
ลําดับ ตน. สังกัด วิทยฐานะ

1 รองผอ.สพป. สพท นม.1 2,100          นาย สุวิทย ศรีฉาย

2 รองผอ.สพป. สพท นม.1 2,100          นาย มังกร กมลวัทน

3 ครูชน.พิเศษ บานเมืองที 2,100          นาย บุญยงค วิเศษพลกรัง

4 ครูชน.พิเศษ บานหนองนา 2,100          นาย สมเกียรติ สุขจิตร

5 ครูชน.พิเศษ บานขามชั่งโค 2,100          นาย ฐปนนท ทองเกิด

6 ครูชน.พิเศษ บานพลสงคราม 2,100          นาย นิมิต มากกลาง

7 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          นาย วันชัย เบสูงเนิน

8 ครูชนก. บานเสลาถั่วแปบ 3,500          นาง กิ่งกนก สุวรรณโคตร

9 ครูชน.พิเศษ โนนสูงศรีธานี 2,100          นาง เพียงพิมล กองวารี

10 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          นาง นิตยา  วงศพวงเพชร

11 ครูชน.พิเศษ บานจอหอ 2,100          นาง ธนัยนันท  จันทรศรีชา

12 ครูชน.พิเศษ บานบุ (ประชารัฐพัฒนา) 2,100          นาง วราภรณ  ชินจอหอ

13 ครูชน.พิเศษ บานกระเพรา 2,100          นาย สามารถ  กิ่งกุมกลาง

14 ครูชน.พิเศษ บานหนองหวา (ประชาสรรค) 2,100          นาง บัญญัติ  แดนจอหอ

15 ครูชน.พิเศษ โคราชพิทยาคม 2,100          นาง จริยา  เมธีสิริกุล

16 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง สมบุญ  อนันตบุษย

17 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง แขไข  ประกอบทอง

18 ครูชน.พิเศษ บานบุ (ประชารัฐพัฒนา) 2,100          นาง สัมฤทธิ์  จันทรจินดา

19 ครูชน.พิเศษ ธารปราสาทเพชรวิทยา 2,100          นาง รัตนาวดี  สิงหพิมาย

20 ครูชน.พิเศษ บานหนองยารักษ-ลําโพง 2,100          นาง อรอนงค  อนุศรี

21 ครูชน.พิเศษ โคราชพิทยาคม 2,100          นาง สมมาตร  พลพงษรัตน

22 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2 2,100          นาง รัตนาภรณ  มณีมะเริง

23 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          นาง ยุพาภรณ  ลอยมา

24 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาย อนุสรณ  นาคะนิเวศน

25 ครูชน.พิเศษ โนนสูงศรีธานี 2,100          นาย ฉัตรตรา  แมบจันทึก

26 ครูชน.พิเศษ บานหลุมขาว 2,100          นาย มนัส  สุขเรืองกูล

27 ครูชน.พิเศษ ศรีสุขวิทยา 2,100          นาง วิไลวรรณ  เสริมพงษ

28 ครูชน.พิเศษ บานดอนผวา 2,100          นาง อนงค  หาญชนะ

29 ครูชน.พิเศษ วัดบานดานคนคบ 2,100          นาง พัฒนาภรณ  ปล่ังกลาง

ช่ือ-สกุล



30 ครูชน.พิเศษ เสนานุเคราะห 2,100          นาง สมควร  เทพปริวัฒน

31 ครูชน.พิเศษ โคราชพิทยาคม 2,100          นาย เดช  ดีหมื่นไวย

32 ครูชน.พิเศษ สุขานารี 2 (หนองขอน) 2,100          นาง มะลิ  บําเพ็ญชอบ

33 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          นาง ดุษฎี  ถนัดคา

34 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง สุรีรัตน  ไพบูลยวิริยะวิช

35 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2 2,100          นาง สุวรรณี  วันทนา

36 ครูชน.พิเศษ บานพลจลก 2,100          นาง สุภาพันธุ  โชติกลาง

37 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2 2,100          น.ส. วัชรีย  สวางวงศ

38 ครูชน.พิเศษ บานหัวทะเล 2,100          นาง รัตนาพร  ปทมพิภพศรี

39 ครูชน.พิเศษ บานหนองยารักษ-ลําโพง 2,100          นาง สุชาดา  หมั่นประพฤติ

40 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาย สมชาย  อินอวน

41 ครูชน.พิเศษ ไตรคามสามัคคี 2,100          นาง เยาวลักษณ  พรอมพิพัฒนพร

42 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          นาง ประไพศรี  งามวิไลกร

43 ครูชน.พิเศษ วัดบานดานคนคบ 2,100          นาง กันยา  กลีบกลาง

44 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          น.ส. สุจิตรา  ปูรณะปญญา

45 ครูชน.พิเศษ โคราชพิทยาคม 2,100          นาง นภาพร  ศุขะทัต

46 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2 2,100          นาง รุงนภา  ตุนไธสง

47 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          น.ส. อภิรดี  จันทนหอม

48 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2 2,100          นาง กฤษณา  เนาวนนท

49 ครูชน.พิเศษ โคราชพิทยาคม 2,100          นาง ธิดารัตน  ลาภจิตร

50 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          นาง สุวิมล  ฤทธิ์ไธสง

51 ครูชน.พิเศษ บานบุ (ประชารัฐพัฒนา) 2,100          นาง เลขา  ชนะหาญ

52 ครูชน.พิเศษ บานเพิก (รัฐประชาสามัคคี) 2,100          นาย ชาติชาย  สุนทรมานพ

53 ครูชน.พิเศษ บานหนองพลวงใหญ 2,100          นาง วาทินี  หมอไทย

54 ครูชน.พิเศษ บานพะไล 2,100          นาง กรรณิการ  โสมาบุตร

55 ครูชน.พิเศษ บานทุงกระโดน 2,100          นาย สมบูรณ  ศิริปรุ

56 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          นาง ปยรัตน  สุขสมบัติ

57 ครูชน.พิเศษ บานกรูดหนองออก 2,100          นาง อุไรวรรณ  พิลาวรรณ

58 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          นาง มิ่งกมล  ตราชู

59 ครูชน.พิเศษ บานใหม (คุรุราษฎรพัฒนา) 2,100          นาง วชิราภรณ  สุวรชัย



60 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          นาย วัลลภ  คลังชํานาญ

61 ครูชน.พิเศษ บานหนองออ 2,100          นาย ประจักษ  ปราบงูเหลือม

62 ครูชน.พิเศษ บานสีมุม 2,100          นาย ชาตรี  ดวงแจมใส

63 ครูชน.พิเศษ บานหนองไขน้ํา 2,100          นาย สมพร  ชัยดิษฐ

64 ครูชน.พิเศษ บานพะไล 2,100          นาย วิเชียร  วัชรินทรรัตน

65 ครูชน.พิเศษ มหิศราธิบดี 2,100          นาย ประสเริฐ  ศรีแสนปาง

66 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          นาง วรรณิภา  สําเภา

67 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2 2,100          นาย เชิด  นอยวิเศษ

68 ครูชน.พิเศษ บานกระเพรา 2,100          นาย ชัยชนะ  ชุนเกาะ

69 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          นาย ทองพูน  อุดม

70 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          น.ส. กอบเกื้อ  อุตสาหกุล

71 ครูชน.พิเศษ อนุบาลตลาดแค 2,100          นาง ขวัญนภา  ไตรรัตนภิรมย

72 ครูชน.พิเศษ สุขานารี 2,100          นาย พิชาญ  จันทรนาม

73 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง พิมพพิศา  จุยดอนกลอย

74 ครูชน.พิเศษ ชลประทานสงเคราะห 2,100          นาง สุวรรณี  กิตติวัจนสกุล

75 ครูชน.พิเศษ โนนสูงศรีธานี 2,100          นาย ศักดิ์หิรัญ  จันทรแกว

76 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          นาง ศิริลักษณ  นนทภา

77 ครูชน.พิเศษ บานหนองเปดน้ํา 2,100          นาง วาสนา  ขรึมสันเทียะ

78 ครูชน.พิเศษ บานจอหอ 2,100          น.ส. พรพนา  ชางเกวียน

79 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาง วิเยาว  วระคํา

80 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2 2,100          นาง มยุรี  นวลสาย

81 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาง ศุภาพิชญ  ภิญโญยาง

82 ครูชน.พิเศษ วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 2,100          นาง ภัสสร  ดุมกลาง

83 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาง วาสิฏฐี  งามนุช

84 ครูชน.พิเศษ บานจอหอ 2,100          นาง วีฎา  ทวรรณกุล

85 ครูชน.พิเศษ บานหนองพลวงใหญ 2,100          นาง เบญจพร  โพธิโต

86 ครูชน.พิเศษ บานหนองหวา (ประชาสรรค) 2,100          นาง ปราณีต  จําปาโพธิ์

87 ครูชน.พิเศษ บานโคกสูง 2,100          นาง พยอม  กันนุลา

88 ครูชน.พิเศษ บานหนองบัว 2,100          นาง นภสร  ดอกพิกุล

89 ครูชน.พิเศษ วัดสระแกว 2,100          นาง ปริญดา  อินทรหมื่นไวย



90 ครูชน.พิเศษ วัดสระแกว 2,100          น.ส. พจนา  ศิริเจริญ

91 ครูชน.พิเศษ บานธารปราสาท 2,100          นาย สุเทพ  งามสรรพ

92 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          นาง เตือนใจ  พุมเจริญ

93 ครูชน.พิเศษ มหิศราธิบดี 2,100          นาง มาลินี  นวลโคกสูง

94 ครูชน.พิเศษ วัดสระแกว 2,100          นาง สะอาด  สุขเจริญ

95 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          นาง สิริกร  จันทรโชติเสถียร

96 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2 2,100          นาง นงเยาว  วิจิตรโท

97 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          น.ส. นารี  จันทรล่ิม

98 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          น.ส. ธีรดา  บุรินทรสุชาติ

99 ครูชน.พิเศษ บานจอหอ 2,100          นาง ธิดารัตน  พรมมาก

100 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง นัยนา  คอนจํานงค

101 ครูชน.พิเศษ บานถนนถั่ว 2,100          น.ส. พิมพใจ  ชอบนา

102 ครูชน.พิเศษ บานมะขามเฒา 2,100          นาง ธิดารัตน  ตีเมืองสอง

103 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาง วิไลวรรณ  หาทวายการ

104 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          น.ส. ศิริพร  วงศวัฒนฤกษ

105 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          นาง สุชาดา  เอี่ยมโคกสูง

106 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          นาง ณัฐมา  บุบผารัตน

107 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง นิภาพร  อัมพาผล

108 ครูชน.พิเศษ โตนดพิทยาคม 2,100          นาง ประยงค  ไหมลวน

109 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          น.ส. กิติมา  เจียรสุมัย

110 ครูชน.พิเศษ ดอนทาววิทยา 2,100          น.ส. สุวาณี  สุดกลาง

111 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาง วิไลลักษณ  อินทรประพงศ

112 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาย พิษณุพงษ  ญาณศิริ

113 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาย สุระเชฏฐ  บุญแคลว

114 ครูชน.พิเศษ สุขานารี 2,100          นาง พรรณชพัชร  เจริญวรรณกูล

115 ครูชน.พิเศษ บานบึงตะโก 2,100          นาง จีรวรรณ  บัวแสง

116 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาย กมล  กันตวรพันธ

117 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาย สุริยะ  วิงประวัติ

118 ครูชน.พิเศษ บานหนองระเวียง 2,100          นาง ปรางนิธิ  เพชรมนมะดัน

119 ครูชน.พิเศษ บานพลกรัง 2,100          นาง วรรษธนภรณ  กฤษณสุวรรณ



120 ครูชน.พิเศษ บานพลสงคราม 2,100          นาง กชกร  เก็บกลาง

121 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          นาย สมศักดิ์  บูรณสถิตวงศ

122 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาง ประภา  ธีระเสถียรโสภณ

123 ครูชน.พิเศษ ทหารอากาศบํารุง 2,100          นาง วัฒนา  วงศกาฬสินธุ

124 ครูชน.พิเศษ สุขานารี 2,100          นาย ประสพ  พรหมดิเรก

125 ครูชน.พิเศษ บานฝายนาตมสมปอย 2,100          นาง นาตยา  จุลเกาะ

126 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          น.ส. นที  ปญญาวจนะ

127 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          นาง ทิพยวรรณ  สุขสิน

128 ครูชน.พิเศษ บานตางตา 2,100          นาง ดวงใจ  ปราบจะบก

129 ครูชน.พิเศษ บานธารปราสาท 2,100          นาง ทองพูน  ประวิเศษ

130 ครูชน.พิเศษ ดอนทาววิทยา 2,100          นาง อิสรีย  แผนสุพัฒน

131 ครูชน.พิเศษ วัดบานดานคนคบ 2,100          นาง รัชนี  วุฒิสม

132 ครูชน.พิเศษ วัดทุงสวาง 2,100          นาง ชญานิษฐ  ทองเกิด

133 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2 2,100          นาง สมพร  อินทรักษา

134 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาย ภูวนารถ  แกวพะเนาว

135 ครูชน.พิเศษ อนุบาลตลาดแค 2,100          นาย เสมียร  ออยกลาง

136 ครูชน.พิเศษ สุขานารี 2,100          นาง อรุณลักษณ  เลาหะพันธ

137 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          น.ส. อัจฉรา  สมพัฒนชัยกุล

138 ครูชน.พิเศษ บานจอหอ 2,100          นาง นันทนภัส  ธนวินทชยางกูร

139 ครูชน.พิเศษ สุขานารี 2,100          นาย ยงยุทธ  ฤกษอราม

140 ครูชน.พิเศษ บานหนองหวา (ประชาสรรค) 2,100          น.ส. ศิวพร  คงแกว

141 ครูชน.พิเศษ บานดานทองหลาง 2,100          นาง ธิติรัตน  คําเขื่อนแกว

142 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          นาง จุฑาทิพย  สวางสุข

143 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          น.ส. ศิริพร  หวังวัฒนา

144 ครูชน.พิเศษ โนนสูงศรีธานี 2,100          นาย เจริญ  พูนศรี

145 ครูชน.พิเศษ บานดานทองหลาง 2,100          นาย ไพรัช  คําเขื่อนแกว

146 ครูชน.พิเศษ สพท.นครราชฃสีมา เขต 1 2,100          นาง นงลักษณ  ภูมิรัตน

147 ครูชน.พิเศษ สพท.นครราชฃสีมา เขต 1 2,100          นาย ชัยวุฒิ  สินธุวงศานนท

148 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          นาง สุมาลี สําราญเริงจิตต

149 ครูชน.พิเศษ บานดอนขวาง 2,100          นาง จุฬาเพชร ติกุล



150 ครู ชนก. สวนหมอน 3,500          น.ส. สุนีรัตน  บดสันเทียะ

151 ครู ชนก. วัดสระแกว 3,500          นาง สุนันทา  สรอยสวัสดิ์

152 ครู ชนก. บานหนองตะลุมปุก 3,500          นาง เพชราภรณ  อาจศิริ

153 ครู ชนก. บานสะพาน 3,500          นาง สุนทรา  คําไทยกลาง

154 ครู ชนก. บานหนองหวา (ประชาสรรค) 3,500          นาง ศรีประไพ  เงียวชัยภูมิ

155 ครู ชนก. บานเหลาพิทยาคม 3,500          นาง อารีพันธุ  จุลโลบล

156 ครู ชนก. บานพลจลก 3,500          น.ส. เสมอจิตร  ศรีลาศักดิ์

157 ครู ชนก. บานบึงสาร 3,500          นาง ศิกานต  นิตะยะโส

158 ครู ชนก. บานดงพลอง 3,500          นาง จีรพรรณ พระสุพรรณ

159 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง วาสนา สังขกลาง

160 ครูชน.พิเศษ มหิศราธิบดี 2,100          นาง เสาวคนธ ทองคลี่

161 ครูชน.พิเศษ บานพุดซา 2,100          นาง จิรัชยา เนติศักดิ์

162 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง จิรพร บอกสันเทียะ

163 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง พรรณี ศรีพันธุ

164 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง ทิวาพร พัฒนากุล

165 ครูชน.พิเศษ สุรธรรมพิทักษ 2,100          นาง สุภักตรา ลิ้มรังษี

166 ครูชน.พิเศษ สุขานารี 2,100          นาง บุญศิริ กันนุช

167 ครูชน.พิเศษ อนุบาลตลาดแค 2,100          นาง เพ็ญศรี อวมวงษ

168 ครูชน.พิเศษ อนุบาลตลาดแค 2,100          นาง งามพจน นวลโพธิ์

169 ครูชน.พิเศษ หนองตาคง 2,100          นาง ละเอียด ขาวกลาง

170 ครูชน.พิเศษ ชลประทานสงเคราะห 2,100          นาง อรุชา เอี่ยมกล่ัน

171 ครูชน.พิเศษ จอหอ 2,100          นาง ศิริลักษณ พัดพิมาย

172 ครูชน.พิเศษ หนองปรู 2,100          นาง วรณี วิทยบุราคัม

173 ครูชน.พิเศษ สุรนารีวิทยา 2 2,100          นาง ปยะนันท นพนิยม

174 ครูชน.พิเศษ ทหารอากาศบํารุง 2,100          นาง อุษา คงรัสมี

175 ครูชน.พิเศษ หลุมขาว 2,100          นาง วันเพ็ญ ใจเอื้อ

176 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2 2,100          นาง สุรีพร ทองศรี

177 ครูชน.พิเศษ ศรีสุขวิทยา 2,100          นาย ยุทธชัย เสริมพงษ

178 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย  2,100          นาง อัจฉรา อมะรักษ

179 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย  2,100          นาย นิพนธ สมัครคา



180 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          นาง บุญเสริม บรรเทากุล

181 ครูชน.พิเศษ โพธารามพิทยาคม 2,100          นาง ศุภกาญจน เผยฤทัย

182 ครูชน.พิเศษ หนองไขน้ํา 2,100          นาง ผดุงพร มาลัย

183 ครูชน.พิเศษ บานหลักรอย 2,100          นาง สุวคนธ กิตติวัจสกุล

184 ครูชน.พิเศษ โนนสูงศรีธานี 2,100          นาง ทิพวรรณ ทั่งกลาง

185 ครูชน.พิเศษ พลสงคราม 2,100          นาง สีปาน พุทธนิมนต

186 ครูชน.พิเศษ บุญเหลือวิทยานุสรณ 2,100          นาง ศรีรัตน กิจวรรณ

187 ครูชน.พิเศษ กันเกราพิทยาคม 2,100          นาง ชูศรี  เกลี้ยกลาง

188 ครูชน.พิเศษ ชลประทานสงเคราะห 2,100          นาง สมสุภาภรณ  มั่นศิริพัฒน

189 ครูชน.พิเศษ ตําบลโคกกรวด 2,100          น.ส. ทัศนีย  รอดพิพัฒน

190 ครูชน.พิเศษ บานกระถินหนองเครือชุด 2,100          นาง ธนพงษ  ทวยศิริ

191 ครูชน.พิเศษ บานดอนผวา 2,100          นาย นพ  หลักทอง

192 ครูชน.พิเศษ บานทับชาง 2,100          นาย บุญเลิศ  คะชาไพล

193 ครูชน.พิเศษ บานบิง 2,100          น.ส. จุรีรัตน  เครือศรี

194 ครูชน.พิเศษ บานบิง 2,100          นาง สมจิตร  วินทะไชย

195 ครูชน.พิเศษ บานเปราะหอมพัฒนา 2,100          นาย สมพงษ  ดอกบัวผัน

196 ครูชน.พิเศษ บานศรีสุข 2,100          นาง นภาภรณ  แมงกลาง

197 ครูชน.พิเศษ บานหนองตาคง 2,100          นาง อรทัย  พลเยี่ยม

198 ครูชน.พิเศษ บานหนองปรู 2,100          น.ส. สุพรรณี  พูนมะดัน

199 ครูชน.พิเศษ บานหนองพลวงใหญ 2,100          นาง สุขใจ  ไลไธสง

200 ครูชน.พิเศษ บานหนองยารักษ-ลําโพง 2,100          นาง ปยนันท  พัฒนพงศสันติ

201 ครูชน.พิเศษ บึงพญาปราบ 2,100          น.ส. พัทยาภรณ  ชุนเกาะ

202 ครูชน.พิเศษ บุญวัฒนา 2,100          นาง สายสุนีย  ศรีวัฒนพงศ

203 ครูชน.พิเศษ โพธารามพิทยาคม 2,100          นาง เสงี่ยม  มนขุนทด

204 ครูชน.พิเศษ มหิศราธิบดี 2,100          น.ส. อรัญญา  ปญญาปรุ

205 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง ษมากร  ดุลยพิสุทธิ์

206 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง สุรัตน  ยะโสวงษ

207 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          นาง สุภาภรณ  ปานอ่ํา

208 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2,100          น.ส. กาญจนา  ชัยพิมลผลิน

209 ครูชน.พิเศษ อางหวยยาง 2,100          นาย ประมวล  เทียมเทา



210 ครูชน.พิเศษ บานคอหงษ 2,100          นาย สุพจน  ทองพันธ

211 ครูชน.พิเศษ บานดอนผวา 2,100          นาง บุปผาวัลย  เจริญชัยสงค

212 ครูชน.พิเศษ บานพลกรัง 2,100          นาย ชัยวัฒน  คารมยกลาง

213 ครูชน.พิเศษ มหิศราธิบดี 2,100          นาย โกศล  สายแกวลาด

214 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2 2,100          น.ส. กิรณา  วงศวชิระ

215 ครูชน.พิเศษ ดอนทาววิทยา 2,100          นาย เวศน ศรีออนหลา

216 ครูชน.พิเศษ บานหนองมา 2,100          นาย สายชล ตางกลาง

217 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง สรชา  ยันตะบุษย

218 ครูชน.พิเศษ เคหะประชาสามัคคี 2,100          นาย อภิชาติ ทิพยกุล

219 ครูชน.พิเศษ บานศรีสุข 2,100          นาย ศรีทอง  วัฒนากลาง

220 ครูชน.พิเศษ ราชสีมาวิทยาลัย 2 2,100          นาง บังอร ชูศรียิ่ง

221 ครูชน.พิเศษ โนนสูงศรีธานี 2,100          นาง ณัฐพร  กิจกระจาง

222 ครูชน.พิเศษ โคราชพิทยาคม 2,100          นาง อุไรวรรณ  เกตุพุดซา

223 ครูชน.พิเศษ มหิศราธิบดี 2,100          น.ส. มลวิภา  ปญญา

224 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง พรรณี  ประดิษฐวงศ

225 ครูชน.พิเศษ เมืองนครราชสีมา 2,100          นาง วิภาพรรณ  โสตถิอนันต

226 ครูชน.พิเศษ บานทับชาง 2,100          นาง วัชรียา  เขียนนอก

227 ครูชน.พิเศษ บานพะไล 2,100          นาง จิระวดี แกวขุนทอง

228 รองผอ.สพป. เกษียณ 1 ตค.53 2,100          นาย ชูศักดิ์ หมั่นสระเกษ

229 ครูชน.พิเศษ เกษียณ 1 ตค.53 2,100          นาง รัชนี บุญญานุสนธิ์

230 ครูชน.พิเศษ เกษียณ 1 ตค.53 2,100          นาง กิตติมา ศรีพลกรัง

231 ครูชน.พิเศษ เกษียณ 1 ตค.53 2,100          นาง อรสา ทฤษฎีคุณ

232 ครูชน.พิเศษ เกษียณ 1 ตค.53 2,100          นาย วิเชต  ชํานาญนาค

233 ครูชน.พิเศษ เกษียณกอนกําหนด 1ตค.53 2,100          นาง สิริอร ลาภปรากฎ

234 ครูชน.พิเศษ เกษียณกอนกําหนด 1ตค.53 2,100          นาง วัชรินทร ลาภปรากฎ

235 ครูชน.พิเศษ เกษียณกอนกําหนด 1ตค.53 2,100          นาง สัมฤทธิ์ เสนาะกลาง

236 ครูชน.พิเศษ เกษียณกอนกําหนด 1ตค.52 2,100          นาง ละมาย ทองเกษม

237 ครูชน.พิเศษ เกษียณกอนกําหนด 1ตค.53 2,100          นาง ทองคํา เจริญสุข

238 ครูชน.พิเศษ เกษียณกอนกําหนด 1ตค.53 2,100          นาง อุไร เพ็งสุริยา

239 ครูชน.พิเศษ เกษียณกอนกําหนด 1ตค.52 2,100          นาง กานตสิริ สุขรัตนฤทธิ์



240 ครูชน.พิเศษ เสีย 8 พ.ค.52 2,100          นส. สายใจ กระทงกลาง

241 ครูชน.พิเศษ เสีย 11 ธ.ค.51 2,100          นาง เข็มทราย อยูสําแดงกิจ

242 ครูชน.พิเศษ เสีย 17 พ.ค.53 2,100          นาย ทวีระ อริยะเดช

243 ครูชน.พิเศษ เสีย 9 มิ.ย.53 2,100          นาง จรรยภรณ รัตนสงัดวงศ

244 ครูชน.พิเศษ เสีย 8 ม.ค.53 2,100          ส.ต. ณัฏฐ พงศภัคเดชาโภคิน


