ชื่อ – สกุล
1 ฐิติมา นาครพัฒน์
2 วรรณี แก้วศิริ
3 นางสาวหทัยชนกแสงมณี
4 ลดาวัลย์ จันทร์จินดา
5 เกษร ศรีรัตนสูตร
6 ธัญดารินทร์ กุลบุตร
7 วิชุดา จาปาสด
8 อุทัยวรรณ แก้วทองศร
9 ณัฐกานต์ อภิชาตกุล
10 สุวราภรณ์ อินทร์ทุ่ม
11 นางสาวพรวิไล ทิพย์สุวรรณ
12 นางพรทิพย์ ทองตาลึง
13 นางกาญจนา แป้นเจริญ
14 อรวรรณ ศรีโชติ
15 นายปกรณ์เกียรติด้วงทองกุล
16 กาญจนา หอมรัตน์
17 นางปภาดา บุญชนะ
18 สลี โรยร่วง
19 สวพรรณ หนูแป้น
20 อัญชนา เจือบุญ
21 ซัลมาน ชุมสาแหละ
22 ประเสริฐ ปลอดรัตน์
23 นาฝน ใสหลวง
24 ศิริรัตน์ สวัสดิ์อุบล
25 นงนุช นนทโชติ
26 ปิยนาฏ เดชาพร
27 นิชารัตน์ หนูทวี
28 จุธามาศ พริกเบ็ญจะ
29 อารยา แก้วทองศร
30 นางสาวจุฑารัตน์ไชยพล
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ชื่อ – สกุล
31 อรุณี รุ่งรัตนกุลศรี
32 สุดารัตน์ อินทร์น้อย
33 สุวิมล นราอาจ
34 นางพัชรี วุฒิกรณ์
35 ณิชากร เส้งสุย
36 วุฒิพงษ์ แพรกทอง
37 ธีรเมธ พวงพันธ์
38 สาธิตา ตะนาวศรี
39 สันติชูชัย ชานาญ
40 จารุวรรณ ฤกษ์วรรณ
41 ธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี
42 พัชรี มีแก้ว
43 กนกวรรณ ตังฐานานุศักดิ์
44 มนปริยา ราชรักษ์
45 กชพร เรืองรอง
46 บุญเรือน เพอบาน
47 นัธริยา ชานาญเพาะ
48 มนัส พุ่มจุ้ย
49 นริศ จันทร์สะอาด
50 นางสาววิชชุตา เตาวโต
51 นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต
52 ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกสทุขิพอนย์ันต์
53 สุวิภา ไกรวัฒนพงศ์
54 ทิวาพร ศรีกรด
55 อารัญญา บุญมาก
56 นางสาวศิริลักษณ์เพ็งแพง
57 นาวสาวสมทรง อาไพเมือง
58 นายกฤติชัย ราชพิบูลย์
59 วิภา อินทร
60 อมรรัตน์ แจ่มแจ้ง

E-mail ครูโรงเรียนเวียงสระ
อีเมลล์
aruneesaw512@wsra.ac.th
sudarat_nan@wsra.ac.th
suwimol@wsra.ac.th
phatchari.w@wsra.ac.th
nichakorn@wsra.ac.th
scinu336@wsra.ac.th
teerameth@wsra.ac.th
satita_4932@wsra.ac.th
thamespsu@wsra.ac.th
Jaruwan_jub@wsra.ac.th
thong2506@wsra.ac.th
pimpat@wsra.ac.th
kanokwan@wsra.ac.th
monpriya_@wsra.ac.th
kotchaporn@wsra.ac.th
kaem0935815032@wsra.ac.th
nattariya@wsra.ac.th
manas@wsra.ac.th
Naritufo2537@wsra.ac.th
wicchuta@wsra.ac.th
Supasawat@wsra.ac.th
kanok@wsra.ac.th
suwipa@wsra.ac.th
tiwaporn@wsra.ac.th
kruya18@wsra.ac.th
sirilakpeng@wsra.ac.th
Somsong@wsra.ac.th
krittichai@wsra.ac.th
Wipa@wsra.ac.th
amornrat.j2505@wsra.ac.th

ชื่อ – สกุล
61 ศศิวรรณ มุสิก
62 วรภัทรกร สังขฤทธิ์
63 สมชัย วงษ์สวัสดิ์
64 เอกพจน์ แก้วมณี
65 ฐิติมน เพชรเจริญ
66 นางสาวไซนะ สาเมาะ
67 จุฑาทิพย์ สุวรรณสาม
68 ดาราศักดิ์ ขรัวทองเขียว
69 ปริญญา จอง
70 นางสุชญา เทือกสุบรรณ
71 เกรียงศักดิ์ สุวรรณเวลา
72 สมทรง วิชัยดิษฐ
73 นายธีรภัทร์ ทองชื่น
74 บุญส่ง หนูเซ่ง
75 ศุภชัย สมพงษ์
76 ดวงกมล หวานแก้ว
77 น.ส.วาสนา อินทกรูด
78 นางจิราพร เจริญผล
79 ประนอม สรรพา
80 วัลลภา มีเสือ
81 วิจิตตรา นิคมรัฐ
82 วาสนา บุญทอง
83 ตรัยพร เดชาพร
84 ประภาภรณ์ จันพลโท
85 นางสาวปริตา พืชผล
86 วราภรณ์ จินา
87 อาทิตยา ดวงมณี
88 ธนารีย์ พันธ์เศรษฐ์
89 นางสาววัลยาภรณน์ าคเดช
90 ธิวาวรรณ บัวแก้ว
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ชื่อ – สกุล
91 นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช
92 นางสาวมลฑิตา นวลสุทธิ์
93 ภัทรียา อานนท์
94 นายวันชัย ตรีสงค์
95 สิเรมอร ฤทธยานนท์
96 เอนก เพ็ชรมาก
97 สุริยัน พรหมพันธุ์
98 นางสุริยา บัวทอง
99 จานัญ คุตกาล
100 เทพสุคนธ์ พรหมพาหกุล
101 กนกพร ชูทอง
102 อุไรวรรณ หะหมาน
103 นางสาวนัจที สุขขี
104 วันดี หอมชื่น
105 อารีนา หมัดอาดา
106 ศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว
107 แก้วกาญจน์ เมืองน้อย
108 กมลวรรณ ภักดีอักษร
109 จิราพร ชูใจ
110 กรกนก จิตตารมย์
111 ปิยณัฐ อาวุธเพชร
112 วราภรณ์ ช้องทอง
113 ปิยพร ทองจิตร
114 ปิยะวรรณ บารุง
115 อาพิญา ชูขันธ์
116 พิชยา พรหมภักดิ์
117 พุทธิพร สิงห์บุตร
118 มาริสา สวัสดิพันธ์
119 กาญจนา เพิ่มมณีรัตน์
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