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1 นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ ศิลปะ 31 นางสาวสุดารัตน์ คนหลัก ภาษาไทย
2 นางระวีวรรณ ศรีพิเชียร ศิลปะ 32 นางรําเพย คําแดงดี ภาษาไทย
3 นางเรืองอุไร สมฤทธิ์ ศิลปะ 33 นางสาวลีลา จํามะเทวี ภาษาไทย
4 นายนคร ผ่องใส ศิลปะ 34 นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจ บรรณารักษ์
5 นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจ สุขศึกษาพลศึกษา 35 นางสาวปณิสรา สมฤทธิ์ คณิตศาสตร์
6 นายสันติ  หอมนาน สุขศึกษาพลศึกษา 36 นายสถิตย์ เย็นใจ คณิตศาสตร์
7 นางเจนจิรา เดชวงศ์ษา สุขศึกษาพลศึกษา 37 นายวรชิต  ฟูศรี คณิตศาสตร์
8 นางจันทร์ฟอง ผิวสอาด วิทยาศาสตร์ 38 นางสุนิศา ฟูศรี คณิตศาสตร์
9 นางอชริญา ป้อเฮือน วิทยาศาสตร์ 39 นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ คณิตศาสตร์
10 นางจิราพร บุญประเสริฐ วิทยาศาสตร์ 40 นางวราภรณ์ จันธิมา คณิตศาสตร์
11 นายประสิทธิ์ บุญประเสริฐ วิทยาศาสตร์ 41 นางสาวปิยะนุช กาติ๊บ คณิตศาสตร์
12 นางสาวสรารัตน์ ผัดผวน วิทยาศาสตร์ 42 นางสาวอมรินทร์ นามวิจิตร คณิตศาสตร์
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12 นางสาวสรารัตน์ ผัดผวน วิทยาศาสตร์ 42 นางสาวอมรินทร์ นามวิจิตร คณิตศาสตร์
13 นางปิยะนุช สําเร็จผล วิทยาศาสตร์ นายธนิตพงษ์ มงคล คณิตศาสตร์
14 นายสุรกิจ  ปัสตัน วิทยาศาสตร์ 44 นางเพ็ญนีย์ ศรีคํา สังคมศึกษา
15 นางสาววันเพ็ญ พวงมะลิ วิทยาศาสตร์ 45 นายรัฐศาสตร์  หน้างาม สังคมศึกษา
16 นางลัดดาวรรณ นุ่มนวล วิทยาศาสตร์ 46 นายชื่น คํามามูล สังคมศึกษา
17 นายประจวบ แสงศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์ 47 นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด สังคมศึกษา
18 นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์ การงานอาขีพฯ 48 นางศนิศา ศรีสว่าง สังคมศึกษา
19 นางสาวภาณี  จันทร์คํา การงานอาขีพฯ 49 นางสาวอัจฉรา เวียงลอ สังคมศึกษา
20 นางสาวเยาวเรศ  สุรีรัตน์ การงานอาขีพฯ 50 นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์ สังคมศึกษา
21 นางสาวศลักษมณ์คุณ แสนเมืองใจ การงานอาขีพฯ 51 นางศิริกาญจนา ไกรอํ่า สังคมศึกษา
22 นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย การงานอาขีพฯ 52 นายมานพ โยธาดี สังคมศึกษา
23 นายอนิรุทธิ์ ศุภการกําจร การงานอาขีพฯ 53 นางศรีไพร ฟ้าเลิศ สังคมศึกษา
24 นายสาธิต  กลางหมู่ การงานอาชีพฯ 54 นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์ สังคมศึกษา
25 นายญวน  ศรีชัยคํา การงานอาชีพฯ 55 นายสุทิน เรืองนภารัตน์ สังคมศึกษา
26 นางอัมพิกา ไกรอํ่า ภาษาไทย 56 น.ส.สายทอง แก้วนันทะ สังคมศึกษา
27 นายยงยุทธ  โขนภูเขียว ภาษาไทย 57 นางสาวจินตนา วงศ์ใหญ่ แนะแนว
28 นางณิชากมล  บัวย้อย ภาษาไทย 58 นางสาวสาริศา สุกิน แนะแนว
29 นางสาวกุสุมา ศรีจันทร์ ภาษาไทย 59 นางปณิธี กองแก้ว ภาษาต่างประเทศ
30 นางสวลี กันทาดง ภาษาไทย 60 นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ภาษาต่างประเทศ
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61 นางสิริกร สิริสุขเพ่ิมพูน ภาษาต่างประเทศ
62 นางนิรชา ศรีชัยคํา ภาษาต่างประเทศ
63 นางระวีวรรณ ธนะรังสฤษฏ์ ภาษาต่างประเทศ
64 นางคนึงนิจ พรหมเสน ภาษาต่างประเทศ
65 นายวิษณุ ทิมวิธรรม ภาษาต่างประเทศ
66 นางมัทนา เกตุสิงห์น้อย ภาษาต่างประเทศ
67 นางจรัญญา บัวดี ภาษาต่างประเทศ
68 นางปฏิธาน ตันบูรณา ภาษาต่างประเทศ
69 นางครองทรัพย์  วงศ์ใหญ่ ภาษาต่างประเทศ
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1 นายนพดล สิงห์โตนาท รองผู้อํานวยการ 32 นางรําพึง ศรชัย แนะแนว
2 นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง รองผู้อํานวยการ 33 นายจักรกริช  อนุวงศ์ สังคมศึกษา
3 นายทรงพล ทรงจํา รองผู้อํานวยการ 34 นางปาริชาติ ราศี สังคมศึกษา
4 นายเสน่ห์  ไชยลังกา รองผู้อํานวยการ 35 นางเกษร  สิงห์โตนาท สังคมศึกษา
5 นางสาวณัฐธยาน์ ภู่ษณะวิวัฒน์ สุขศึกษาพลศึกษา 36 นายยงยุทธ  ศรีวิราช สังคมศึกษา
6 นายวิชาญ  ไชยมงคล สุขศึกษาพลศึกษา 37 นายมาโนชย์  มีมา สังคมศึกษา
7 นายสมยศ พานทอง สุขศึกษาพลศึกษา 38 นางเพลินพิศ ทรงจํา ภาษาไทย
8 นางสาวรัตนพรรณ วังดี วิทยาศาสตร์ 39 นางกมลพร  ศรีวิราช บรรณารักษ์
9 นายประหยัด ปันแปง วิทยาศาสตร์ 40 นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล ภาษาต่างประเทศ
10 นางขวัญกมล จางวิริยะ วิทยาศาสตร์ 41 นายโชติ ขันทะบุตร ภาษาต่างประเทศ
11 นางเบญจมาศ สุวรรณ วิทยาศาสตร์ 42 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ภาษาต่างประเทศ
12 นางยุพิน ลครแก้ว วิทยาศาสตร์ 43 นางเดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์ ภาษาต่างประเทศ
13 นายภัทรพล เมืองก้อน วิทยาศาสตร์ 44 นายจรัส เมืองมูล ภาษาต่างประเทศ
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13 นายภัทรพล เมืองก้อน วิทยาศาสตร์ 44 นายจรัส เมืองมูล ภาษาต่างประเทศ
14 นายศักดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อน วิทยาศาสตร์ 45 นางอชิรญาณ์ ปิงสุแสน ภาษาต่างประเทศ
15 นางพัชนีย์ วงศ์ใหญ่ วิทยาศาสตร์ 46 นางสาวสกุณา ศรีจันทร์ ภาษาต่างประเทศ
16 นางณอภัย พวงมะลิ วิทยาศาสตร์ 47 นายเกียรติพงษ์ ติตะยา ภาษาต่างประเทศ
17 นางสาวน้ําค้าง แสงศรีจันทร์ คณิตศาสตร์ 48 นายอรรถพล ศรีสงคราม สุขศึกษาพลศึกษา
18 นางมณีรัตน์  ศรีจันทร์ คณิตศาสตร์
19 นางสาวสุอัญชัญ  ชัยชนะ คณิตศาสตร์
20 นางปิยวรรณ จันทร์วัง คณิตศาสตร์
21 นายประการ วงศ์ใหญ่ คณิตศาสตร์
22 นายศักดิพันธุ์ ม่ันคง คณิตศาสตร์
23 นางดารนุช ปัสตัน คณิตศาสตร์
24 นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต การงานอาชีพฯ
25 นายนพพล ธนะรังสฤษฏ์ การงานอาชีพฯ
26 นายชัยวุฒิ กันทะมูล การงานอาชีพฯ
27 นายประจวบ เชียงแรง การงานอาชีพฯ
28 นางสุกัญณี เห่วซึ่งเจริญ การงานอาชีพฯ
29 นางธิติยา อาจบํารุง ศิลปะ
30 นางมาลูน ศุภการกําจร ศิลปะ
31 นายอัครเดช จิตศรัทธา ศิลปะ
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