพคุณ ร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา (D12)
166 13842 นายณภัทร ศิลปศร ร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา (D12)
167 10214 นายสุรเชษฐ์ บญุมีพิพิธ ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์47 (K05) 
168 10571 นายกมล โชคลาภา ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์47 (K05) 
169 11257 นายสุรพล ทองเหลือ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยา (K08)
170 13682 นางศิริพร ค าสิงห์ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยา (K08)
171 14529 น.ส.ศิริญา เดชะค าภู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยา (K08)
172 9652 น.ส.ชุติมา เขียวข า ร.ร.บา้นลาดวิทยา (K18)
173 9756 นางกรรณิสา อยู่ชมบญุ ร.ร.บา้นลาดวิทยา (K18)
174 10937 นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ ร.ร.บา้นลาดวิทยา (K18)
175 11860 นายปริญญา เลิศอาวาส ร.ร.บา้นลาดวิทยา (K18)
176 12445 นางสมประสงค์ พิณทพิย์ ร.ร.บา้นลาดวิทยา (K18)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
177 6702 นายกุศล น่วมมะโน ร.ร.โตนดหลวงวิทยา (K20)
178 11182 น.ส.จุฑามาส พุ่มสวัสด์ิ ร.ร.โตนดหลวงวิทยา (K20)
179 9097 นางกนกวรรณ พูลนาค ร.ร.หว้ยทรายประชาสรรค์ (K21)
180 13748 นายสรพงษ์ ดุษฎีกุลวิวัฒน์ ร.ร.ชะอ าคุณหญิงเนื่องบรีุ (K22)
181 15099 น.ส.นภัสนันท ์วงศ์ลิขิตปญัญา ร.ร.ชะอ าคุณหญิงเนื่องบรีุ (K22)
182 15101 นางรัตติกาล สีแตง ร.ร.ชะอ าคุณหญิงเนื่องบรีุ (K22)
183 11227 นายชาญ แก้วชิงดวง ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา (K24)
184 11710 นายประสิทธ์ ผ่องดี ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา (K24)
185 13434 นายเสน่ห ์พหพุันธ์ ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา (K24)
186 8779 นายสุภชาติ เชยสุวรรณ์ ร.ร.หนองจอกวิทยา (K25)
187 12671 นายปณิธิกฤษต์ิ เลิศล้ า ร.ร.ทา่ยางวิทยา (K26)
188 14964 นางกนกกร  สมนึก ร.ร.ทา่ยางวิทยา (K26)
189 14967 นายอาหามะ มะบู ร.ร.ทา่ยางวิทยา (K26)
190 13888 นายชัยชาญ แก้วชิงดวง ร.ร.แก่งกระจานวิทยา (K28)
191 15468 นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด ร.ร.แก่งกระจานวิทยา (K28)
192 11582 นางอุ่นเรือน จันทร์ดี ร.ร.ปา่เด็งวิทยา (K29)
193 13830 น.ส.บงัอร พรายประทปี ร.ร.เพชรบรีุปญัญานุกูล (K34)
194 8102 นางสมศรี ก าไลแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
195 9451 นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
196 6005 นายชาตรี ศรศิริ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ (107)
197 7650 นายปรีชา สวนมะลิ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ (107)
198 8040 นายชยุต เพ็ญจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ (107)
199 13147 นายประมุข ติฐิโต วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ (107)
200 13603 นายพุฒิพงศ์ เชาวนเมธากุล วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ (107)
201 7592 นางพรทพิย์ สุขเกษม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ (108)
202 13163 นางภัทรกร เสียงสนั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ (108)
203 14024 นางสมมนา สุวรรณนที วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ (108)
204 12548 นายสรรเสริญ ไหมทอง วิทยาลัยการอาชีพบา้นลาด (109)
205 12730 นางฉวี แย้มประยูร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรีุ (110)
206 13967 น.ส.ศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย (111)
207 6854 นายสอิ้ง อยู่คง ว.เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรีุ (205)
208 12576 นายเลิศ ศรีเอียง ว.เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรีุ (205)
209 15960 น.ส.วิชุดา  นามวงษ์บญุ ว.เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรีุ (205)
210 14612 นางจตุพร ตันติรังสี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 (209)

 กลุ่มที่ 5 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
211 7311 นางละเอียด สะอาดเอี่ยม สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (208)
212 9823 น.ส.ส าราญ นาคทอง สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (208)
213 13892 นางอุนากรรณ ไทยถนอม สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (208)
214 15409 นายอาทติย์ อ่วมเครือ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (208)
215 15554 นางศิดาภรณ์ แผนเจริญ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (208)

 กลุ่มที่ 6 สหกรณ์ออมทรพัย์ครเูพชรบุร ีจ ากัด
216 7591 นางรัชนี ฉัตรวชิระวงษ์ ส านักงานสหกรณ์ฯ (105)

 กลุ่มที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
217 7712 นางประไพ ขมแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
218 9993 นางกชพรรณ ลัภโนปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
219 11428 น.ส.สีนวล ไทยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
220 11769 นางธนิดา ชาญชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
221 13971 น.ส.สุกัญญา แพงโสม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
222 14127 นางศุภวรรณ สวัสด์ิวารี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
223 14134 นางรัชนก เรืองอร่าม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
224 14161 นางมะปรางค์ ธูปหอม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
225 14181 น.ส.ฐิติมา แสงนวล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
226 14209 น.ส.วันเพ็ญ มาลาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
227 14238 นางรัตนา เสียงสนั่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
228 14275 นางอรุณ พราหมณีโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
229 14696 น.ส.อภิญญา แจ่มใส มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
230 14725 นางจีรนุช ปิ่มเปี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
231 14794 น.ส.เพียงใจ เรืองชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
232 14848 น.ส.พจนา โพธิสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
233 14873 น.ส.พิศมัย มงกุฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
234 15074 น.ส.กรกนกรัตน์ พัชรภาสกร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
235 15147 น.ส.อรทยั ชูเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
236 15607 น.ส.แขนภา ทองตัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
237 15633 น.ส.สวรินทร์ ย่ังยืนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
238 15697 นายคมชนัญ โวหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)
239 15758 น.ส.ชนาธิป บบุผามาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรีุ (204)

 กลุ่มที่ 8 กลุ่มเทศบาล
240 13885 น.ส.อินทริา อังกินันทน์ กองการศึกษา ท.เมืองเพชรบรีุ (C00)
241 16105 น.ส.ปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ กองการศึกษา ท.เมืองเพชรบรีุ (C00)
242 10625 นางจุไรรัตน์ อุปนันท์ ร.ร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (C02)
243 11933 นางจ ารัส นวลมา ร.ร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (C02)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
244 15123 นางอรวรรณ อินทร์เทยีน ร.ร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (C02)
245 10844 นางสมรักษ์ ชื่นอร่าม ร.ร.เทศบาล 2 วัดพระทรง (C03)
246 4695 นายสมนึก เสียงหวาน ร.ร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส (C04)
247 10845 นางธัญรัค สินทวี ร.ร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส (C04)
248 11179 นายประสงค์ ธงสุวรรณ ร.ร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส (C04)
249 10793 นางรัชนี พันออด ร.ร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ (C05)
250 11635 นายสุทนิ พรมสี ร.ร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ (C05)
251 13724 นางรัชนี จันทร์เกษร สนง.เทศบาลเมืองชะอ า (500)
252 5290 นางนิสา แก้วทา่ไม้ ร.ร.เทศบาล 1 บา้นชะอ า (502)
253 13600 นายมานพ บญุศิริ ร.ร.เทศบาล 1 บา้นชะอ า (502)
254 14203 นายนัฐพล ม่วงทอง ร.ร.เทศบาล 1 บา้นชะอ า (502)
255 9622 นายอภินันท ์กัณฑภา ร.ร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย (503)
256 13530 น.ส.เฉลิมพันธ์ุ คงวิจิตร ร.ร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย (503)
257 10609 นางเกศสุดา อินพันทงั ร.ร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา (504)
258 13649 น.ส.กรแก้ว จวงเจริญ ร.ร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา (504)
259 9314 นางณัฐพร บณุยะวัน ร.ร.เทศบาล 4 บา้นบอ่แขม (505)
260 14081 นายสัญญา นงค์นวล ร.ร.เทศบาล 4 บา้นบอ่แขม (505)
261 14524 น.ส.ภคมน ย้ิมละมัย ร.ร.เทศบาล 5 หว้ยทรายใต้ (506)
262 15452 นางนาฏยา เขียวข า ร.ร.เทศบาล 6 หว้ยทรายเหนือ (507)
263 12957 นางวราภรณ์ มากมูล ร.ร.เทศบาล 7 บา้นหนองตาพด (508)
264 14638 น.ส.วิรัลพัชร โรจน์ภานุวัฒน์ ร.ร.เทศบาล 8 สวนสน (509)
265 10594 นางรุ่งนภา ทพิย์เที่ยงแท้ ร.ร.เทศบาล 9 บา้นสามพระยา (510)
266 12727 นางวรรณา พราหมณ์แก้ว กองการศึกษา ท.ทา่ยาง (I01)
267 13369 นายบญุชู บวัสด เทศบาลต าบลนายาง (I02)
268 12490 นางบรรทม เกตุมั่งมี เทศบาลต าบลเขาย้อย (I04)
269 6790 นายสมนึก โกญจนวรรณ เทศบาลต าบลบา้นแหลม (I05)
270 15430 นางชลิดา ชูชื่น เทศบาลต าบลหนองขนาน (I10)

กลุ่มที่ 9 องค์การบรหิารส่วนจังหวัด และองค์การบรหิารส่วนต าบล
271 11991 นายบญุเลิศ พุ่มจิตร อบจ.เพชรบรีุ (103)
272 14368 น.ส.ปราณี อยู่ชมบญุ อบจ.เพชรบรีุ (103)
273 14663 น.ส.วาสนา ทมิวัตร อบต.ไร่ส้ม (P01)
274 15204 น.ส.สกุณา โพธ์ิทอง อบต.ยางน้ ากลัดใต้ (P07)
275 15380 นางสุริยา บตุรจันทร์ อบต.พุสวรรค์ (P15)
276 15505 น.ส.จุฑามาส โสทธิสงค์ อบต.กลัดหลวง (P20)
277 15381 น.ส.จุไรรัตน์ สมใจ อบต.วังจันทร์ (P27)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
 กลุ่มที่ 10 กลุ่มสถานศึกษาเอกชน

278 12361 นางกมลรัตน์ วิบลูรังสรรค์ ร.ร.ราษฎร์วิทยา (402)
279 12434 นางบญุเหลือ ลพบตุร ร.ร.ราษฎร์วิทยา (402)
280 12864 น.ส.บศุรา มงคลเอก ร.ร.ราษฎร์วิทยา (402)
281 7168 นายรณชัย พาททีนิ ร.ร.ศึกษาปญัญา (403)
282 13501 นายเมธา พาททีนิ ร.ร.ศึกษาปญัญา (403)
283 11629 นายวีรวัฒน์ จันทร์ขาว ร.ร.อนุบาลแสงมิตร (405)
284 12436 นายวิเชษฐ สุวรรณบรูณ์ ร.ร.อนุบาลแสงมิตร (405)
285 14037 นางอารยาภรณ์ ชูศรี ร.ร.เปรมฤดี (406)
286 9681 น.ส.พจมาน ส าราญพานิช ร.ร.อรุณประดิษฐ (407)
287 11543 นางผ่องศรี พัฒนวงศ์ ร.ร.อรุณประดิษฐ (407)
288 12237 นางณัชฌาภัทร์ องค์เชษฐ์ ร.ร.อรุณประดิษฐ (407)
289 14580 นางรัตน์ติกานต์ เพนเทศ ร.ร.อรุณประดิษฐ (407)
290 13280 นางฉัตรแก้ว หมื่นวิชิต ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย (408)
291 13281 นางชนากานต์ อุไรวาท ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย (408)
292 14700 นางนภัสถ์ รัศมี ร.ร.สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย (408)
293 13558 น.ส.บงัอร ใจกล้า ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ (409)
294 13559 น.ส.วนัดดา สามสวัสด์ิ ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ (409)
295 13608 นางประสาทพร กิติยายาม ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ (409)
296 13636 น.ส.ชนัสปรียา ยินดี ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ (409)
297 13167 นายรุ่งรัตน์ สันหวัง ร.ร.เซนต์โยเซฟเพชรบรีุ (414)
298 13190 นายสมนึก ฉัตรทณัต์ ร.ร.เซนต์โยเซฟเพชรบรีุ (414)
299 9727 นางประภาพร เรืองเดช ร.ร.อนุบาลบนัไดอิฐ (415)
300 11231 นายต่อศักด์ิ เฟื่องปญัญา ร.ร.อนุบาลศศิมา (416)
301 15795 น.ส.สุริยาพร เชื่อมชิต ร.ร.อนุบาลเทพศึกษา (417)
302 6736 นางอารี ศรีสม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบรีุ (418)
303 13357 นางอ าพัน แสงจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบรีุ (418)
304 13479 น.ส.ณัฐชากรณ์ มธุรส ร.ร.อนุบาลโพธ์ิใหญ่พัฒนา (419)
305 12807 น.ส.จันทนา ครบแคล้ว ร.ร.อนุบาลวุฒิสารศึกษา (420)
306 12240 น.ส.วาสนา วัดน้อย ร.ร.แก่นจันทร์วิทยา (421)
307 13086 นางสุภาภรณ์ ชูดอกไม้ ร.ร.แก่นจันทร์วิทยา (421)
308 15078 นายณรงค์ โคพะลัง ร.ร.ดารุสซอลีฮีน (422)
309 15082 นายนิตินันท ์สงวนให้ ร.ร.วัดเขาย้อยไพบลูอุปถัมภ์ (423)
310 14867 น.ส.จันทนา   นาคสุก ร.ร.อิสลามด ารงธรรม  (424)
311 13222 นางรัตติกาล พึ่งมา ร.ร.พัฒนศาสน์วิทยาทา่แร้ง (427)
312 14605 น.ส.อัญชลี อินอ่อน ร.ร.ธรรมิกวิทยา (428)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
 กลุ่มที่ 11 กลุ่มข้าราชการหรอืลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการทุกสังกัด

1 10240 นายเจริญ เล่ียมสุวรรณ อบจ.เพชรบรีุ (103)
2 10262 นางสุจินดา เล่ียมสุวรรณ อบจ.เพชรบรีุ (103)
3 2595 นางกัญญา อยู่อินทร์ ข้าราชการบ านาญเทศบาลเมืองชะอ า (501)
4 3647 นางนิภา รัตนคาม ข้าราชการบ านาญเทศบาลเมืองชะอ า (501)
5 8104 นางปทมุมา ณ โมรา ข้าราชการบ านาญเทศบาลเมืองชะอ า (501)
6 3026 นางชม้อย แสงเพ็ชร ข้าราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบรีุ (C01)
7 3132 น.ส.สมจิตต์ สุตยสรณาคม ข้าราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบรีุ (C01)
8 8919 น.ส.ล้ินจี่ ถนอมทรัพย์ ข้าราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบรีุ (C01)
9 10230 นายศิริ ชะริโต ข้าราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบรีุ (C01)
10 10548 นางฉวีวรรณ จันทรางกูร ข้าราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบรีุ (C01)
11 10848 นายสุนทร เสียงหวาน ข้าราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบรีุ (C01)
12 15853 น.ส.ณัฐชยา  นราธิปานันท์ ข้าราชการบ านาญกองการศึกษา ท.เมืองเพชรบรีุ (C01)
13 12261 นางสุรัตนา นรานิรัติศัย ข้าราชการบ านาญ ร.ร.เบญจมฯ กย.54 (D13)
14 7880 นายส ารวล เมธาวี ข้าราชการบ านาญ สศจ.เพชรบรีุ (G02)
15 10503 นายพร เพชรโยธิน ข้าราชการบ านาญ สศจ.เพชรบรีุ (G02)
16 11828 นางจันทร์เพ็ญ พันธ์ุภักดี ข้าราชการบ านาญ สศจ.เพชรบรีุ (G02)
17 11964 นางวาสนา เดือนแจ่ม (เพ็ญพานิช) ข้าราชการบ านาญ สศจ.เพชรบรีุ (G02)
18 11978 นางนิสา เมธาวี ข้าราชการบ านาญ สศจ.เพชรบรีุ (G02)
19 1222 นายเพ็ญ เดชคุ้ม ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
20 2113 นายวิเชียร เรียบร้อย ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
21 3213 นางทสันีย์ เกตุทอง ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
22 4823 นางบญุถม รอดพันธ์ ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
23 5100 นายรวม แก่นเพชร ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
24 5934 นางประสงค์ ย่ีสุ่นเทศ ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
25 7700 นางสุภางค์ สรรพอุดม ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
26 9647 น.ส.บญุเติบ พรรณรายน์ ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
27 9824 นางนลินรัตน์ บญุทรง ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
28 11289 นายโสภณ ปรียานนท์ ข้าราชการบ านาญ สปจ.เพชรบรีุ (G03)
29 2368 นายสวน แสงทอง ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
30 2995 นายเพชร เนียมเกิด ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
31 3192 นายสุรพร กุลศิริชัยวัฒน์ ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
32 3580 นายนันทวัฒน์ ช้างพลายงาม ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
33 4719 นายสมนึก ดีหะสิงห์ ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
34 4922 นางสุวรรณา พวงเดช ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
35 6578 นายสุรศรี สุจริตจิตร ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
36 7991 นางอุษา คงสถาน ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
37 8139 นายผล แจ่มแจ้ง ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
38 10097 นายวินัย บญุกอง ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
39 10709 นางถิรนันท ์กล่ินน้อย ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
40 11240 น.ส.สุรีย์รัตน์ ฟุ้งเฟื่อง ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
41 12952 นางนิภา ไพโรจน์จิรกาล ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
42 13338 นายนิยม เอี่ยมเพชร ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
43 14090 น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ช าระที่สหกรณ์ฯ (G04)
44 1662 นางจินดา กาลตนากูล ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
45 2275 น.ส.ปราณี ศรีไสว ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
46 2732 นายส านึก มุนิปภา ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
47 5095 นายจารุพงศ์ เทพสุท ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
48 7563 นางอุษา เกสรสุคนธ์ ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
49 8108 นางบงัอร ไข่มุกด์ ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
50 9411 นายสมศักด์ิ แสนสุข ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
51 10993 นางเรียงศรี มหากล่ัน ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
52 11435 นางสุรีย์ ปานศิริ ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
53 11891 นางศิริรัตน์ สุขนิรันดร์ ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
54 12211 นางร าเพย สว่างเดือน ข้าราชการบ านาญ สปอ.เมือง (H01)
55 1950 นายวิชัย ประคุณูประการ ข้าราชการบ านาญ สปอ.บา้นแหลม (H02)
56 6801 นางฉันทนา เนาวอุไรรัตนา ข้าราชการบ านาญ สปอ.บา้นแหลม (H02)
57 7204 น.ส.เรณู นงนุช ข้าราชการบ านาญ สปอ.เขาย้อย (H03)
58 10776 นางสุดา สายเย็น ข้าราชการบ านาญ สปอ.เขาย้อย (H03)
59 10029 นายวุฒิไกร เอกภาพรังสรรค์ ข้าราชการบ านาญ สปอ.หนองฯ (H04)
60 8857 นางช าเลือง บญุชื่น ข้าราชการบ านาญ สปอ.บา้นลาด (H05)
61 8859 นางศรีสุพิณ โพธ์ิอ๊ะ ข้าราชการบ านาญ สปอ.บา้นลาด (H05)
62 9488 นางสมพร พูลสมบติั ข้าราชการบ านาญ สปอ.บา้นลาด (H05)
63 10653 นายณรงค์ ทวีกาญจน์ ข้าราชการบ านาญ สปอ.ทา่ยาง  (H06)
64 2300 นายบรรเทงิ มากมิตร ข้าราชการบ านาญ เขตที1่ ตค.51 (H08)
65 2642 นายมโณ สุวรรณช่าง ข้าราชการบ านาญ เขตที1่ ตค.51 (H08)
66 4380 นางยุพิน เทพสุท ข้าราชการบ านาญ เขตที1่ ตค.51 (H08)
67 7325 นายเกรียงศักด์ิ วิจิตร ข้าราชการบ านาญ เขตที1่ ตค.51 (H08)
68 8502 นายประจิม สร้อยสุวรรณ ข้าราชการบ านาญ เขตที1่ ตค.51 (H08)
69 9725 น.ส.พจนันทน์ วงศ์ยาทพิย์ ข้าราชการบ านาญ เขตที1่ ตค.51 (H08)
70 10460 นายสมบรูณ์ ตัณฑ์โพธ์ิประสิทธ์ิ ข้าราชการบ านาญ เขตที1่ ตค.51 (H08)
71 10985 นายอุทศิ มงคล ข้าราชการบ านาญ เขตที1่ ตค.51 (H08)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
72 12023 น.ส.ชูศรี เอมละออง ข้าราชการบ านาญ เขตที1่ ตค.51 (H08)
73 5784 น.ส.รอยพิม นักเบศร์ บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
74 9701 นางร าเพย ถ้ ากระแสร์ บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
75 13543 นายอิทธิพล ชูสุวรรณ บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
76 13857 นางบญุนาค แสงเพ็ชร บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
77 14040 นายวิวรรธน์ วิชัยดิษฐ บ านาญเขต1ตค.52 (H09)
78 3558 นางอุ่นเรือน พงษ์ใหญ่ ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค52(H10)
79 9352 นายชัยโชค บศุราทจิ ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค52(H10)
80 10494 นายสุทนั ตาละลักษณ์ ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค52(H10)
81 7548 น.ส.ชุมสาย เงินใย ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.53(H11)
82 11093 นางปารณีย์ มุนิปภา ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.53(H11)
83 3445 นายจ านอง วิบลูรังสรรค์ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H12)
84 5453 นางศุภี ไชยสมนึก ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H12)
85 5744 นายโกมินทร์ ตรัยวารินทร์ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H12)
86 6193 นางเสาวนีย์ วิบลูรังสรรค์ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H12)
87 7729 น.ส.สมพร แน่งน้อย ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H13)
88 8858 นายชูศักด์ิ สุขประเสริฐ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H13)
89 10911 นางอัจฉรา วงศ์เวช ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.53 (H13)
90 3308 นายผดุงศักด์ิ กล่ าเรือง ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.54 (H14)
91 3550 นางอารีย์ อ่ ากลัด ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.54 (H14)
92 7320 นายสุรพล เก็งทอง ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.54 (H14)
93 11148 นางลดา บตุรฉุย ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.54 (H15)
94 6627 นายไพฑูรย์ ไชยสมนึก บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
95 8636 นางพรทพิย์ พูลสมบติั บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
96 9688 นางกุสุม พิกุลทอง บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
97 10790 นายสุรินทร์ ยืนยง บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
98 11328 นางธิดา สุภัทราชัย บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
99 11698 นางฉอ้อน เล่นวารี บ านาญเขต 1 กย.55 (H16)
100 4088 นางวัฒชะนา ชาติน้ าเพชร ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
101 4476 นายจาฤก นครคร้ืน ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
102 6556 นางรัตนาภรณ์ เจริญสุข ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
103 7256 นายสมพัก พงศ์ภัสสร ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
104 9768 นายสุนทร พงษ์ใหญ่ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
105 10371 นางสมร เฉลิมวงศ์ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
106 12424 นางนิตยา ทองแถม ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)
107 13837 นางพะเยาว์ วิจิตร ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.56 (H18)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
108 4172 น.ส.สมนึก ชูปานกลีบ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.57 (H19)
109 15754 น.ส.ธนะพร ฉายแสง ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.57 (H19)
110 3122 น.ส.ศิริพรรณ พ่วงลาภ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
111 4284 นายมนตรี เจียมอนิวรรต ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
112 4690 นายสุวรรณ ไตรพฤกษชาติ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
113 7842 นายมีเชาว์ เอี่ยมจินดา ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
114 8150 นายนิพนธ์ พวงเดช ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
115 8853 นายจเร ลือชัย ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
116 9640 นายวีระ น้อยสง่า ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
117 9710 นายปญัญา ธรรมวินัยสถิต ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
118 10514 นางพัฒนา เดชคง ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
119 10787 นางมงคล ธรรมวินัยสถิต ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
120 12201 นายบญุเลิศ โสภณ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
121 12919 นางวรรณา อังคสุทธิพงษ์ ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
122 13242 นางพรรณวดี พุ่มพวง ข้าราชการบ านาญเขต 1 กย.58 (H20)
123 1994 นางมณี อ่วมเครือ ข้าราชการบ านาญเขต 1 เมย.47 (H21)
124 1686 น.ส.เตือนใจ วิจิตร ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.46 (H23)
125 2961 นางเจือใจ สมบญุ ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.46 (H23)
126 4069 นายไชยรัตน์ ปิ่นแก้ว ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.46 (H23)
127 8298 นางไพฑูรย์ แสงธิป ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.46 (H23)
128 11951 นายประเสริฐ เชยชิต ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.46 (H23)
129 1835 น.ส.ประยงค์ ใจดี ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.47 (H25)
130 3004 น.ส.ธัญญธร มีพลัง ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.47 (H25)
131 8250 นางไพเราะ ผลพานิช ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.47 (H25)
132 9312 นางสุวรรณี เตียวประเสริฐ ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.47 (H25)
133 9493 นางอาบจิต แก้วจรัส ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.47 (H25)
134 9960 นายธรรมนูญ แย้มชื่นใจ ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.47 (H25)
135 4017 นางสราญจิต มุนิปภา ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.49 (H26)
136 7027 นางประเทอืง ส าเภาเงิน ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.49 (H26)
137 8434 นางทองเจือ เกตุทะเล ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.49 (H26)
138 13438 นางศรัณยา นวลชมภู ข้าราชการบ านาญเขต 1 ตค.49 (H26)
139 6785 น.ส.สุภรณ์ สุขสงวน บ านาญ สพม.เขต 10 กย.55 (L03)
140 10762 นายเจริญวุฒิ เสง่ียมพันธ์ศิริ ข้าราชการบ านาญ สพม.10 กย.56 (L05)
141 13924 น.ส.รัติยา แก้วประเสริฐศรี ข้าราชการบ านาญ สพม.10 กย.56 (L05)
142 5233 นายจิระ ตัณฑ์โพธ์ิประสิทธ์ิ ข้าราชการบ านาญ สพม.10 กย.58 (L07)
143 2566 นายเกษม อาจแสน บ านาญ สปจ. เขตพื้นที่ 2 เมย.47(Z03)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
144 3078 น.ส.บงัอร บญุจันทร์ บ านาญ สปจ. เขตพื้นที่ 2 เมย.47(Z03)
145 2257 นายสมชาย คงวัฒนา บ านาญ สศจ. เขตพื้นที่ 2 เมย.46( Z06)
146 7381 นางระเบยีบ อู่เงิน บ านาญ เขตพื้นที่ 2 ตค.47 (Z08)
147 2048 นายอุดม พินวิวัฒน์ บ านาญ เขตพื้นที่ 2 ตค.49 (Z10)
148 2236 นายไพบลูย์ ประสมศรี บ านาญ เขตพื้นที่ 2 ตค.49 (Z10)
149 3452 นางอุไร สุกใส บ านาญ เขตพื้นที่ 2 ตค.49 (Z10)
150 4159 นายสุกิจ สมัครรบ บ านาญเขต 2 ตค.52 (Z11)
151 4348 น.ส.จริยา สมรักษ์ บ านาญเขต 2 ตค.52 (Z11)
152 2947 นายดิเรก บญุชื่น บ านาญเขต 2 ธค.52 (Z12)
153 3008 นายสายันต์ สุวรรณช่าง บ านาญเขต 2 กย.53 (Z13)
154 10168 น.ส.สมหมาย ถมปตั บ านาญเขต 2 กย.53 (Z13)
155 12918 นายโกศล จุ้ยมี บ านาญเขต 2 กย.53 (Z13)
156 4895 นายวินัย สิงหโ์ต บ านาญเขต 2 กย.53 (Z14)
157 7216 นายเชาวลิต พูลสวน บ านาญเขต 2 กย.53 (Z14)
158 4601 น.ส.วรรณพร ตัณฑ์เจริญรัตน์ บ านาญเขต 2 กย.54 (Z15)
159 3859 นายวิชัย เพชรขาว บ านาญเขต 2 กย.54 (Z16)
160 8797 นางธนภรณ์ สุวรรณช่าง ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.56 (Z19)
161 8850 นางสุมาลี พินวิวัฒน์ ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.56 (Z19)
162 4068 นายชัยยัน เล็กบ ารุง ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
163 4137 นายสาโรช สุวรรณช่าง ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
164 4538 นายไชยรัตน์ สินเสริฐ ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
165 4654 นางเบญจวรรณ ธรรมรมย์ ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
166 4687 นางจารุวรรณ ครบแคล้ว ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
167 5016 นายบญุเชิด ช านิศาสตร์ ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
168 6603 นางสุธาสินี ถีราวุฒิ ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
169 7251 นายศิริ สระส าราญ ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
170 12565 นางอุไร แจ่มจันทร์ ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.57 (Z20)
171 4305 นางพัทธนา ตัณฑ์โพธ์ิประสิทธ์ิ ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)
172 4458 นายสุรศักด์ิ เหรียญบบุผา ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)
173 7671 นางกาญจนา ศักดินันท์ ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)
174 9456 นายกิตติ จันทร์ปรุง ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)
175 9855 นายบวังาม ชะเอม ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)
176 9980 นายสัญญา เล็กบ ารุง ข้าราชการบ านาญเขต 2 กย.58 (Z21)

 กลุ่มที่ 12 หน่วยงานอ่ืน ๆ
177 14406 น.ส.พัชรศรี สมบติัทวีพูน สนง.การทอ่งเที่ยวและกีฬาฯ (Y02)
178 14746 นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบรีุ (Y03)



ล าดับ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกัด
179 7186 น.ส.ณัฐศิณี เพ็งเอี่ยม ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ (104)
180 10491 นางสาล่ี หา้สกุล สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและฯ (102)
181 13776 น.ส.ชริกา สุวรรณโชติ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ (206) 


