
ชื่อ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง โรงรียน

1 นางวิมลพันธุ์ พินธุรักษ์ ครู วิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

2 นางวรินทร์พร. คงแสนคําเจริญ ครูแนะแนว โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์. ตําบลเมืองเพีย. อําเภอกุดจับ. จังหวัดอุดรธานี

3 นายมลตรี แคนมืด ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

4 นางสาววาสนา บริบูรณ์ ครู โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

5 นางสาวภัทร์ฐิตา แท่งทอง ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

6 นางสาวรุ่งเรือง สุริโย ครูผู้ช่วย โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

7 นางสาวศศิธร สามัญ ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

8 นางพรทิพย์ บรรเทา ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

9 นางกันตนันท์ ด่างเกษี ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
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10 นายประมุขพงษ์ ศิริแก้ว ครู โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม

11 นางสาวอัญชิสา แก้ววิเศษ ครู โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม

12 นางอรัญญา สุวรรณวงค์ ครู โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร อําเภอประจักษศิลปาคม

13 นางบุตรดี บุตกัณหา ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ต.บ้านจั่น อ.เมือง

14 นางอุทุมพร พวกขุนทด ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

15 นางสาวสิตานัน พิมรินทร์ ครูชํานาญการ

พิเศษ

โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา

16 นางลาวัลย์ ทาระชัย ครู โรงเรียนยูงทองพิทยาคม ต.นายูง จ.อุดรธานี

17 นางอุษณีย์ จันดาวงศ์ ครู โรงเเรียนอุดรพิทยานุกูล

18 นางอภิรดี พรหมแสงใส ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง
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19 นางอุษาวดี พนารัตน์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง

20 นางอัธราภรณ์ โสกัณทัต ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง

21 นางสุทธารัตน์ ศรีภา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง

22 นางพรทิพย์ บาเปีย ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

23 นางธิดารัตน์. ใจขาน ครู จําปาโมงวิทยาคาร

24 นางสาวศาธิกรณ์ พลสงคราม พนักงานราชการ โรงเรียนคํายางพิทยา

25 นางสบา ภรณ์  วัน สา สืบ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ตําบลหนองบัว  อําเภอเมือง

26 นางพิไลวรรณ สถิตย์ ครู โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

27 นางพัชรินทร์ ตั้งประเสริฐ ครู หนองหานวิทยา ต.หนองหาย.อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
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28 นางสาวเนตรนภา แก้วแสนเมือง ครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

29 นางสาวปวีณา แก้วแสนเมือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ตําบลสุมเส้า อําเภอเพ็ญ

30 นางสาวอาริตา แตงดี ครู ร.ร.สร้างคอมวิทยา ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม

31 นางสาวนัฏโสภิณ สมศรีทอง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์

33 นางสุทิศสา กิติราช ครู น้ําซึมพิทยาค ตําบลหนองแวง อําเภ น้ําโส

34 นายวชรอัษฎากร บุญภิละ ครู ชัยนาคําวิทยา

35 นางจารุดา ใจดี ครู โนนสะอาดชุมแสงวิทยา

36 นางศิริภรณ์ จินดาศรี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

37 นางสาววีรยา  วิจิตรวรางกุล ผู้ช่วยครู ชัยนาคําวิทยา


