
ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั

๑ นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวง

๒ นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญน า รองปลัดกระทรวง

๓ นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวง

๔ นางสุธาวดี  เศขรฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักนิติการ

๕ นางอรชาต  สืบสิทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๖ นางวรรณภา  พรหมถาวร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพฒันาและส่งเสริมการจดัการลูกเสือ ยวุกาชาดและกจิการนักเรียน

๗ นายสุชิน  สาระจันทร์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑

๘ นายวีระ  จ านงค์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๒

๙ นางสาวสุธาทิพย์  วงษ์โสรัจ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ส านักอ านวยการ

๑๐ นายอธิราช  พงษ์เสนา นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักนิติการ

๑๑ นางสาวเชนิสา  ทุง่โชคชัย นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

๑๒ นางสาวสมคิด  สกุลสถาปัตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ 

๑๓ นางรัตน์กมณ  รัตนเศรษฐ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ 

๑๔ นางไพเราะ  นิยมวานิช นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ ส านักการลูกเสือ ยวุกาชาดและกจิการนักเรียน  

๑๕ นายยินดี  ปัน้แววงาม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ ส านักการลูกเสือ ยวุกาชาดและกจิการนักเรียน

๑๖ นางณัฐธพร  เล็กเลิศศิริวงศ์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษา  

๑๗ นางสาวมนัสนันท์  นิธิไกรโรจน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑ 

๑๘ นายชาติชาย  นุชนารถ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๒

๑๙ นางสมพร  ข าอ่อน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๒

๒๐ นายมาโนช  ฤทธาภัย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๔

๒๑ นางกมลทิพย์  ศีรษะภูมิ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙

๒๒ นายวัชรพล  มีสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙

๒๓ นายไชยทวี  อติแพทย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

บัญชรีำยชื่อขำ้รำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรทีม่อีำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ตอ้งพ้นจำกรำชกำรเพรำะครบเกษียณอำยุเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที ่ ๑๒  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗



๒

๒๔ นายประสม  วัชรจินดา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

๒๕ นางมันนี  ผดุงทักษิน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒

๒๖ นายธนกฤต  จันทรลาภ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒

๒๗ นางร่ืนรวย  มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  

๒๘ นางวรลักษณ์  จันทพิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  

๒๙ นางนวลศรี  มงคลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา

๓๐ จ.อ.หญิงนุชนารถ  มาสอาด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักอ านวยการ

๓๑ นางสาวศิวิไล  นาคนัทที นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักอ านวยการ

๓๒ นายบุญชาย  ธรรมค  าจุน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๕

๓๓ นางสาวจิราภรณ์  หาผลทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ส านักอ านวยการ

๓๔ นายด ารงค์ศักด์ิ  ว่าวก าเหนิด เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ส านักอ านวยการ  

๓๕ นางอัจฉรา  มหากายิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักอ านวยการ

๓๖ นางจิราภรณ์  สาหร่ายทองค า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักอ านวยการ

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

๑ นายกิติเดช  จันทรศรีวงศ์ ครู สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั

๑ นายวิวัฒน์  แหวนหล่อ รองเลขาธิการ

๒ นายช าเรือง  เรืองข า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงาน ก.ค.ศ.

๓ นายวิชัย  ลือพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบและทะเบียนประวัติ

๔ นายวิวัฒน์  ปิน่แก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กลุ่มมาตรฐานต าแหน่งที ่๑

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั

๑ นายธีระพันธ์  พุทธิสวัสด์ิ รองเลขาธิการ

๒ นางเกยูร  บุญสนอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

๓ นางกาญจนา  จิตรรังศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

๔ นางสาวพรทิพย์  ภูป่ระดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการกรม

๕ นางสิรีธร  เบญจางคประเสริฐ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

๖ นายมงคล  มนตรีพิศุทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

๗ นางสาววิไลรัตน์  วรกุลรังสรรค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กลุ่มงานทะเบียน



๓

๘ นางกาญจนา  พิทยาภรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

๙ นางพรประภา  สมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

๑๐ นางภรพรรณกรณ์  ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มงานทะเบียน

๑๑ นางจูไล  รัตนภูมิ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานเลขานุการกรม

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั

๑ นางกาญจนาภรณ์  จ าปี นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ส านักงาน กศน.

๒ นายสมบัติ  ซอหะซัน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

๓ นางสาวชลฤดี  บ าเพ็ญนรกิจ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

๔ นางสุนันท์  ดนตรี นายช่างศิลป์ช านาญงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา

๕ นางพจนีย์  สุทินวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา

๖ นางจิรา  โพธิวรรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา

๗ นายบุญเรือง  เกตุนิล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา

๘ นายสมชาย  อัศวนุภาพ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

๑ นายกุลธร  เลิศสุริยะกุล ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒ ว่าที ่ร.ต.ธนิต  แท่งทองค า ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตาก

๓ นายทรงชัย  ขยันงาน ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๔ นายช านาญ  วันแก้ว ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

๕ นายสมโมท  สหกโร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

๖ นายนิธิพงศ์  ดวงมุสิก ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

๗ นางสาวขวัญหทัย จารุจินดา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

๘ นางกานดา  ทองคลองไทร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙ นายโกศัลย์  ตั งใจ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

๑๐ นางอินทราณี  การัตน์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๑ นายทศพร  อินทรพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

๑๒ นางสาวศรีโสภา  มีเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

๑๓ นายทองพูล  เพิม่ดี ผู้อ านวยการ กศน.เขตหนองแขม ส านักงาน กศน. กทม.

๑๔ นายวิเชียร  โยมา ผู้อ านวยการ กศน.เขตหนองจอก ส านักงาน กศน.กทม.

๑๕ นางสาวนุพรรณ  จาริยพานิช ผู้อ านวยการ กศน.เขตคันนายาว ส านักงาน กศน. กทม.



๔

๑๖ นางจริยา  อ้นอารี ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคลองขลุง ส านักงาน กศน.จังหวัดก าแพงเพชร

๑๗ นายอัษฎาวุธ  เลียงผา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ส านักงาน กศน.จังหวัดก าแพงเพชร

๑๘ นางนิตยา  เจริญสุข ผู้อ านวยการ กศน.เขตมีนบุรี ส านักงาน กศน.กทม.

๑๙ นางส าราญ  วงศ์สุรศิลป์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเทพสถิต ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

๒๐ นางสาวจารุณี  มหาวันสุ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอดอยหล่อ ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

๒๑ นายแฉล้ม  นวลค า ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางใหญ่ ส านักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

๒๒ นายยอดยิ่ง  ฟ้าสาร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเพียง ส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน

๒๓ นายภักดี  คงปาน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนครพนม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

๒๔ นายด ารง  ธงยศ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังยาง ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

๒๕ ว่าที ่ร.ต.โสภณ  วันวงษ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

๒๖ นายนภดล  เดะแอ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอยะรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

๒๗ นายมะกาแม  หยีหามะ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอยะหร่ิง ส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

๒๘ นายมานพ  เลาวกุล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสามง่าม ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

๒๙ นายสมศักด์ิ  จรจิตร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอศรีนครินทร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

๓๐ นางภัชราพร  มีรสสม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ส านักงาน กศน.จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

๓๑ นายมงคล  ชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเขาค้อ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๒ นายปฏิสันถ์  มาเนียม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังทอง ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

๓๓ นายจ าลอง  บุญวงศ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองพิษณุโลก ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

๓๔ นายชาญยุทธ  ไชยะดา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเชียงยืน ส านักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

๓๕ นายอวิรุทธ์  ภักดีสุวรรณ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองมหาสารคาม ส านักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

๓๖ นางสุนิสา  สุวรรณโน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอยะหา ส านักงาน กศน.จังหวัดยะลา

๓๗ นายเผ่าเพชร  สาลี ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ส านักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๘ นายโกเมนทร์  เพชรภู่ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองระนอง ส านักงาน กศน.จังหวัดระนอง

๓๙ นายกิจจา  ทิพย์เทีย่งแท้ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอด าเนินสะดวก ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

๔๐ นายจรรยา  จิรชีวะ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองล าปาง ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง

๔๑ นายบุญญรัตน์  บรรลือหาญ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกุดบาก ส านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

๔๒ นายสุทัศน์  ทุมวัน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวานรนิวาส ส านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

๔๓ นายชาญเชาว์  ชวนเสง่ียม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองสระแก้ว ส านักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

๔๔ นายประสงค์  ทองมา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองสระบุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

๔๕ นางสาวรัตตินันท์  อัตตสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพระแสง ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี



๕

๔๖ นายสถาพร  อ่อนวงษ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านโคก ส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๗ นายวีระ จ าปาเกตุกุล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองอุทัยธานี ส านักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

๔๘ นายอุทัย  กากแก้ว ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเขื่องใน ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

๔๙ นางสาวศรีสวรรค์  แสงวิจิตร ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

๕๐ นางทองจันทร์  พานกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๑ นางสาวสุจิตต์  เอี่ยมละออ ครู กศน.เขตบางกอกใหญ่ ส านักงาน กศน.กทม.

๕๒ นางสมทรง  มาลี ครู กศน.เขตหนองจอก ส านักงาน กศน.กทม.

๕๓ นายสุทธิศักด์ิ  แสนชื่น ครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

๕๔ นางอรุณี  ญาณวรรณ ครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

๕๕ นางวันทนา  จันทร์เพ็ญ ครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

๕๖ นางสาวพิชา  เกษตรเวทิน ครู กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

๕๗ นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ์ ครู กศน.อ าเภอห้วยยอด ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง

๕๘ นายสัญชัย  รอบรู้ ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

๕๙ นางกานดา  เพ็ชรักษ์ ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

๖๐ นายสุวัฒน์  ธรรมสุนทร ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

๖๑ นายอุดมศักด์ิ  วงศ์พันธุ์ ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

๖๒ นางวรรณี  จุติกิต์ิเดชา ครู กศน.อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ส านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

๖๓ จ.ส.อ.หญิงจริยา  เวียสุวรรณ ครู สถาบัน กศน.ภาคใต้

๖๔ นางมยุรี  สุวรรณเจริญ ครู สถาบัน กศน.ภาคใต้

๖๕ นางละเอียด  ละใบสะอาด ครู กศน.อ าเภอเมืองสตูล ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล

๖๖ นางยุพเยาว์  ปุจฉาการ ครู กศน.อ าเภอกระทุม่แบน ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

๖๗ นายบรรจง  ชัยศิริกุล ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๖๘ นายประวัติ  สุนทรสวัสด์ิ ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๖๙ นางรัตนา  หวังชูชอบ ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๗๐ นายสมบูรณ์  เขียนค้างพลู เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน อ.พิมาย ส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

๗๑ นายพายัพ  เนินธิรา บรรณารักษ์ช านาญการ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั

๑ นางชวนี  ทองโรจน์ รองเลขาธิการ

๒ นางสุรางค์  โพธิพ์ฤกษาวงศ์ ทีป่รึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา



๖

๓ นางสิริวรรณ  สวัสดิวัตน์ ณ อยธุยา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

๔ นางอรุณศรี  ละอองแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้

๕ นางสุชาดา  ไชยรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง

๖ นางสาวศรีประทุม  ด่านผดุงธรรม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและแผนการศึกษา

๗ นางสาวจิรา  วงศ์เหลือง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

๘ นางจุรีภรณ์  จันทรฆาฎ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักอ านวยการ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั

๑ นางวราภรณ์  สีหนาท รองเลขาธิการ

๒ นางมยุรี  สิงห์ไข่มุกข์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

๓ นางสาวกรองทอง  กฤษณชาญดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักนโยบายและแผนการอดุมศึกษา

๔ นายสงัด  ล่ิมสกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

๕ นางสาวอัมพา  สุวรรณศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

๖ นางสุนีย์  จุไรสินธุ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

๗ นายสมยศ  ภักดีเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

๘ นางเครือวัลย์  แย้มปรางค์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

๙ นายมนตรี อื อเทียน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

๑๐ นางบุญสม  ดิษฐ์เจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักอ านวยการ

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

๑ นายประดิษฐ์  บุดดีจีน ครู วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

๒ นายศิริชัย  เทียนทอง ครู วิทยาลัยชุมชนตาก

๓ นายกรณพงศ์  วงษ์จินดา ครู วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ส ำนักงำนงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั

๑ นายประดิษฐ์  ระสิตานนท์ รองเลขาธิการ  

๒ นางสุปรียา  ล าเจียก ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

๓ นางสวรรสิริ  ฤทธิเ์ล่ือน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

๔ นางสาวประไพ  พณนันท์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

๕ นางสุมาลย์  พีระพล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

๖ นางสุชาดา  บุญมา นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ



๗

๗ นายอรรณพ  แก้วปทุมทิพย์ สถาปนิกช านาญการพิเศษ ส านักอ านวยการ

๘ นางวิจิตรา  ศิริประภารัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักอ านวยการ

๙ นางสาวอรวรรณ  สิริมงคลกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

๑ นางกนกรัตน์  เลิศพิริยกมล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๒ นายกมล  คันธาอาภา ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๓ นางกรรณิการ์  การัยภูมิ ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

๔ นางกรรณิการ์  อัฐมโนลาภ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

๕ นางกริชสรา  ศรีนุกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

๖ นางกัญญา  แผ่นฟ้า ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๗ นางกันยา  รัตนพวงทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๘ นางสาวกัลยา  วงศ์บางโพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๙ นางกัลยาณี  ไกรศรีประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๑๐ นางสาวกาญจนา  ภาสุรพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

๑๑ นางสาวกาญจนา  ลิ มประเสริฐ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

๑๒ นางสาวกานดา  เหรียญมณี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๑๓ นายก าพล  อภิวงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน

๑๔ นายกิตติพศ  เพชรสุทธิ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง

๑๕ นายกิตติภพ  ปานคณินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

๑๖ นายเกตุ  บุญล้อม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย

๑๗ นายเกษม  มีคุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

๑๘ นางขจิต  ปรัตถพงศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

๑๙ นางสาวขนิษฐา  โชชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

๒๐ นางขนิษฐา  เพ่งพิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

๒๑ นางแขวรรณ  เรามานะชัย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่วนครราชสีมา

๒๒ นายคณิต  นวลนิล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

๒๓ นายคทายุทธ์  มิตรสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๔ นายคนอง  กุฎีรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

๒๕ ว่าที ่พ.ต.ครุฑ  มณีนุษย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

๒๖ นายค ารณ  โพยมรัตน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ



๘

๒๗ นางคุณธรรม  ศัลยพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

๒๘ นางจงกลณี  ณ สงขลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

๒๙ นายจงดี  สุทธานนท์กุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

๓๐ นายจงรักษ์  พิสุทธิมาน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

๓๑ นางสาวจรรยา  ดีเมฆ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๓๒ นางจรีรัตน์  ประภัสสร ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

๓๓ นางสาวจรูญ  เป็นธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง

๓๔ นายจรูญพรรณ  กุลมาตย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

๓๕ นายจักรพันธุ ์ ปัญจะสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๓๖ นายจักรรัตน์  สมตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๓๗ นางสาวจันทนา  จันทร์เขียว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

๓๘ นางจันทร์เพ็ญ  พันเลิศจ านรรจ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓๙ นางจันทรา  ทองประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

๔๐ นายจ าเนียร  สุรัตนเมธากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๔๑ นายจ าลอง  กล่อมอยู่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

๔๒ นายจ าลอง  กาละพงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๔๓ นายจ าลอง  เพ็ชรุพันธ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

๔๔ นายจ าลอง  โม้ทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

๔๕ นางจิตวรินทร์  บุปผาชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

๔๖ นางจินตนา  แก้วบัวรมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

๔๗ นางจินตนา  เครือตรีประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

๔๘ นางจิรกาญจน์  หนุมาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

๔๙ นายจิรนันท์  สายตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

๕๐ นางจิรพันธ์  สิทธิเขตการ ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา

๕๑ นางจิรภา  ช านาญรบ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

๕๒ นางจิรภา  แสงวิลัย ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๕๓ นางสาวจิระพันธ์  เกียรติพันธ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

๕๔ นายจิระวัฒน์  ชวลิต ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

๕๕ นางจิราพร  เชียงส่ง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

๕๖ นางสาวจิราพร  ทัดพินิจ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี



๙

๕๗ นางจิราภรณ์  จ านงทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

๕๘ นายจิราวุฒิ  ชาคริตศร ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

๕๙ นางจุรีรัตน์  ชูโลก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

๖๐ นายเจต  ชูแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๖๑ นายเจริญ  สังข์หนุน ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย

๖๒ นางสาวฉวีวรรณ  ศุกรวัชรินทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

๖๓ นางฉัฐทิพา  ประดิษฐ์กุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่วกรุงเทพ

๖๔ นายเฉลิม  อ่อนอิ่ม ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

๖๕ นางชนิตา  สร้อยน  า ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

๖๖ นางชมนาด  แสนค า ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

๖๗ นายชยันต์  อ่อนศรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

๖๘ นายชยากร  รัชนีภาค ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

๖๙ นางสาวชวนพิศ  ขจรพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

๗๐ นายชวลิต  เขมะจารี ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

๗๑ นายชวลิต  อินต๊ะสาร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

๗๒ นางชัญญานุช  หล่อเลิศสุนทร ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

๗๓ นายชัยยุทธ  น้อยเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

๗๔ ว่าที ่ร.ต.ชัยรัตน์  วังศิริไพศาล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๗๕ นายชัยสงค์  อ่วมทร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

๗๖ นายชาติณรงค์  วังศิลาบัตร ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

๗๗ นางสาวชุติมา  ชูช่วย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

๗๘ ว่าที ่ร.ต.ชุมพล  แก่นเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่

๗๙ นางสาวชูจิตร์  แดงกระสันต์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

๘๐ นายชูศักด์ิ  พุกกะพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๘๑ นางเชื อทิพย์  สุวรรณไพฑูรย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

๘๒ นายโชคชัย  ตักโพธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

๘๓ นางฐาปนีย์  ธุมาพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

๘๔ นางฐิตกุล  สุดจินดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

๘๕ นางณภัทร  เข็มพิลา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

๘๖ นางณภัทร  รุ่งสว่าง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ



๑๐

๘๗ นายณรงค์  ทองเกษม ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

๘๘ นายณรงค์  ภูมิทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

๘๙ นายณรงค์  วิมลวรเวท ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

๙๐ นายณรงค์ชัย  ซ่ือสัตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

๙๑ นายณรงค์ภัทร  บุญยงค์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที ่๒

๙๒ นายณรงค์วิทย์  แก้วกัลยา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

๙๓ นางณัฐชา  นพคุณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

๙๔ นางณัฐมน  ชมศาสตร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

๙๕ นายณัฐวิชช์  กิติทรัพย์มงคล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

๙๖ นางดาราวรรณ์  จันทิมา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

๙๗ นางดาลัด  บุญตัน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๙๘ นางดุษฎี  กาสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

๙๙ นายเดชัย  ด่านวรรณกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

๑๐๐ นายเดชา  เกษมุติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

๑๐๑ นายเติมศักด์ิ  มาตยภูธร ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย

๑๐๒ นางสาวเตือนใจ  อินทรเจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

๑๐๓ นายถนอม  สง่าพงษ์ ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๑๐๔ นายถาวร  วงศาริยะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

๑๐๕ นายถิรวิทย์  วิภาดาพิสุทธิ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง

๑๐๖ นายทรงชัย  จันทร์ประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

๑๐๗ นางสาวทรงศิริ  นภาทิวาอ านวย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

๑๐๘ นางทรงศิริ  เหล่าสัจจะ ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๑๐๙ นายทรรศพนธ์  ศิริแจ่ม ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

๑๑๐ นายทวี  มีมุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

๑๑๑ นายทองมิน  สร้อยเพ็ชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

๑๑๒ นายทองเหมาะ  เรือนคง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

๑๑๓ นางทอภัช  ขุนจารย์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๑๑๔ นางสาวทัศนันท์  จวนสาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๑๑๕ นางสาวทัศนา  ตรียะวรางพันธ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

๑๑๖ นายทัศนา  เพลงสันเทียะ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพิมาย



๑๑

๑๑๗ นางทัศนีย์  อ่อนภูงา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

๑๑๘ นางสาวทิพาพร  สมพงษ์อินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

๑๑๙ นางทิมาพร  กฤษณะกลัศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

๑๒๐ นายทิวา  เทพเสนา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

๑๒๑ นายธนชัย  คงกระโทก ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

๑๒๒ นายธนชัย  ค าแพงเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

๑๒๓ นายธนิต  บานชื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

๑๒๔ นายธเนตร  ด่านธนวานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

๑๒๕ นายธเนศ  บ าเรอราช ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

๑๒๖ นายธวัช  เล็กวานิชย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

๑๒๗ นายธวัช  วัชรินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

๑๒๘ นายธานินทร์  ศิริพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

๑๒๙ นายธ ารงค์  วุฒิธนากรกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

๑๓๐ นายธ ารงศักด์ิ  สีสะอาด ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

๑๓๑ นายธีรยุทธ  องอาจ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๑๓๒ นายธีระ  ราโชกาญจน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

๑๓๓ นายธีระชัย  เจ้าสกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

๑๓๔ นายธีระศักด์ิ  เฉลิมพิพัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๑๓๕ นางนงนาฎ  ศิริบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

๑๓๖ นางสาวนงเยาว์  ชื่นเนียม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

๑๓๗ นางนงลักษณ์  สุทธิถ์วิลบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง

๑๓๘ นางสาวนพมน  แสวงสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

๑๓๙ ม.ล.นพวงศ์  ศรีธวัช ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

๑๔๐ นางนวรัตน์  ธวัชไพบูลย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

๑๔๑ นางนันท์  ศรีสุวรรณ ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๑๔๒ นายนันทชัย  จันทร์ตรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

๑๔๓ นางสาวนันท์นภัส  เถาว์โท ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

๑๔๔ นางนันท์นภัส  มหธนะนันต์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

๑๔๕ นางนันทนา  ค าสุวรรณ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

๑๔๖ นายนันทิวุฒิ  สุวรรณพงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง



๑๒

๑๔๗ ว่าที ่ร.ต.นิคม  บัวไพจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน

๑๔๘ นายนิพนธ์  วงศ์เมฆนิทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

๑๔๙ นายนิเวศน์  มณีรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

๑๕๐ นางนิสา  สายสังข์ ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา

๑๕๑ นางแน่งน้อย  ธรรมเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๑๕๒ นางบงกช  โกษารักษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๑๕๓ นายบรรจง  เฟือ่งฟู ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

๑๕๔ นายบรรเทิง  โอฬาลึก ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

๑๕๕ นายบรรพต  ยาลังกาญจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

๑๕๖ นายบวร  สันธวกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๑๕๗ นางบังอร  จุลศิริวัฒนกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๕๘ นายบ ารุง  เอี่ยมสุดใจ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

๑๕๙ นายบุญชัย  จุลวาทิน ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

๑๖๐ นายบุญเชิด  เจริญมายุ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

๑๖๑ นางบุญทอง  ฉกามาพจร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

๑๖๒ นายบุญธรรม  เกษมทะเล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๖๓ นายบุญธรรม  บุญยืน ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๑๖๔ นายบุญเลิศ  โพธิอ์่อง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

๑๖๕ นายบุญเลิศ  ศรีน้อย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

๑๖๖ นายบุญส่ง  พลสัมฤทธิ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

๑๖๗ นายบุญส่ง  อินชัยวงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

๑๖๘ นางบุญสม  ภูศิริ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

๑๖๙ นายบุณฑริก  สันติวิชช์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

๑๗๐ นายบุรฉัตร์  อินทรก าจร ครู วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

๑๗๑ นางเบญจมาศ  เซ็นนิล ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๑๗๒ นางสาวเบญจมาศ  วงศ์ดนตรี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๗๓ นางเบญจวรรณ  บัวรา ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง

๑๗๔ นายปฏิภาค  กองสัมฤทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

๑๗๕ นางปภาพัน  งามบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

๑๗๖ นายประกิจ  ดาราฉาย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก



๑๓

๑๗๗ นางประคอง  นกน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๑๗๘ นายประจวบ  แสนกลาง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

๑๗๙ นายประจักษ์  ทาสี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

๑๘๐ นายประชุม  เผนานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

๑๘๑ นายประโชติ  เตมียกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

๑๘๒ นายประดิษฐ์พร  จิระปัญญาเลิศ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

๑๘๓ นายประทีป  คล้ายแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

๑๘๔ นายประทีป  พวงลัดดา ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

๑๘๕ นายประทีป  เพ็ชรขาว ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน

๑๘๖ นายประพล  นิลใหญ่ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

๑๘๗ นายประพันธ์  รอดราวี ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

๑๘๘ นางประไพ  ทวะบุรี ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

๑๘๙ นางประไพศรี  ใจงาม ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

๑๙๐ นายประภาส  เกตุไทย ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร

๑๙๑ นายประมูล  ชิดมณี ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

๑๙๒ นายประยุทธ  ดาบสมเด็จ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

๑๙๓ นายประยูร  ประทุมตรี ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

๑๙๔ นายประยูร  วงษ์ภาษ ครู วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

๑๙๕ นายประวิทย์  กุศลส่ง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

๑๙๖ นายประสาน  ปุตระเศรณี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

๑๙๗ นายประสาน  สิงหกมล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

๑๙๘ นายประสานพงษ์  หาเรือนชีพ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๙๙ นายประสิทธิ ์ ยอดใจเพ็ชร ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่

๒๐๐ นายประสิทธิ ์ หวังอีน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

๒๐๑ นายประเสริฐ  ชูแสง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคทุง่สง

๒๐๒ นายปราการ  ผาติสุนทร ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

๒๐๓ นายปราโมทย์  บุญเป็ง ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๐๔ นายปราสาท  สุทธิกวี ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

๒๐๕ นางปริศนา  จันทคัต ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

๒๐๖ นายปรีชา  เจ๊ะมะหมัด ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี



๑๔

๒๐๗ นางปลื มหทัย  จิตเจตน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

๒๐๘ นายปัญญา  รักนุช ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

๒๐๙ นางปัณณ์ศจี  สุวรรณพฤกษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

๒๑๐ นางปิยกาญจน์  กิจอุดมทรัพย์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา

๒๑๑ นางเปรมวดี  มิลินทสูต ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

๒๑๒ นายเผก  สิทธิพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

๒๑๓ นายพงษ์ศักด์ิ  เวียงเพิม่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

๒๑๔ นายพงษ์สิทธิ ์ บุญทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา

๒๑๕ นางพจนีย์  ดีรัตนะโภคา ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

๒๑๖ นายพฒศ์ศิวพิศ  โนรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๑๗ นายพนัส  ก้าวเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง

๒๑๘ นายพยนต์  ตะเภาน้อย ครู วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

๒๑๙ นายพยัพ  เฟือ่งเพียร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

๒๒๐ นางพรทิพ  บุญจันทร์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

๒๒๑ นางพรทิพา  มูลแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

๒๒๒ นางพรรณอร  ทองช่วง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

๒๒๓ นางพรรณี  ภักดีชาติ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

๒๒๔ นายพรเลิศ  พฤกษประมูล ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

๒๒๕ นางพรสิริ  รัตนพันธุ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๒๒๖ นางพริ มเพรา  นามลี ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

๒๒๗ นายพลวัฒน์  สายสุวรรณ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

๒๒๘ นายพลากร  โคตรจันทร์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

๒๒๙ นางพัชรวัลย์  หนุมาศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

๒๓๐ นายพานิชพล  มงคลเจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

๒๓๑ นางพิกุล  พยัตติกุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

๒๓๒ นายพิชัย  ไชยอนันต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๒๓๓ นายพิเชฏฐ์  พิมลยรรยง ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

๒๓๔ นายพิทักษ์  รัตนะ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

๒๓๕ นายพิมาน  สิทธิภิญโญ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

๒๓๖ นางพิสมัย  จันทร์ปิตุ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี



๑๕

๒๓๗ นายพีรพงศ์  ไพศาลภาณุมาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

๒๓๘ นางเพ็ญภา  ปุญญะเสถียร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

๒๓๙ นางเพ็ญศรี  วงศ์อิทธิกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

๒๔๐ นางเพยาว์  จันทร์สมบูรณ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา

๒๔๑ นายไพฑูรย์  แมลงภูท่อง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

๒๔๒ นายไพบูลย์  ฉกามาพจร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

๒๔๓ นายไพบูลย์  ด่านสกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

๒๔๔ นายไพบูลย์  ระวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร

๒๔๕ ส.อ.ไพบูลย์  สุขปาน ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

๒๔๖ นายไพศาล  ตั งเด่นจริง ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๒๔๗ นายไพศาล  รอดประจง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

๒๔๘ ว่าที ่ร.ต.เฟือ่งยศ  สายเพ็ชร ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา

๒๔๙ ว่าที ่ร.ต.ภมร  กิตติสุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๒๕๐ นางภัคอุไร  ปุณยามาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

๒๕๑ นายภัทรพล  บุญน า ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

๒๕๒ นายภัทราธร  โพธิเ์จริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกส าโรง

๒๕๓ นายภาณุมาศ  เจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๒๕๔ นายภิญโญ  จางบัว ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

๒๕๕ นายภูมิชัย  สุวรรณภูมิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

๒๕๖ นายมงคล  วานิกร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

๒๕๗ นางมณีย์  พลเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๒๕๘ นางมนต์ทิพย์  ธีรสถิตย์ธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

๒๕๙ นายมนัส  จันโท ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

๒๖๐ นายมนัส  เตมียกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

๒๖๑ นายมนัส  สุวรรณพงษี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

๒๖๒ นายมะยูโซะ  เซ็น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

๒๖๓ นายมังกร  เมืองค า ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

๒๖๔ นายมานพ  บุญสูง ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

๒๖๕ นายมานพ  ร่ืนรวย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

๒๖๖ นายมานิจ  วงษ์เจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์



๑๖

๒๖๗ นางมาลัยวรรณ  เทศทับ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

๒๖๘ นายเมธา  เหิรเมฆ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

๒๖๙ นายยอดชาย  พลหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

๒๗๐ นายยุทธพงษ์  แหลมทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

๒๗๑ นางสาวยุพยงค์  ตาละลักษมณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

๒๗๒ นางยุวดี  สัจจามรรค ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

๒๗๓ นางเยาวลักษณ์  ยลพันธ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ

๒๗๔ นายระเด่น  ควรแย้ม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

๒๗๕ นางสาวระวีวรรณ  เครือมา ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

๒๗๖ นายระไว  สุดเฉลย ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

๒๗๗ นางรักตกมล  พิริยะภิญโญ ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์

๒๗๘ นายรังสี  ศิริไปล์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

๒๗๙ นางรัชนี  สุวรรณเรืองศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

๒๘๐ นางสาวรัตนา  ผาสุก ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

๒๘๑ นายเริงพล  ปราบปัจจามิตร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

๒๘๒ นายเรืองวิทย์  จันชีลอง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

๒๘๓ นางสาวละเอียด  สิตะยัง ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

๒๘๔ นางลักษณา  หนุนนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

๒๘๕ นางสาวลักษณี  หริด ารงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๒๘๖ นางสาวลัดดา  คเชนทร์พงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๒๘๗ นางลัดดา  จิตต์ภักดี ครู วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

๒๘๘ นางลัดดา  สุขปาน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๒๘๙ ว่าที ่ร.ต.ลาภ  มิเกล็ด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

๒๙๐ นางลาวัณย์  อมรประเสริฐศรี ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา

๒๙๑ นางล าเพย  แผ้วพลสง ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

๒๙๒ นายวชิรพนธ์  ชัยภักดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

๒๙๓ นางวนิดา  สวัสด์ิวราห์กุล ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๒๙๔ นายวรชัย  ลิขิตายน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

๒๙๕ นายวรพจน์  สุพงศ์พิสุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

๒๙๖ นางสาววรรณดี  อยู่ญาติวงศ์ ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี



๑๗

๒๙๗ นางสาววรรณพร  ตุลยาพร ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่วกรุงเทพ

๒๙๘ นางวรรณา  ทองสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

๒๙๙ นางสาววรรทณีย์  คงหมื่นไวย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๓๐๐ นายวรวัฒน์  มัคเจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

๓๐๑ นายวรวิทย์  ตันฑนะเทวินทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

๓๐๒ นายวสันต์  ธานินทร์ธราธาร ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

๓๐๓ นายวัชชัย  เกตุรามฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด

๓๐๔ นายวัชรินทร์  เกิดอุดม ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

๓๐๕ นายวัฒนา  กนิษฐชาต ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

๓๐๖ นายวันเดิม  โตดี ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

๓๐๗ นางวัลภา  พฤติธรรมกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคพังงา

๓๐๘ นางวัษมน  รัฐบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

๓๐๙ นายวิจารณ์  ยอดจิ๋ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

๓๑๐ นางสาววิชรา  เธียรปัญญา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

๓๑๑ นายวิชัย  ปรินายวนิชย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

๓๑๒ นายวิโชติ  ชูรอด ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๓๑๓ นายวิทยา  พูลเพิม่ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

๓๑๔ นายวิทยา  สัมฤทธิสุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

๓๑๕ นางวิทิลดา  สัมฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

๓๑๖ นายวิน  นิยมชื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคทุง่สง

๓๑๗ นางสาววิภาดา  เฉลิมติระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

๓๑๘ นางสาววิมวลัย  ดวงประทีป ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

๓๑๙ นายวิรัตน์  ลังการ์พินธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร

๓๒๐ นายวิรัติ  บัวทอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

๓๒๑ นายวิริยะ  สารพา ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

๓๒๒ นางวิไลวรรณ  ติจันทึก ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๓๒๓ นางสาววิไลวรรณ  พิเสม ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

๓๒๔ นางสาววิไลวรรณ  พึง่ประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

๓๒๕ นายวิวัฒน์ชัย  เครือตรีประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

๓๒๖ นายวิษณุ  นัคราโรจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม



๑๘

๓๒๗ นายวิสุทธิ ์ ทองเฝือ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

๓๒๘ นายวิสุทธิ ์ สิงห์สูง ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

๓๒๙ นายวีรพล  ถนอมจิตร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

๓๓๐ นายวีรยทุธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

๓๓๑ นายวีระ  พิชิตกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

๓๓๒ นางวีระวรรณ  โชโต ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

๓๓๓ นางสาวศรีมุ่ย  เมืองยศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

๓๓๔ นางศรีสกุล  รอดทองเติม ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล

๓๓๕ นายศักดา  ขาวเกลี ยง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด

๓๓๖ นายศักดา  จุลวรรณา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

๓๓๗ นายศักดา  ถาวรพจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

๓๓๘ นายศักด์ิชัย  บุญคุ้ม ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

๓๓๙ นายศักด์ิสิทธิ ์ แสงกลับ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

๓๔๐ นางศิรประภา  รอดใหม่ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๓๔๑ นางศิริพร  วิชัยดิษฐ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๓๔๒ นางศิริพร  หลอดแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

๓๔๓ นางสาวศุภกาญจน์  ประสิทธิว์ิเศษ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

๓๔๔ นายสงกรานต์  โพธิภิรมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

๓๔๕ นายสถาปนะ  นวศิลา ครู วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

๓๔๖ นายสมเกยีรติ  ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

๓๔๗ นายสมควร  จินา ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

๓๔๘ นายสมเจตน์  ม่วงเกษม ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

๓๔๙ นางสมใจ  ชูจิต ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล

๓๕๐ นายสมชัย  เพชรพัชราวรรณ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

๓๕๑ นายสมชาย  ปัญญายิ่งยง ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

๓๕๒ นายสมชาย  เผ่าพิมล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

๓๕๓ นายสมชาย  ฤกษ์ด าริห์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

๓๕๔ นายสมชาย  สกุลศรีน าชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

๓๕๕ นายสมนึก  ค าวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

๓๕๖ นายสมนึก  ภาศักดี ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา



๑๙

๓๕๗ นายสมบูรณ์  ใจกว้าง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

๓๕๘ นายสมบูรณ์  วงศ์วิวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

๓๕๙ นางสาวสมใบ  ภูษณะพงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

๓๖๐ นายสมปอง  จงสมบูรณ์สุข ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๓๖๑ นางสมปอง  มากบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

๓๖๒ นายสมพงษ์  เฉวียงหงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร

๓๖๓ นายสมพงษ์  พงษ์สวัสด์ิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

๓๖๔ นายสมพงษ์  เสมาไชย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

๓๖๕ นายสมพร  จุลตามระ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

๓๖๖ นางสมพร  สนทอง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

๓๖๗ นายสมพร  สวัสดิรักษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

๓๖๘ นางสาวสมพิศ  ธรรมวัฒนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

๓๖๙ นายสมภพ  เนียมแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

๓๗๐ นายสมโภชน์  แต้โสภา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

๓๗๑ นายสมศักด์ิ  นาคอุไร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

๓๗๒ นายสมศักด์ิ  ปิน่ทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

๓๗๓ นายสมศักด์ิ  วงศ์สีแก้ว ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

๓๗๔ นายสมศักด์ิ  เศรษฐการ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

๓๗๕ นางสาวสมศิริ  วัฒนะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

๓๗๖ นางสรีระ  โยธาสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

๓๗๗ นางสวาท  อ่อนตา ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

๓๗๘ นายสอาด  จันทร์พงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

๓๗๙ นายสัญชัย  เจริญตะคุ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๓๘๐ นายสันทัด  วรานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

๓๘๑ นายสัมฤทธิ ์ ทองศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร

๓๘๒ นายสาคร  นาคสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๓๘๓ นายสาคร  เหล็กกล้า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๓๘๔ นายสาย  สว่างพร้อม ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

๓๘๕ นายสายชล  ชูวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

๓๘๖ นางสายพิณ  ธรรมประศาสน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี



๒๐

๓๘๗ นายสาโรจน์  ทองทวี ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

๓๘๘ นางส าเนาว์  ธรรมรัตน์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

๓๘๙ นางสาวส าราญ  โพธิจ์าด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๓๙๐ นายส าราญ  สมโลก ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

๓๙๑ นายสิทธิกร  ลิ มปิยะไชยพงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

๓๙๒ นายสิทธิพงษ์  พัวประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

๓๙๓ นายสิทธิมนต์  นิยมฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๓๙๔ นางสินีนาถ  รัตนมณี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

๓๙๕ นายสิริ  สังกะสินสู่ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

๓๙๖ นางสิริมา  เจริญศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

๓๙๗ นางสุกัญญา  ผ่องอ าไพ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

๓๙๘ นางสุกัญญา  สารพา ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

๓๙๙ นายสุกิจ  พิมน  าเย็น ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

๔๐๐ นางสาวสุจิตรา  ปทุมลังการ์ ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์

๔๐๑ นายสุชาติ  ธรรมโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๔๐๒ ว่าที ่ร.ต.สุชีพ  นิ่มรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

๔๐๓ นายสุเชษฐ  สุวรรณทีป ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน

๔๐๔ นายสุดปราโมทย์  กันตะปิติ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

๔๐๕ นางสุดารัตน์  แน่นอุดร ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

๔๐๖ นายสุทธิ  สุวาชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

๔๐๗ นายสุทธิวัชร์  อุตมะพันธุ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

๔๐๘ นายสุทัศน์  จุนถาวร ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

๔๐๙ นายสุเทพ  ปิยะทัศน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

๔๑๐ นายสุเทพ  ศุภจิตตากร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

๔๑๑ นายสุธรรม  ด าศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

๔๑๒ นางสุธิเมธ  ศรีสะอาด ครู กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

๔๑๓ นางสุธี  เดชะผล ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

๔๑๔ นางสาวสุธีรัตน์  ปัจจัยคา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

๔๑๕ นายสุเธียร  เชาวนกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

๔๑๖ นางสุนันทา  เฉยโพธิ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี



๒๑

๔๑๗ นางสุนันทา  ฟักทอง ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

๔๑๘ นางสุนันทา  สร้อยเพ็ชร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

๔๑๙ นางสุปราณี  มุ้ยแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

๔๒๐ นางสุปาณี  ทรงอารมภ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

๔๒๑ นายสุพจน์  ตุ้มมล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

๔๒๒ นายสุพัฒน์  คูหามุข ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา

๔๒๓ นายสุพัฒน์  โลหตานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๔๒๔ นางสุพัตรา  ไพศาล ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๔๒๕ นางสุภัทรทยา  สังวรกาญจน์ ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

๔๒๖ นางสุภาพ  ผลาพิบูลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

๔๒๗ นางสุภาพร  ตั งประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

๔๒๘ นางสาวสุภาพิท  อินทรบรรลือ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๔๒๙ นางสุภาภรณ์  ทองงามข า ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

๔๓๐ นางสุมาลี  บุญยะฤทธิ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

๔๓๑ นางสุมาลี  ลัทธิมนต์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

๔๓๒ นางสุมาลี  ศรีช่วย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

๔๓๓ นางสุมาลี  สู่วัฒนกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๔๓๔ นางสาวสุมาลี  แสงแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

๔๓๕ นายสุเมต  จินตนะกนก ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

๔๓๖ นายสุเมธ  จันทร์ศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

๔๓๗ นายสุเมธ  ทวีทรัพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

๔๓๘ นายสุรจิต  คอทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๔๓๙ นางสาวสุรจิตตา  โพธิบุตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี

๔๔๐ นายสุรพงศ์  ชงัดเวช ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

๔๔๑ นายสุรพล  ฝ้ันศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

๔๔๒ นายสุรศักด์ิ  คู่เจริญถาวร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

๔๔๓ นายสุรศักด์ิ  รอดสุวรรณน้อย ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

๔๔๔ นายสุระชัย  จันทร์ค าจร ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

๔๔๕ นายสุรินทร์  พรมนัส ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

๔๔๖ นายสุริยะ  คันธิก ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช



๒๒

๔๔๗ นายสุริยะ  อยู่สนิท ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

๔๔๘ นางสุวคนธ์  อินทร์ส าเภา ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร

๔๔๙ นางสาวสุวรรณีย์  พัฒนาพงศ์ชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

๔๕๐ นางสุวลักษณ์  มีประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

๔๕๑ นายสุวิทย์  มณีวงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

๔๕๒ นายสุวิน  กฤษสุริยา ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

๔๕๓ นางสุวิมล  เพิม่ปรีดานันท์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา

๔๕๔ นายเสริมพงษ์  สุวรรณสิริศักด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๔๕๕ นายเสรี  นิลวัชราภรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง

๔๕๖ นางเสาวนีย์  รัตนพรรณา ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

๔๕๗ นายแสวง  แสนสิงห์ชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

๔๕๘ นายไสว  สินจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

๔๕๙ นายเหมพงศ์  ทวีกาญจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล

๔๖๐ นายแหลม  แก้วอาภรณ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

๔๖๑ นายอดิศักด์ิ  ปาลโฉม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

๔๖๒ นายอดุลเดช  ค าผา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

๔๖๓ นายอดุลย์  พรินทรากุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

๔๖๔ นายอนันท์  งามสะอาด ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

๔๖๕ นายอภิชาต  เจริญสว่าง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

๔๖๖ นางอภิญญา  ชุ่มเจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

๔๖๗ นายอมรศักด์ิ  พูลประสาธน์พร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

๔๖๘ นายอรชุน  จันทร์นวล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

๔๖๙ นางอรวรรณ์  หุตะมาน ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

๔๗๐ นางอรอนงค์  ขนาน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

๔๗๑ นายอรุณ  จันทน์หอม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

๔๗๒ นายอรุณ  รักษ์วงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

๔๗๓ นายอัครวงศ์  บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

๔๗๔ นางสาวอัญชลี  ติวานนท์ ศึกษานิเทศก์  หน่วยศึกษานิเทศก์

๔๗๕ นางอัญชลี  มหาการุณ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

๔๗๖ นายอาจินต์  วงษ์แก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
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๔๗๗ นายอาทิตย์  กล่ินจันทร์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

๔๗๘ นางอารีย์  พงษ์สมบูรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

๔๗๙ นางอารีย์  สุขทรัพย์ศรี ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

๔๘๐ นางอารุณ  นรสีห์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

๔๘๑ นายอ านาจ  ฝ่าวิบาก ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

๔๘๒ นายอิทธิเดช  เหลืองอรุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๔๘๓ นางอิ่มเอิบ  อุทยาพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

๔๘๔ นายอุทัย  สุวรรณวิทยา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

๔๘๕ นางสาวอุบล  บุญเหมือน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

๔๘๖ นางอุราลักษณ์  สุจิตตวัฒนะ ครู วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

๔๘๗ นางสาวอุไร  จังจริง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

๔๘๘ นายเอนก  อุดแดง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง

๔๘๙ นางเอมอร  พุฒิเปรมเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

๔๙๐ นางเอมอร  สว่างอารมย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั

๑ นายโรจนะ  กฤษเจริญ รองเลขาธิการ

๒ นางอ่องจิต  เมธยะประภาส รองเลขาธิการ

๓ นางสาววีณา  อัครธรรม ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๔ นายสุภัทร  พันธ์พัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ

๕ นางสาวไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา

๖ นายด ารงค์  พลโภชน์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗ นายอุดม  พรมพันธ์ใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๘ นายโสภณ  โสมดี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน

๙ นางพัชรา  ประวาลพิทย์ นักวชิาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน

๑๐ นางภาวนี  ธ ารงเลิศฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๑๑ นายประกอบ  จิรานุกุลสวัสด์ิ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

๑๒ นางสาวทิพย์พร  พันธุเ์จริญ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

๑๓ นายด าเนิน  อันภักดี นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

๑๔ นายสอาด  เชื อเล็ก นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ



๒๔

๑๕ นายโฆสิทธิ ์ แสงกุศลส่ง นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

๑๖ นายเจริญ  เชาวลิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

๑๗ นางสาวเยาวลักษณ์  เตียรณบรรจง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๘ นางกัลยาณี  อุตกฤษฏ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักทดสอบทางการศึกษา

๑๙ นางสาวพรจันทร์  พรศักด์ิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั นพื นฐาน

๒๐ นายทรงศักด์ิ  ศิริจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั นพื นฐาน

๒๑ นางอัจฉรา  จันทพลาบูรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน

๒๒ นายสิทธิพร  กีรติวัฒนกูร นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน

๒๓ นายสุชาติ  ไชยสาร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

๒๔ นางพนอ  อี รักษา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 

๒๕ นายกฤษฎี  ศรีบรรพต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ ส านักพฒันาครูและบุคลากรการศึกษาขั นพื นฐาน

๒๖ นายอาทร  อิ่มใจจิตต์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๒๗ นางสาวสุภาวดี  เรืองแรงสกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๒๘ นางทินมณี  ศรีทองอ่อน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๒๙ นางสาวอุทิน  จึงวิเศษพงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๓๐ นางเรณู  เกตุผล นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักอ านวยการ

๓๑ นางสาววิไล  ไชยประดิษฐกุล นักวิชาการพัสดุช านาญการ ส านักการคลังและสินทรัพย์

๓๒ นายสิทธิ  ศิวาโมกข์ นายช่างเทคนิคอาวุโส ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๓๓ นางศุภรัตน์  สุนทรโชติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักทดสอบทางการศึกษา

๓๔ นางศิริพร  ศรีนวมะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักทดสอบทางการศึกษา

๓๕ นายประวุฒิ  ภูริ่ยะพันธ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักอ านวยการ

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่

๑ นางสายอ่อน  ศรีสวัสด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

๒ นายจารึก  ทรัพย์แก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

๓ นายนพพงศ์  เหมทานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

๔ นางยุวดี  ศรีชาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

๕ นายพงษ์ศักด์ิ  พงศ์ศรีรัตนะ ศึกษานิเทศก์  

๖ นางธนพร  จินวรรณ ศึกษานิเทศก์ 

๗ นายอุทัย  เรืองทองเมือง ศึกษานิเทศก์ 
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๘ นายประสิทธิ ์ ร่มร่ืน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมมาวุธสรณาราม 

๙ นายบุญส่ง  พุทธรักษ์พงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่าวลึก

๑๐ นายบุญชู  แก้วเกลี ยง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ  าเสือ

๑๑ นายนุกูล  หล่อสุพรรณพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที ่๔๔

๑๒ นายธรรมวิชญ์  แก้วภู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม

๑๓ นายสัมพันธ์  พลเพชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาวมิตรภาพที ่๔๔

๑๔ นางวิบูลย์  ถิรวณิชย์ ครู โรงเรียนอุตรกิจ

๑๕ นางนิรมล  ศิริมากุล ครู โรงเรียนอุตรกิจ

๑๖ นางจันทร์จรวย  เบี ยวทุง่น้อย ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่

๑๗ นายยิ่งศักด์ิ  เจ๊ะโส๊ะ ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้ง

๑๘ นายสมศักด์ิ  สิงห์อินทร์ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที ่๔๔

๑๙ นายสุริยา  ปานเพ็ง ครู โรงเรียนอ่าวลึก

๒๐ นางสาววิไลพร  แทรกสุข ครู โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง

๒๑ นางสุวณีย์  ปานเพ็ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ

๒๒ นายสุชาติ  ฤทธากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่

๒๓ นายปกรณ์  พิทักษ์ปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแรด

๒๔ นายวิทูร  บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว

๒๕ นายเสถียร  พิศพรรณ ครู โรงเรียนคลองพน

๒๖ นางเนาวรัตน์   แก้วเกลี ยง ครู โรงเรียนบ้านเหนือ

๒๗ นางยุพยงค์  คงขาว ครู โรงเรียนบ้านทับไทร

๒๘ นางปรีญา  เบ็ดเสร็จ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑

๒๙ นายชลอ  ผกามาศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒

๓๐ นางเตือนใจ  พรหมสุวรรรณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว

๓๑ นางนันทนา  สวัสดิภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านถ  าโกบ

๓๒ นายธวิทย์  กาฬวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

๓๓ นางนงลักษณ์  พงศทิวากร ครู โรงเรียนอุตรกิจ

๓๔ นายธีรยุทธ  วุฒิเมธานนท์ ครู โรงเรียนอุตรกิจ

๓๕ นางวิไลวรรณ  เวชยันต์ ครู โรงเรียนบ้านนานอก

๓๖ นางอุทัย  สายนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที ่๑๒๓

๓๗ นางมะลิ  เผนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที ่๑๒๓



๒๖

๓๘ นายเวทิน  เสริมศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที ่๔๔

๓๙ นางสุคนธ์  อุทัยรัตน์ ครู โรงเรียนอ่าวลึก

๔๐ นายศิริ  ติวเถาว์ ครู โรงเรียนวัดบางโทง

๔๑ นางสุรัตวดี  แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านแหลมสัก

๔๒ นายบุญเกื อ  ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านคลองหิน

๔๓ นายวิมล  อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขางาม

๔๔ นายอนันต์  วานิช ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ

๔๕ นางนิษมา  ฤทธิเดช ครู โรงเรียนวัดเกาะลันตา

๔๖ นายอนุรักษ์  หวังผล ครู โรงเรียนบ้านเขาฝาก

๔๗ นายนพดล  สืบเหตุ ครู โรงเรียนบ้านลิกี

๔๘ นางสาวฌาฏลี  ยาเขียว ครู โรงเรียนคลองพน

๔๙ นายคล่อง  ฤทธิมา ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา

๕๐ นายประเสริฐ  จงรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เสม็ด

๕๑ นางสาวสุกัญญา  บุญโยดม ครู โรงเรียนบ้านห้วยน  าขาว

๕๒ นางพิศมัย  ช่วยเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม

๕๓ นายพิชัย  พัฒน์ศรีเรือง ครู โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง

๕๔ นางสิริกมล  ชนะคุ้ม ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน

๕๕ นางวิลาศ  สุทธิน์วล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว

๕๖ นางสุคนธ์  บรรจงอักษร ครู โรงเรียนบ้านควนกลาง

๕๗ นางจันทร์เพ็ญ  อ่าวเจริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาร

๕๘ นางประนอม  สมผุด ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด

๕๙ นายมนูญ  เกื อมา ครู โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์

๖๐ นายพิเชษฐ  กุลยวน ครู โรงเรียนบ้านควนต่อ

๖๑ นางมณีรัตน์  ตะนะมาน ครู โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน

๖๒ นางสาวเสาวลักษณ์  จิรพิทย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้ง

๖๓ นางอุไร  กิ่งเล็ก ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้ง

๖๔ นายเดชพล  จันทนันท์ ครู โรงเรียนบ้านบางขนุน

๖๕ นางสมศรี  ข าหิรัญ ครู โรงเรียนบ้านเขาฝาก

๖๖ นายอาภรณ์  ประเสริฐกุล ครู โรงเรียนบ้านน  าร้อน

๖๗ นางอวยพร  แสวงสุข ครู โรงเรียนบ้านล าทับ



๒๗

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร

๑ นายสมควร  วรสันต์ ศึกษานิเทศก์ 

๒ นางสุพร  รักบ ารุง ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายสุรพงษ์  ศรีวินิจ ศึกษานิเทศก์ 

๔ นางกมลชนก  ทองไทย ศึกษานิเทศก์ 

๕ นายประสิทธิ ์ สิทธิโชคธรรม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๖ นางชลีวรรณ  ขุนรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๗ นางวรนุช  วีรวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๘ นางเพ็ญศรี  กรุณี ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ)์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

๙ นางสาวพัชรีภรณ์  จ้อยจุมพจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่มหาเมฆ

๑๐ นางแสงระวี  วาจาวุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต

๑๑ นายเฉลิมพงษ์  ถนอมรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

๑๒ นางร าเพย  ธรรมพัฒนจิต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

๑๓ นายไพศาล  เทียมเวช รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

๑๔ นางพิมพ์ศิลป์  การสนัด ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร

๑๕ นางพันทิพา  อินทระมารุต ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร

๑๖ นางปรียารัตน์  แก้วกมล ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร

๑๗ นายปิยนัยน์  วัชาภรณ์ ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร

๑๘ นางดารณี  คงกระพันธ์ ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร

๑๙ นางวรการ  บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร

๒๐ นางพวงผกา  เปีย่มปฐม ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร

๒๑ นายสง่า  ทรัพย์เฮง ครู โรงเรียนดาราคาม

๒๒ นางดวงหทัย  ดารามิตร ครู โรงเรียนทุง่มหาเมฆ

๒๓ นางวิไลรัตน์  แก้วทีพ่ึง่ ครู โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร)

๒๔ นางสุมนฑ์  พานิชยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

๒๕ นางจามรี  เวชสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

๒๖ นางสาวยุพิน  ศรัทธาเจน ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ

๒๗ นางพนมพร  ปานทองเสม ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ

๒๘ นางชฎา  แววรัตน์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

๒๙ นางอุบล  กุลวิจิตรรังสี ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)



๒๘

๓๐ นางสุดา  สายเชื อ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

๓๑ นางเตือนจิต ณ ราช ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

๓๒ นางนพวรรณ  ธัญญวานิช ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

๓๓ นางพุทธชาติ  เนียมวงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

๓๔ นางปรีดา  ธารารมย์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

๓๕ นางกิรณา  เหมวงษา ครู โรงเรียนราชวินิต

๓๖ นางสมใจ  วงศ์ศิริวิเศษสุข ครู โรงเรียนราชวินิต

๓๗ นางวรวรรณ  จันทรัฐ ครู โรงเรียนราชวินิต

๓๘ นางอรพิน  อาจหาญ ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

๓๙ นางนงลักษณ์  หลีเจริญ ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

๔๐ นางศิริพร  พิริยธรรม ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

๔๑ นางประทุมมาลย์  วีระตะนนท์ ครู โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม

๔๒ นางสุพร  ทิพนันท์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

๔๓ นางจงกล  สังข์ดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

๔๔ นางประภาศรี  พวงวงศ์ตระกูล ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

๔๕ นางทัศนีย์  ธีรสุวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

๔๖ นางผ่องเพ็ญ  ชโลธร ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

๔๗ นางมณฑาทิพย์  ฤกษ์เย็น ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

๔๘ นางกิตติมา  ค าคุ้ม ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)

๔๙ นางอัจฉราพร  ทรัพย์แก้ว ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

๕๐ นางสุมาลี  หิรัญญะสิริ ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

๕๑ นายบุญเลิศ  ภูว่ิเศษ ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

๕๒ นางพิศเพลิน  เอี่ยมขันทอง ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

๕๓ นายสุนทร  จอนสมจิตต์ ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

๕๔ นางสารา  อาคุลแคล ครู โรงเรียนวัดหนัง

๕๕ นางสาวสุปราณี  มหาเปารยะ ครู โรงเรียนวัดหนัง

๕๖ นางนิทรา  ฉิ่นไพศาล ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม

๕๗ นางศรีปัญญา  พงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม

๕๘ นางสาวมารศรี  วันรอด ครู โรงเรียนสายน  าทิพย์

๕๙ นางประนอม  จันทร์นุ่น ครู โรงเรียนสายน  าทิพย์



๒๙

๖๐ นางวรรณลักษณ์  ทองงาม ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

๖๑ นางสมเพชร  นิลก าแหง ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

๖๒ นางยุวดี  รัตนพงษ์เพียร ครู โรงเรียนไทยรัฐ ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

๖๓ นางสาวกัลยา  นิ่มจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

๖๔ นางสุขวสา  พรหมคุ้ม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

๖๕ นางนิพา  ชฎาวิภู ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

๖๖ นางณัฏฐ์ชุดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

๖๗ นางกรรณิกา  เอกธรรมสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑

๑ นายมานิต  วังบุญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายวัฒนะ  ปลาตะเพียนทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๓ นายวิรัตน์  ชื่นเอี่ยม ศึกษานิเทศก์

๔ นายนิวัตร  มงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี

๕ นายอนุภพ  เหลืองทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม

๖ นายพนม  ธีระคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง

๗ นางพนอ  ลิ มสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง

๘ นายวีระ  พวงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก

๙ นางสาวเข็มทอง  ทับทิมสี ครู โรงเรียนบ้านหัวหิน

๑๐ นางวรรณา  กตเวทิตาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหิน

๑๑ นางกาญจนา  ตั งสายัญห์ ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ

๑๒ นายช านาญ  ตันติก าธน ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ

๑๓ นางศิรดากาน  บุญสังข์ ครู โรงเรียนวัดถ  ามังกรทอง

๑๔ นางอรวรรณ์  เยสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านวังด้ง

๑๕ นายเยียน  บุญรอด ครู โรงเรียนบ้านวังลาน

๑๖ นางประทิน  ราศรี ครู โรงเรียนวัดท่าน  าตื น

๑๗ นายอ าพล  จันทรอ าพร ครู โรงเรียนวัดท่าน  าตื น

๑๘ นางวุจดี  ทาพล ครู โรงเรียนวัดบ้านเก่า

๑๙ นางชมภู  นิยมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ลาดหญ้า (ลาดหญ้าวิทยา)

๒๐ นางจิตติมา  ปัญญาธนิต ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

๒๑ นางวันทนา  ภูฮ่ะ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี



๓๐

๒๒ นางอัญชลี  ศรีงาม ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

๒๓ นายเชิดชัย  มั่นเปล่ง ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

๒๔ นางปรีดา  มีบ ารุง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

๒๕ นางรจนา  ใจชาญสุขกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

๒๖ นางอรุณี  จันทรอ าพร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

๒๗ นางถาวร  ทองอารีย์ ครู โรงเรียนวัดท่าล้อ

๒๘ นายอาคม  แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดชุกพี 

๒๙ นางสาวนงลักษณ์  หลวงทิพย์ ครู โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ

๓๐ นางจุไรรัตน์  แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดม่วงชุม

๓๑ นางสาวอังค์วรา  สมสกุล ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง

๓๒ นายนิสิทธ  คงประสงค์ ครู โรงเรียนวัดหนองพังตรุ

๓๓ นางสาวนิตยา  ศิริพุทธ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง

๓๔ นางสาวกัญชุลี  สิริพฤกษา ครู โรงเรียนวัดทุง่ลาดหญ้า (ลาดหญ้าวิทยา)

๓๕ นางจริยา  วิสุทธิประภานนท์ ครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม

๓๖ นางรัชนี  ดวงใจ ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ

๓๗ นายณรงค์  ชื่นอารมณ์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งหลวง

๓๘ นางสาวพรศิริ  ศรีคง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่

๓๙ นางประภารัศมิ์  คล้ายทวาสิน ครู โรงเรียนวัดอินทาราม (โกวิทอินทราทร)

๔๐ นางกมลพรรณ  จรรยา ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง

๔๑ นางชุลี  กันเกลา ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๔๒ นางกาญจนสุดา  วรรณลือชา ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร

๔๓ นางรัตนาภรณ์  เนตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร

๔๔ นางสาวจินตนา  จันทะเกษ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน

๔๕ นางปราณพีรยา  มีคุณาวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒

๑ นายชัยญภณ  โบวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๒ นางวาสนา  คงมั่น ศึกษานิเทศก์  

๓ นายเรวัตร  อารีรอบ ศึกษานิเทศก์  

๔ นายโชคชัย  เพิม่พงศาเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน

๕ นายบรรยงค์  พันธุข์ะวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุม่



๓๑

๖ นายศรชัย  กาญจนประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ ง

๗ นายสมคิด  ผลเจริญพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง

๘ นางพยุง  ใบแย้ม ครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่๑๐๕

๙ นางสุนีย์  สพันธุพงศ์ ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"

๑๐ นายธงชัย  เฮงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดเขารักษ์

๑๑ นางวารี  บุญมา ครู โรงเรียนวัดหนองลาน

๑๒ นายพยนต์  ด ารงค์ธวัชชัย ครู โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

๑๓ นางจินตนา  จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน ๑ (วัดปากบาง)

๑๔ นางมาลินี  ค  าจุน ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร"

๑๕ นางเบญจวรรณ  ปุญสิริ ครู โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

๑๖ นางทวี  เถื่อนประทุม ครู โรงเรียนวัดดอนขมิ น

๑๗ นางอ าไพ  ทรัพย์พลับ ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

๑๘ นางศรีวรรณ  สุคนธ์พานิช ครู โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร)

๑๙ นางพวงรัตนา  ตั งจิตรมณีศักดา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

๒๐ นางรัชดา  โพธิพิพิธ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

๒๑ นางสาวสุธาดา  หมั่นดี ครู โรงเรียนวัดพังตรุ

๒๒ นางกาญจนา  ชวนชื่น ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"

๒๓ นายบุญสม  อินทรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

๒๔ นางชุติมา  คิ วองอาจ ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"

๒๕ นางทิพวรรณ  สุวดินทร์กูร ครู โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง

๒๖ นางฟูศรี  จันทร์สวาท ครู โรงเรียนบ้านไผ่สี

๒๗ นายสมหมาย  ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านไผ่สี

๒๘ นางกรรณิกา  เห็นประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่๑๐๕

๒๙ นายวิศิษฐ์  อ่อนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคร้อพนัน

๓๐ นายส าเริง  เจริญพิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

๓๑ นายนิพนธ์  ล้อไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ งผดุงวิทย์

๓๒ นางเพียงใจ  ปราดเปรียว ครู โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

๓๓ นางสุนันทา  วรรณอุณกุล ครู โรงเรียนวัดดอนขมิ น

๓๔ นางรัชนี  ลาภลมูล ครู โรงเรียนบ้านหนองลาน

๓๕ นางสาวราณี  นันทพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา



๓๒

๓๖ นายกิตติ  คงพากเพียร ครู โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ งผดุงวิทย์

๓๗ นายธนเดช  ธนะฐากรกุล ครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ

๓๘ นางทัศนีย์  กระต่ายทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก

๓๙ นางสาวบังอร  จันทร์แย้ม ครู โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน ๒ (วัดปลักเขว้า)

๔๐ นายสมหวัง  เอี่ยมน้อย ครู โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร)

๔๑ นางวารินทร์  ศรีมหาโชติ ครู โรงเรียนวัดคร้อพนัน

๔๒ นางสาวรักเอ็นดู  สุวรรณมิสระ ครู โรงเรียนวัดเบญพาด

๔๓ นางจิราภรณ์  สืบศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร"

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๓

๑ นายนันทพล  พงษ์สรอย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางละเอียด  สุทธิ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๓ นายไพรินทร์  ศรีวิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

๔ นายวีระชาติ  เฉลิมกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุ่มผึ ง

๕ นายวิวัฒน์  กุ่ยสาคร ครู โรงเรียนบ้านสารวัตร

๖ นายประทีป  ฤทธิเ์ดช ครู โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ

๗ นายวินัย  ธีรโพธิพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์

๘ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวิลัย ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่

๙ นายอดิศร  คมสินธุ์ ครู โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๔

๑ นายทรงยุทธ  อาษากิจ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นางจุฑาภัณฑ์  บุพศิริ นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๓ นายไพบูลย์  ปานอุทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ

๔ นางฉวีวรรณ  แดงประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดทุง่มะสัง (มิตรภาพที ่๙)

๕ นางระเบียบ  แสงสุริยาอุทัย ครู โรงเรียนวังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ)์

๖ นางสุนิดา  ง่วนส าอางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

๗ นางกรรณิการ์  ตันเต็ง ครู โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน

๘ นายเสกสรรค์  ครุฑเหิร ครู โรงเรียนบ้านหนองรี

๙ นางเกยูร  พฤฑฒิกุล ครู โรงเรียนวัดหนองไม้เอื อย

๑๐ นายประทีป  สายกระสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๑๑ นางธนิดา  หิรัญเกิด ครู โรงเรียนบ้านหนองกร่าง



๓๓

๑๒ นางมยุรี  แป้นเขียว ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑

๑ นางเบญจมาภรณ์  เปาริสาร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายอ านวย  ศรีโฮง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

๓ นายวรายุทธ  ตริสกุล ศึกษานิเทศก์

๔ นายสมเกียรติ  พิมพะนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

๕ นายสนั่น  มุงคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง

๖ นายส าเนียง  ไกยเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทุม่สงเคราะห์

๗ นายไพโรจน์  นาชัยโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ ารุง

๘ นางสาวดวงพร  ศิริภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บ ารุง

๙ นายธงชัย  ภูมิประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

๑๐ นายประสาท  อิ่มประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ

๑๑ นางฉลองขวัญ  บุตรดีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง

๑๒ นายพลทิพย์  ถิตย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง

๑๓ นายบริภัณฑ์  มงคลสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง

๑๔ นายพิชิต  ฆารละออง ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล

๑๕ นางสาวสุคนธา  ธรรมสินธุ์ ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่๓๒

๑๖ นางรุ่งทิพย์  หาสะศรี ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

๑๗ นายวันชาติ  ปรีดี ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

๑๘ นางวารุณี  โมคภา ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย

๑๙ นางวาสนา  นาชัยฤทธิ์ ครู โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา

๒๐ นายสานิตย์  ขันโอราฬ ครู โรงเรียนหนองตุวิทยา

๒๑ นายอุทัย  อาษาพนม ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

๒๒ นางเปรมฤดี  โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านค าเม็ก

๒๓ นางบรรจง  วรรณวงษ์ ครู โรงเรียนหนองโพนวิทยายน

๒๔ นายชัยณรงค์  พิทักษ์วงศ์ศร ครู โรงเรียนท่าล าดวนประชาบ ารุง

๒๕ นางดรุณี  ศรีสว่างวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

๒๖ นายสุเมธ  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์

๒๗ นางจันทรกานต์  ถิตย์บุญครอง ครู โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสด์ิวิทยา

๒๘ นายพิศาล  อินทนาศักด์ิ ครู โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บ ารุง



๓๔

๒๙ นางวาสนา  เนติก าจร ครู โรงเรียนวัดชัยสุนทร

๓๐ นางเตือนใจ  ฟองสมุทร ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

๓๑ นายทวี  มาตสรรพ์ ครู โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม

๓๒ นายปราณีต  โพนไสว ครู โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา

๓๓ นายสมเดช  โพนสิงห์ ครู โรงเรียนเสมาสามัคคี

๓๔ นางเพลินเพ็ญ  ศรีประทุม ครู โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา

๓๕ นายวิสิษฐ์  กมลาสน์วรกุล ครู โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

๓๖ นายค าพอง  พรรณขาม ครู โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา

๓๗ นางชูศรี  ไร่วิบูลย์ ครู โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา

๓๘ นายสุรชัย  สุขบรม ครู โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์

๓๙ นายอารมณ์  หันชัยเนาว์ ครู โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบ ารุง

๔๐ นางล าใย  มูลกิตติ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม

๔๑ นายชารี  ศรีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแกวิทยายน

๔๒ นายบุญยง  อาจบ ารุง ครู โรงเรียนนาคูณวิทยา

๔๓ นายปกครอง  วรสุเมธากุล ครู โรงเรียนโคกกลางวิทยา

๔๔ นายวีระ  ดุพงษ์ ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา

๔๕ นายชาญ  บุญถูก ครู โรงเรียนท่านาจานวิทยา

๔๖ นายปิน่  ยอดโพธิสั์ย ครู โรงเรียนค าแคนราษฎร์วิทยา

๔๗ นายบุญชื่น  เนื่องสมศรี ครู โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บ ารุง

๔๘ นายกิตติพงษ์  จันทรารักษ์ ครู โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์

๔๙ นายปัญญา  บรรณสาร ครู โรงเรียนโคกน  าเกลี ยงวิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒

๑ นายประยูร  เทียมทะนง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสมาน  ศรีสุธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน

๓ นายอุทัย  นนทะบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าขามวิทยาคม

๔ นายโกวิท  มัชฌิมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา

๕ นายมีชัย  ไขแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

๖ นายทวี  ค าเรืองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางดงวิทยา

๗ นายสุวรรณ  ภูระวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายมูล

๘ นายประจักษ์  นาถ  าพลอย รองผู้อ านวยการโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม



๓๕

๙ นายวัลลภ  ภูสอดเงิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยเตยวิทยา

๑๐ นายจงกล  พรพนม รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าเหมือดแก้วบ าเพ็ญวิทยา

๑๑ นายสมัย  พิมพิวาล รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง

๑๒ นายสนอง  ภูระพัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง

๑๓ นางมยุรา  ปัตตานี ครู โรงเรียนค ามันปลาผดุงวิทย์

๑๔ นางเพชรทอง  อ่อนสี ครู โรงเรียนค ามันปลาผดุงวิทย์

๑๕ นายอาคม  ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนค าเหมือดแก้วบ าเพ็ญวิทยา

๑๖ นายพละ  ภูเนตร ครู โรงเรียนโคกค าวิทยา

๑๗ นางวราภรณ์  แก้วบุบผา ครู โรงเรียนโคกค าวิทยา

๑๘ นางกัลยา  ภูเนตร ครู โรงเรียนโคกค าวิทยา

๑๙ นายไพบูลย์  ป้อมอาษา ครู โรงเรียนโคกประสิทธิว์ิทยา

๒๐ นายประดิษฐ์  ภูครองนา ครู โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

๒๑ นางหนูพิณ  สังสีแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

๒๒ นางพรสุข  ภูปา ครู โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๒๓ นางนารี  เสนาวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๒๔ นางวาสนา  ภูแล่นกี่ ครู โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน

๒๕ นายชัยรัตน์  ชิณฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง

๒๖ นางเพ็ญศรี  พิมพิวาล ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง

๒๗ นายกฤช  จุตาทิศ ครู โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร

๒๘ นายอ าพร  มีชัย ครู โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร

๒๙ นายนคร  โนนทิง ครู โรงเรียนดอนขีวิทยา

๓๐ นางนภาวรรณ  โนนทิง ครู โรงเรียนดอนขีวิทยา

๓๑ นายไสว  อุปพงษ์ ครู โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา

๓๒ นางบังอร  เขตบุญไสย ครู โรงเรียนดอนยานางศึกษา

๓๓ นายวิโรจน์  เวียงอินทร์ ครู โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม

๓๔ นายเฉลียว  ภูสมนึก ครู โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย

๓๕ นายนิมิตรชัย  ถิตย์กุล ครู โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์

๓๖ นายอนันต์  ภพสมัย ครู โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์

๓๗ นางนวนิชย์  เครือวรรณ ครู โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์

๓๘ นายบัณฑิต  โยธาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเกิ ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-๑๗๐)



๓๖

๓๙ นายบุญส่ง  บ ารุงศุภกุล ครู โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม

๔๐ นางส าเนียง  บุตรโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค าแมดพิทยาสรรพ์

๔๑ นายนิยม  เพชรผ่องพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร

๔๒ นายประสาท  รัตนเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม

๔๓ นายชาญชัย  บรรพชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

๔๔ นางเจริญศรี  บรรพต ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

๔๕ นายวาจา  เสนากรุง ครู โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา

๔๖ นางดวงใจ  ภูนายาว ครู โรงเรียนยางเนียมพัฒนา

๔๗ นายวรเดช  วิชัยโย ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร

๔๘ นางสุภาพร  ภูผิวค า ครู โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์

๔๙ นายวินิจ  อุ่นทะยา ครู โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผ์ล

๕๐ นางสุวนีย์  ชินเนหันหา ครู โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผ์ล

๕๑ นางจิราพร  ธรรมเกตุ ครู โรงเรียนสว่างกิจวิทยา

๕๒ นายวิเชียร  ศรีลาโคตร ครู โรงเรียนสายปัญญาสมาคม

๕๓ นางวิภาภรณ์  ศุกรภาค ครู โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา

๕๔ นางสุภาพร  ค าชมภู ครู โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา

๕๕ นายทองแดง  ภูมีศรี ครู โรงเรียนหนองโนวิทยา

๕๖ นางเสนาะจิตร  ผายบุตร ครู โรงเรียนหนองโนวิทยา

๕๗ นายวิรัตน์  ภูหงษ์ ครู โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บ ารุง

๕๘ นางอรวรรณ  แก้วแกมเกษ ครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร

๕๙ นางสาวมาลียา ชาภูวงษ์ ครู โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์

๖๐ นางจิรารักษ์  สิงขาพา ครู โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์

๖๑ นางอาภรณ์ พลสาร ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา

๖๒ นางพูลพิชญ์ นครวงค์ ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา

๖๓ นายวิบูลย์   ภูกันดาน ครู โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา

๖๔ นายมนัส  โพธิศ์รีวังชัย ครู โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓

๑ นายเทอดศักด์ิ  ปรีดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นายสถิต  วุฒิสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

๓ นายแฉล้ม  ศรีกุตา ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร



๓๗

๔ นายนิคม  แก้วพินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนเย็นสยามวิทยา

๕ นายบุญยก  นามวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่คลองวิทยา

๖ นายอุทิศ  สนสุนัน ผู้อ านวยการโรงเรียนนาทันวิทยา

๗ นายถวิล  ภารแผ้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนชาด

๘ นายสุพล  รักษาภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง

๙ นายสหพล  แสนปากดี ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์

๑๐ นายลิขิต  เกื ออนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเทีย่ง

๑๑ นายอดิศักด์ิ  ตั งวงษ์เจริญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฟ้าเล่ือนอ านวยวิทย์

๑๒ นายบุญเพิม่  ถวิลถึง ครู โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง

๑๓ นายทองม้วน  ประครองสุข ครู โรงเรียนสามเพือ่นพัฒนา

๑๔ นางประมวล  จิตระวัง ครู โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร

๑๕ นายค าฝน  ไชยขันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านชาด

๑๖ นายวิลสันต์  สุริยโคตร ครู โรงเรียนบ้านชาด

๑๗ นางวิลาวัลย์  สงวนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านชาด

๑๘ นายชาญวิทย์  อัยวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาคู

๑๙ นางพัชนี  ในอรชร ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง

๒๐ นายนิเทศ  แก้วกิ่ง ครู โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓

๒๑ นางนิรมัย  วิชัยโย ครู โรงเรียนค าบงพิทยาคม

๒๒ นางอ าพร  อิ่มพูล ครู โรงเรียนค าบงพิทยาคม

๒๓ นายม้วน  ไชยโชติ ครู โรงเรียนบ้านผึ ง

๒๔ นางนภาพร  ยิ มแย้ม ครู โรงเรียนหนองบัวใน

๒๕ นายวัฒนา  ดีหมื่นไวย ครู โรงเรียนหนองบัวนอก

๒๖ นายธีรพงษ์  เกษโส ครู โรงเรียนบ้านนาบอน

๒๗ นายพิศ  ศรสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโจดนาตาล

๒๘ นางแสงจันทร์  นามวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม

๒๙ นางเพ็ญศรี  อารามพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเพิม่พูนพิทยา

๓๐ นายทวิช  จันทะโสต ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๓๑ นางมะลิ  ทบประดิษฐ์ ครู โรงเรียนค าม่วงจรัสวิทย์

๓๒ นางสาวดวงมณี  ใสล าเพาะ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ

๓๓ นางทวีทรัพย์  พระโคตร ครู โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร



๓๘

๓๔ นายเชวงศักด์ิ  วิชาสาร ครู โรงเรียนบ้านนาวี

๓๕ นายจรูญ  ศรล้อม ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง

๓๖ นายวสันต์  ฉ่ าสบาย ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง

๓๗ นางเปล่งศรี  ขนิษฐวงศ์ ครู โรงเรียนกุดกว้างสวาสด์ิวิทยา

๓๘ นางอ าไพ  แก้วบุญชา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา

๓๙ นายสมเกียรติ  ฆารสาย ครู โรงเรียนค าเม็กวิทยา

๔๐ นายประเสริฐ  แลศิลา ครู โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา

๔๑ นางสมาน  ภารส าราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม

๔๒ นางสุนันทา  แกมขุนทด ครู โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ

๔๓ นายธเนศ  มโนขันธ์ ครู โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

๔๔ นายทองพูล  ขจรฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคุย

๔๕ นายประพันธ์  วรชิน ครู โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร

๔๖ นายนักประพันธ์  อุทโท ครู โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

๔๗ นางธนบูรณ์  ศรีดารา ครู โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง

๔๘ นางสาวธัญญา  สัตย์รักษา ครู โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

๔๙ นายเพชรราช  แสงเจริญ ครู โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

๕๐ นายเรืองชัย  แสงสลวย ครู โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว

๕๑ นางกุลนิติ  สุจิตตกุล ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)

๕๒ นายวีระศักด์ิ  เขจรรักษ์ ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง

๕๓ นายสว่าง  มหาโยธี ครู โรงเรียนบ้านดินจี่

๕๔ นางค าผัน  สันวิลาศ ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพัง

๕๕ นางเวหารักษา  คุณสาร ครู โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม

๕๖ นางอาริสา  วริวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

๕๗ นางกมลรัตน์  พิมพ์พันธ์ ครู โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร

๕๘ นางชื่นจิต  อารมณ์สิต ครู โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร

๕๙ นายรัศมี  สารวัน ครู โรงเรียนค าเม็กวิทยา

๖๐ นายไมตรี  บ่อค า ครู โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา

๖๑ นางอวยพร  สระแก้ว ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

๖๒ นายนคร  สุรันนา ครู โรงเรียนหนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล"

๖๓ นางพชรมน  ประมวลปรีชา ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ



๓๙

๖๔ นายเฉลิม  แสนพวง ครู โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรพ์

๖๕ นายอุทัย  พานไสว ครู โรงเรียนหนองฟ้าเล่ือนอ านวยวิทย์

๖๖ นายธีระพงษ์  ค าศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองโง้ง

๖๗ นางสุรางค์ศรี  วรชิน ครู โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต ๑

๑ นางกรรดา  วัชรวิเชษฐ์ ศึกษานิเทศก์

๒ นายสมปราถ  แว่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง

๓ นายพิศาล  แหยมตุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธ ารงค์ (รองประชาสงเคราะห์)

๔ นายสุภาพ  บัวคล่ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย

๕ นายเฉลิม  อุดมมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์

๖ นายมงคล  นัยวิจารณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโขน

๗ นายเสวกตร์  สวัสดิรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าดิบมะพร้าว

๘ นายกิตติศักด์ิ  พรมบุรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์

๙ นายธนพล  แจ่มหม้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวด า

๑๐ นางวารินทร์  อินทะนัย ครู โรงเรียนวัดคูยาง

๑๑ นางชนะจิตต์  บุญเกิด ครู โรงเรียนวัดคูยาง

๑๒ นางจิราภรณ์  แสงขรรค์ชัย ครู โรงเรียนวัดคูยาง

๑๓ นางพรทิพ  กุลมาลา ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร

๑๔ นางฤทัยวรรณ  มัชฌิมา ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร

๑๕ นางพรสวรรค์  เมฆลอย ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร

๑๖ นางอุทัย  รอดพร้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองกรด

๑๗ นางอุไรวรรณ  สายกล่ิน ครู โรงเรียนสาธิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ กับมหาวิทยาลัยราชภัชภัฎก าแพงเพชร

๑๘ นางวิไลพร  สอนชู ครู โรงเรียนบ้านเทพนคร

๑๙ นางสายหยุด  ถาวร ครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)

๒๐ นายประสิทธิ ์ พลอาจ ครู โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั ง

๒๑ นางสุปราณี  ชูเชิด ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

๒๒ นางสาวสมคิด  สีสุก ครู โรงเรียนบ้านลานดอกไม้

๒๓ นายอุทิศ  แจ่มทุง่ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง

๒๔ นายสมพงษ์  ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านป่าถั่ว



๔๐

๒๕ นางจันทร์ฟอง  รู้จักร์ ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ

๒๖ นางชูศรี  โพธิน์ิล ครู โรงเรียนจ ารูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา

๒๗ นายบุญเชิด  ประสิทธิเ์ขตกิจ ครู โรงเรียนบ้านวังประดา

๒๘ นางสาวสุขศรี  สิทธิ ครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์

๒๙ นายบุญเชิญ  มูลเดช ครู โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์

๓๐ นางสงวนศรี  ปะละนัชสุข ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย

๓๑ นางวัชรินทร์  พุม่น้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

๓๒ นางไพรัช  น  าสังข์ ครู โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี

๓๓ นางจุไร  วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านน  าดิบ "ศรีก าแพงอุปถัมภ"์

๓๔ นายสุทิน  คชาธาร ครู โรงเรียนบ้านลานทอง

๓๕ นางวัฒนา  ศรีเดช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ)์

๓๖ นายณัฐวัฒน์  สุขวัฒนศิริ ครู โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง

๓๗ นางสติง  มณีเขียว ครู โรงเรียนบ้านลานสะเดา

๓๘ นายมาลิตร  ศิริสุนทร ครู โรงเรียนบ้านโพธิพ์ัฒนา

๓๙ นายกิติวัฒน์  สุภาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาบ่อค า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต ๒

๑ นายโกศล  เดชเด่ียว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายเสน่ห์  ชัยฤทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายศิวโรจน์  เลิศไกรชัยพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองไพร

๔ นายรังสิต  มณีประกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง

๕ นายเชี่ยวชาญ  หมื่นยง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี

๖ นางพัชนี  นาควิสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า

๗ นางสาววิมิตตา  บุญเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร

๘ นายธวัชชัย  หาระคุณ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร

๙ นางสาวผ่องศรี  เพชรดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร

๑๐ นางศิรินันท์  ปันทา ครู โรงเรียนบ้านวังหามแห

๑๑ นางอารีย์  มาตรสิงห์ ครู โรงเรียนวัดคลองเจริญ

๑๒ นางจิณณ์ณิชา  พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง

๑๓ นางมาลี  วัชรวรรณเรศ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี

๑๔ นายเสรีย์  พานทอง ครู โรงเรียนบ้านหาดชะอม



๔๑

๑๕ นางพัฒนา  โพธิเ์ย็น ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร

๑๖ นางพรสวรรค์  ชูกร ครู โรงเรียนวชิรสารศึกษา

๑๗ นายฤทธี  กระต่ายทอง ครู โรงเรียนบ้านกระโดนเตี ย

๑๘ นายวัชระ  สูงปานเขา ครู โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ

๑๙ นางอรอนงค์  เจริญสิริภัทร ครู โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที ่๒๗)

๒๐ นายธงชัย  ชูกร ครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดง

๒๑ นางเรณู  นรสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิเ์อน

๒๒ นางสมทรง  ไตรวารี ครู โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ)์

๒๓ นายตอง  สีดานุช ครู โรงเรียนบ้านวังล้อมร าลึก

๒๔ นายบุญช่วย  ยะวร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน

๒๕ นายสมบุญ  วิเศษวงษา ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

๒๖ นางธิดา  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา

๒๗ นางวาสนา  พึง่สุข ครู โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ)์

๒๘ นายสมชาย  บุญถึง ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑

๑ นายชูชาติ  จันทร์สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์

๒ นายประสิทธิ ์ ภูมิขันธ์ ศึกษานิเทศก์

๓ นายสุขุม  อมร นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๔ นายคนองเดช  เชษฐบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนฆอ้งวิทยาคาร

๕ นายส าเร็จ  ญาณสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเด่ือง

๖ นายเดชา  ซ่ือตระกูลพานิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยา

๗ นายดาวเรือง  โชติบ้านขาม ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา

๘ นายบุญไกร  แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

๙ นายเลอต์ไชย โชคมหาสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

๑๐ นางสมบัติ  เพียยุระ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๑๑ นายวาฑิต  ผางจันทดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย

๑๒ นายไชยยง  หมื่นหน้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๑๓ นางนิตยา  อรรคษร ครู โรงเรียนสนามบิน

๑๔ นางสุวรรณ  แถวหมอ ครู โรงเรียนเขื่อนกระพี ศึกษา

๑๕ นางมะลิ  ฤทธิต์า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา



๔๒

๑๖ นางระเบียบ  เพียสุพรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๑๗ นางอัปสร  จอมเพชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

๑๘ นายอนุศาสน์  ชัยเดชโกสิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

๑๙ นายกมล  ค าสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

๒๐ นางสุวิมล  ศรีสุนนท์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี ยฟาน)

๒๑ นางมาลัย  มูลธิยะ ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

๒๒ นายจินดา  ป้องซ้าย ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิท์อง (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)

๒๓ นางนภาพร  จันทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านค าบอน

๒๔ นางสมพิศ  กฤษณะกาฬ ครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

๒๕ นายจงศักด์ิ  โชยะสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง

๒๖ นางจุรีรัตน์  มีทองหลาง ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

๒๗ นายจุลประดิษฐ์  ธิสงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

๒๘ นางสุมาลี  เทีย่งภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดอนบม

๒๙ นายเรืองศรี  ค าแพง ครู โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

๓๐ นายสมชาติ  พิศณุ ครู โรงเรียนบ้านตอกแป้น

๓๑ นางจันทนา  หงษาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง

๓๒ นายธีรดุลย์  สุตตรัตน์รังสี ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง

๓๓ นางวาสนา  ทะไกรราช ครู โรงเรียนบ้านนาล้อม

๓๔ นางสมหมาย  ศรีชนะ ครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

๓๕ นางบังอร  ศรีลัย ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๓๖ นางบานเย็น  ศรสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๓๗ นางสมร  โพธิราช ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน

๓๘ นางเครือวัลย์  พลสามารถ ครู โรงเรียนบ้านผือ (สวัสด์ิราษฎร์วิทยา)

๓๙ นายคณิน  สีทาพา ครู โรงเรียนบ้านผือ (สวัสด์ิราษฎร์วิทยา)

๔๐ นางจิตตา  ซ่อนกลาง ครู โรงเรียนบ้านม่วง

๔๑ นางบุษบารัตน์  เวียงยศ ครู โรงเรียนบ้านเลิงเปือย

๔๒ นายประสงค์  หมื่นน้อย ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเด่ือ

๔๓ นางประเสริฐศรี  ดาเหลา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร

๔๔ นางเยาวมาลย์  ลี ทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร

๔๕ นายธีระ  วัชรปาณ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร



๔๓

๔๖ นายกลวัชร  ใจตรง ครู โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

๔๗ นางผการัตน์  หล้าสีดา ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

๔๘ นายสุพจน์  บุรพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

๔๙ นางจิราภรณ์  วิมลพุทธรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

๕๐ นางทองเพชร  ศรีกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

๕๑ นายสุรพงษ์  ธรรมสีหา ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

๕๒ นายสมเดช  ศรีโนนชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยชัน

๕๓ นางกัญศลักษณ์  พยัคฆสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านเหล่านาดี

๕๔ นางพุทธชาด  แพงมา ครู โรงเรียนสนามบิน

๕๕ นางวัชรี  นาควิเชียร ครู โรงเรียนสนามบิน

๕๖ นางอุษณีย์  สิทธิ ครู โรงเรียนสนามบิน

๕๗ นางเจียรนัย  นาเลาห์ ครู โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

๕๘ นางบุปผา  พวงประโคน ครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง

๕๙ นางละมุน  ดอนศรีจันทร์ ครู โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกูล

๖๐ นางจรูญรัตน์  พาสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๖๑ นางพรทิพย์  ออทอจักร์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๖๒ นางพรเพชร  หมื่นหน้า ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๖๓ นางวรรษมน  (ศิษยศาสตร์)แสนกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๖๔ นางศิริพร  รักษาวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๖๕ นางสมบัติ  แจ่มกระจ่าง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๖๖ นางสุกัญญา  สุทธิดนัย ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๖๗ นางสุภรณ์  พันธุเ์สือ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๖๘ นางสุภาภรณ์  สุพรรณทัสน์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

๖๙ นางประเสริฐศรี  ดาเหลา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร

๗๐ นางละอองศรี  วิเศษวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านไก่นา

๗๑ นายวิจารย์  มีบง ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๒

๑ นายวิชัย  มูลสาร นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๒ นายธีรดิษฐ์  วงษ์ราช ศึกษานิเทศก์

๓ นายอิสสระ  ซ่ือสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว



๔๔

๔ นายสมเกียรติ  วังหนองลาด ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา

๕ นายประสพสุข  ผิวขม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแท่น

๖ นายสมพิศ  วรรณพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา

๗ นายฉัตรชัย   สุทธมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บ ารุง

๘ นายวิรัตน์  แก่นพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

๙ นายวราวุธ  บุตรมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง

๑๐ นายเสกสรร  ชุมสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตับเต่า

๑๑ นางอรสา  เวชกร ครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๑๒ นางจ าลอง  นาสมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเกิ ง

๑๓ นายสมศักด์ิ  มาซา ครู โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ ว

๑๔ นายชนม์สวัสด์ิ  ลุนเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านโสกนาดี

๑๕ นางทิพย์วรรณ  อินทรก าแหง ครู โรงเรียนบ้านป่างิ วหนองฮี

๑๖ นายนิพนธ์  สามล ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด

๑๗ นายศักด์ิสิทธิ ์ เวียงวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านขามเรียน

๑๘ นางยุพร  ช านาญคิด ครู โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์

๑๙ นายส าเริง  ยกบัตร ครู โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม

๒๐ นางเครือวัลย์  วงษ์ราช ครู โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา

๒๑ นางอารีย์  พุดดี ครู โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

๒๒ นางดรุณี  เจริญธาดาวัตร ครู โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย

๒๓ นางสุรีย์พร  ศรีแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองน  าใส

๒๔ นายประยูร  สียางนอก ครู โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บ ารุง

๒๕ นางสาวอมรรัตน์  อ่อนตา ครู โรงเรียนหนองตอกเกี ยหัวนาประชาสรรค์

๒๖ นายเฉลิม  ปัททุม ครู โรงเรียนบ้านนางาม

๒๗ นายชนะ  พุทธโฆษ์ ครู โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์

๒๘ นางอ านวย  ใสโม้ ครู โรงเรียนบ้านหินตั งโคกก่อง

๒๙ นายสุริยนต์  โชติมีศรี ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

๓๐ นายนิคม  จันทะสีลา ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา

๓๑ นางยงศรี  ช านาญไพร ครู โรงเรียนบ้านหินตั งโคกก่อง

๓๒ นางวิไลลักษณ์  วังหนองลาด ครู โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา

๓๓ นายอิทธิวัตร  ศรีสิทธรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ



๔๕

๓๔ นายสันต์ิ  แสนมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

๓๕ นางสมควร  จันทร์สมปอง ครู โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์

๓๖ นายสิทธิ ์ ประทิบอาราม ครู โรงเรียนบ้านโสกนาค

๓๗ นายประสาท  ผิวขม ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย

๓๘ นางรุ่งทิวา  มีฐาน ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม

๓๙ นายประยูร  บุญพูล ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย

๔๐ นางรสสุคนธ์  กุลพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเกิ ง

๔๑ นางจุรีรัตน์  บาริศรี ครู โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่

๔๒ นางจิระพร  นิลฉายรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเก่าน้อย

๔๓ นายกมล  ผาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบัว

๔๔ นายพิทักษ์  มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด

๔๕ นายวีระยุทธ  ดีนาง ครู โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง

๔๖ นางสุภาพร  ทานา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท

๔๗ นางส าเภา  ชาญประไพร ครู โรงเรียนบ้านโคกส าราญ

๔๘ นางกรรณิการ์  แก้วก่า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

๔๙ นางเยาวลักษณ์  ไชยวงษ์ ครู โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม

๕๐ นายจ าเริญ  คล่องการ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท

๕๑ นางสมพร  วิศุภกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ ว

๕๒ นายสมาน  เงาะเศษ ครู โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง

๕๓ นายวาล  ยืนยาว ครู โรงเรียนบัวเหลือง

๕๔ นายอนิรุทธ์  ซ่ือตรง ครู โรงเรียนบ้านนาข่า

๕๕ นางปราณี  ศรีโนนยางค์ ครู โรงเรียนบ้านท่านางเล่ือนท่าข่อย

๕๖ นางเกษศิรินทร์  บางปา ครู โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม

๕๗ นายสมาส  ป้องบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเค็ง

๕๘ นางอรุณี  ดรหลาบค า ครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

๕๙ นางเพ็ญศรี  นาสมตรึก ครู โรงเรียนบ้านสวนหม่อน

๖๐ นางกัลยาณี  ทุมทน ครู โรงเรียนบ้านเก่าน้อย

๖๑ นางปาจรีย์  บัวขวา ครู โรงเรียนบ้านเก่าน้อย

๖๒ นายอนันต์  ศรีรักษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า

๖๓ นายสุภวัฒน์  ปานกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา



๔๖

๖๔ นายอนันต์  ชูศร ครู โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓

๑ นายสมบูรณ์  กาพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า

๒ นายรัฐพล  อินทะมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหันศิลางาม

๓ นายประณต  สืบสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

๔ นายประสิทธิ ์ อามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา

๕ นายสุวรรณ  แสงทองไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา

๖ นายส่วน  พลขวา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปอแดง

๗ นายวิชาญ  เหลาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่

๘ นายแสงทอง  เรืองเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่

๙ นายบัณฑิต  อูปแก้ว ครู โรงเรียนบ้านลอมคอม

๑๐ นางทัศนีย์  สาคมิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ

๑๑ นายทวีวัฒน์  เพ็งพักตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า

๑๒ นายสมพงษ์  เจริญชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก

๑๓ นายทองร้อย  ทุมพิสาน ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง

๑๔ นางสุทธิพร  ทุมพิสาน ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง

๑๕ นายโกมินทร์  แพงจ่อย ครู โรงเรียนบ้านทุง่แค

๑๖ นายขวัญ  พูลทอง ครู โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม

๑๗ นายปิยะ  อุตตมะ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา

๑๘ นางกนกธร  อรชุน ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา

๑๙ นายชาย  เจริญใจ ครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

๒๐ นางพันทอง  วงศ์ก้อม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที ่๒๐๖

๒๑ นางปราณี  พิริยะ ครู โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว (คุรุราษฎร์สามัคคี)

๒๒ นางอัมพร  พหุลาพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า

๒๓ นายค าปุน  ผาผง ครู โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี

๒๔ นายธีระเมศว์  เข็มมะณีเกิดกุล ครู โรงเรียนชุมชนวังหิน

๒๕ นายทองสุข  ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

๒๖ นายสนองชัย  ใจซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

๒๗ นางปิน่อนงค์  อรุณลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก

๒๘ นายสมเกียรติ  มังสังค า ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์



๔๗

๒๙ นายสุรพล  บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง

๓๐ นายบรรจง  เทนอิสสระ ครู โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง

๓๑ นายเอกชัย  เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน

๓๒ นายบุญเรือน  จ าปาหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา

๓๓ นางแอ๊ว  พัสดุ ครู โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้

๓๔ นางสิวาพร  สร้างนานอก ครู โรงเรียนจตุคามวิทยา

๓๕ นางอ านวย  พัฒน์มณี ครู โรงเรียนบ้านกุดรู

๓๖ นางสุภาพ  สุขแป ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี

๓๗ นางกัลยารัตน์  แต้มวงษ์นพกุล ครู โรงเรียนบ้านท่านางแนว

๓๘ นายปราโมทย์  บุญเพลิง ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์

๓๙ นายสมนึก  ใสเหล่ือม ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์

๔๐ นายสมัย  ยศม้าว ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด

๔๑ นายเทวิน  ภูนา ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด

๔๒ นายสมศักด์ิ  ศิริภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุง่มน

๔๓ นายบุญเรือง  จงกลาง ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์

๔๔ นายผจญ  นาสูงชน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่

๔๕ นายสากร  ย่องเหล่ายูง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่

๔๖ นายวัชระ  พันชัยภู ครู โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บ ารุง

๔๗ นายประจวบ  อุตรา ครู โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

๔๘ นายสมพร  ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่หนองหว้า

๔๙ นายปรีชา  ท้าวนิล ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง

๕๐ นายศิริชัย  โนนทะเสน ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน

๕๑ นายจ าเริญ  สินเธาว์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ

๕๒ นายยุติธรรม  ไตรทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๔

๑ นางกนกอร  ทองศรี ศึกษานิเทศก์   

๒ นายสุพล  ส านึกศักด์ิศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแห้ว

๓ นายประจักษ์  นาหนองตูม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีสุขส าราญ

๔ นายไสว  บุดดีจีน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักหนาม

๕ นายสมร  ดาทุมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม



๔๘

๖ นายสัมฤทธิ ์ แก้วหล่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูค าเบ้า

๗ นายสุริยา  ปัทถาพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

๘ นายประยงค์  สงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า

๙ นายไพฑูรย์  มหาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น

๑๐ นายล าปาง  นามวงษา ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์

๑๑ นายสุจิตร  เจือสกุล ครู โรงเรียนน  าพองประชานุกูล

๑๒ นางจินตนา  ไสววรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง

๑๓ นายมงคลศิลป์  โลหะมาศ ครู โรงเรียนบ้านวังชัย

๑๔ นายบุญแผลง  ทองภูบาล ครู โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๑๕ นางสุภาพ  ศิริวงษ์ ครู โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

๑๖ นายบุญถม  ค าลิตร ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า

๑๗ นางสุรัดดา  ยศธสาร ครู โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

๑๘ นางอรวรรณ  สมภาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

๑๙ นายส าเร็จ  สมภาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

๒๐ นางเกษร  เคนทรภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านผักหนาม

๒๑ นางจันทรา  บุญอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านโนน

๒๒ นายสมพงษ์  นิตยาชิต ครู โรงเรียนบ้านกระนวนซ าสูง

๒๓ นายโคฮัง  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านกระนวนซ าสูง

๒๔ นายกาวิน  แก้วใสย์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่

๒๕ นางสุเทวี  เจริญชัยชนะ ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๒๖ นายสมบัติ  ตรากันดี ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๒๗ นางเกลียว  อภิรัตนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๒๘ นายสงวน  สร้อยอุดม ครู โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ

๒๙ นางสุฌานี  แนวเงินดี ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์

๓๐ นายบุญชม  ศรีวงษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น

๓๑ นางอัชณี  โคตรชุม ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง

๓๒ นายเผด็จ  เมืองผุย ครู โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

๓๓ นายชาญชัย  ช่วงชิต ครู โรงเรียนบ้านดงมัน

๓๔ นางสุพนัต  แก่นนาค า ครู โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว

๓๕ นายวุฒิพงษ์  อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง



๔๙

๓๖ นายสมคิด  โยธิน ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิท์่ามะเด่ือน้อย

๓๗ นายปราโมทย์  สารพินิจ ครู โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม

๓๘ นายชาติชัย  อินทปัตถา ครู โรงเรียนบ้านโนนพยอม

๓๙ นางรัชนี  สมชาติ ครู โรงเรียนบ้านค านางปุม่

๔๐ นายนฤนารถ  นาคา ครู โรงเรียนบ้านทุง่โพธิช์ัย

๔๑ นายสรรเพชญ  เหล่าก้อนค า ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น

๔๒ นายชูชาติ  ค าภา ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๔๓ นางล าดวน  วันเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง

๔๔ นายบรรจบ  กันซวง ครู โรงเรียนบ้านค าม่วง

๔๕ นายวชิระ  สร้อยโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย

๔๖ นางวาสนา  บุรพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโก

๔๗ นายสุริยง  พงศ์พิมล ครู โรงเรียนบ้านค าไฮผักแว่น

๔๘ นางสงกรานต์  ไชยชาติ ครู โรงเรียนชุมชนดูนสาด

๔๙ นายบุญแปลง  เหล่าชัย ครู โรงเรียนบ้านผักหนาม

๕๐ นางเอมอร  ติวสร้อย ครู โรงเรียนบ้านฝางวิทยา

๕๑ นายจ าเริญ  โพธิ ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๕

๑ นางปิยะนุช  ยศอ่อน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

๒ นายรังสฤษฎิ ์ ทวยภา ศึกษานิเทศก์

๓ นายเชาวน์ภัทร  พันธุรั์ชตภิญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

๔ นายอุดม  หล่อยดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที ่๒๐๕

๕ นายสุธี  ลีกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมแพ

๖ นายกัมปนาท  หล้าบ้านโพน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ

๗ นายประดิษฐ์  แพงไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ

๘ นายชาติชาย  แสนบัวค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ

๙ นายเรวัตร  จันทร์สมคอย ครู โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"

๑๐ นายกุญชร  บาลยอ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม

๑๑ นางเฉลิมพร  สุขบิดา ครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์

๑๒ นางทองเล่ือน  พันธุป์ัทมา ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๑๓ นายศุภดล  นุฤทธิม์นตรี ครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู



๕๐

๑๔ นายประสิทธิ ์ เมืองจันทึก ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม

๑๕ นางจ าเนียร  จันทรเจริญ ครู โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)

๑๖ นางลัดดาวัลย์  ศรีอุดม ครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์

๑๗ นางระเบียบ  วิโรจน์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา

๑๘ นางแน่งน้อย  ค าตา ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา

๑๙ นางวิทวดี  ดีวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม่

๒๐ นายจุมพล  สวัสด์ิมูล ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง

๒๑ นางจิณห์จุฑา  โนนสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์

๒๒ นางกรรณิกา  บูแ่ก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง

๒๓ นายสุวิทย์  อุปฮาต ครู โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

๒๔ นางพูนสุข  เกื อกูล ครู โรงเรียนบ้านนางิ ว

๒๕ นายถวิล  ชารินทร์ ครู โรงเรียนดินด าวังชัยวิทยา

๒๖ นางวราภรณ์  เทพรองเมือง ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๒๗ นางส าอางค์  ถาวรศรี ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ

๒๘ นางกฤษณา  วงศ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม

๒๙ นายบุญเกิด  ชาค า ครู โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล

๓๐ นายสุรพงษ์  โชติกวี ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน

๓๑ นางรัชนี  วิศัลย์พิทยากร ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย

๓๒ นายวีรวุฒิ  พูลผล ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน

๓๓ นางล าดวน  แสงชาติ ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน

๓๔ นางสุมาลี  พุทธาศรี ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ

๓๕ นางวรางคณา  ทองน้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม่

๓๖ นางไพรวัลย์  แนวโสภี ครู โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"

๓๗ นายสมัคร  แสนเหวิม ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์

๓๘ นางสมจิต  ลีกระจ่าง ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

๓๙ นางศิริศิลป์  ทัพซ้าย ครู โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง

๔๐ นางอรุณี  แพงไทย ครู โรงเรียนบ้านโนนโก

๔๑ นางสาวปิยะดา  ฮวดตา ครู โรงเรียนบ้านโนนคอม

๔๒ นายสุรจิตร  ทีบัว ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม

๔๓ นายประพิศ  ทองบุ ครู โรงเรียนบ้านส าราญหินลาด



๕๑

๔๔ นายวุฒินันท์  ถุงวิชา ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง

๔๕ นางลัดดาวัลย์  บุบผา ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย

๔๖ นางวิลาวรรณ  ภูมาศ ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย

๔๗ นายอาภิวัตน์  พิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

๔๘ นายพิบูลย์  เพลินลาภ ครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์

๔๙ นายประนม  ทองดี ครู โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"

๕๐ นางใครศรี  ภูคงกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ

๕๑ นายพงศธร  ทิพย์พรมมา ครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง

๕๒ นางเปรมจิต  ผาค า ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง

๕๓ นางโสทรี  ครุธวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง

๕๔ นายพิรุณฤทธิ ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู

๕๕ นายสมหมาย  ศิลาเดช ครู โรงเรียนโสกห้างศึกษา

๕๖ นางส าเร็จ  บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง

๕๗ นายวิเนตร  หาญเชิงชัย ครู โรงเรียนท่าศาลาวิทยา

๕๘ นายสมศักด์ิ  เจริญ ครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล

๕๙ นางวิราภรณ์  สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา)

๖๐ นางเยาวลักษณ์  อมาตยคง ครู โรงเรียนบ้านถ  าแข้

๖๑ นายสมภพ  แคว้นน้อย ครู โรงเรียนบ้านวังยาว

๖๒ นางจีระวรรณ   ใจซ่ือ ครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล

๖๓ นายประเสริฐ  ปานเพชร ครู โรงเรียนโนนส าราญหนองหญ้าขาว

๖๔ นางนิรมล  ดวงเทียน ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า

๖๕ นายอวยชัย  วงษ์ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านแดง

๖๖ นายวิมาลย์   สิทธิบุตร ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์

๖๗ นายมนูญ  บัวผาย ครู โรงเรียนบ้านบุง่เม่นหนองดู่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต ๑

๑ นายธงชัย  เปรมชนม์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา 

๒ นางชื่นจิตร  วัฒนา ศึกษานิเทศก์ 

๓ นางศรีสอางค์  ดีประชา ศึกษานิเทศก์ 

๔ นายสุริยะ  พิณเกษมจิต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

๕ นายพิษณุ  ศีลรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี



๕๒

๖ นายวิริยะ  หงษ์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าโสม

๗ นายสมปอง  พุม่เกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

๘ นายชาญกิจ  พฤกษากิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่เก่า

๙ นายเด่น  นพรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองน  าใส

๑๐ นางสาวเกษม  จิตต์ธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโขมง

๑๑ นายสมศักด์ิ  เถื่อนวิถี ครู โรงเรียนบ้านเขามะปริง

๑๒ นางสุวัจน์พร  ไวศยกุล ครู โรงเรียนวัดโพธิลั์งกามิตรภาพที ่๑๗๑

๑๓ นางสาวอัญนิลา  แพทย์ประทุม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

๑๔ นางชนิสา  กิ่งมณี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

๑๕ นางสุชาดา  จันทรังษี ครู โรงเรียนวัดตะกาดเง้า

๑๖ นายอารมย์  บรรจง ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

๑๗ นายประเสริฐ  พร้อมพงษา ครู โรงเรียนวัดคมบาง

๑๘ นางนันท์สุดา  ทองค าดี ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

๑๙ นางวันทนา  ศีลรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

๒๐ นางสาวพรทิพย์  มกระธัช ครู โรงเรียนสฤษดิเดช

๒๑ นางมะลิ  ภิรมย์สุข ครู โรงเรียนสฤษดิเดช

๒๒ นางสาวบุรารักษ์  สามิภักด์ิ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๒๓ นางโสมนัส  ดีรัสมี ครู โรงเรียนวัดโพธิลั์งกามิตรภาพที ่๑๗๑

๒๔ นางวัลลภา  อยู่ดี ครู โรงเรียนวัดโพธิลั์งกามิตรภาพที ่๑๗๑

๒๕ นายวีระศักด์ิ  มงคลสุข ครู โรงเรียนวัดหนองแหวน

๒๖ นางนภาพร  แซ่ต๋ัน ครู โรงเรียนวัดหนองแหวน

๒๗ นางสาวบุญเรือน  ป้องหมู่ ครู โรงเรียนวัดหนองแหวน

๒๘ นางชอบจิต  สุวพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านซอยสอง

๒๙ นางบุหงา  แนวชาลี ครู โรงเรียนวัดพลับพลา

๓๐ นางกัลยรัชต์  ศรเล็ก ครู โรงเรียนวัดพลับ

๓๑ นางเรณู  ทองค า ครู โรงเรียนวัดสิงห์

๓๒ นางวิสา  ลิปยากร ครู โรงเรียนสฤษดิเดช

๓๓ นายวันชัย  วิรุญจิตร ครู โรงเรียนสฤษดิเดช

๓๔ นางนัยนา  สุคนธ์ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช

๓๕ นางพิศมัย  มลาสานต์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม



๕๓

๓๖ นางทัตยาภรณ์  นิกรมมุนินทร์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม

๓๗ นายชาติชาย  วงษ์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว

๓๘ นางกันยา  เงินมาก ครู โรงเรียนบ้านแก้ว

๓๙ นางอุบล  นิลพันธ์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม

๔๐ นางธาดา  สุขส าราญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

๔๑ นางสาวนภาพร  สิทธิบุศย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต ๒

๑ นายด าเนิน  ปรางพรม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายโกมล  ชาวสวน ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายประจวบ  มะลิทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกะทิง

๔ นายเกรียงศักด์ิ  มณีกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าตกพลิ ว

๕ นางรัตนา  พัฒนธัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อย

๖ นายวรุณฤทธิ ์ ศิริกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

๗ นางฉวีวรรณ  เอี่ยมสกุล ครู โรงเรียนบ้านน  าตกพลิ ว

๘ นายชูศักด์ิ  ตันกูล ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่๒๐

๙ นางสุรัตน์  ชัยมงคลสุข ครู โรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อน

๑๐ นางพัลลภา  ท าเนียบ ครู โรงเรียนวัดหนองชิ่ม

๑๑ นางพวงทอง  ศิริกุล ครู โรงเรียนพลิ ว

๑๒ นางพุดซ้อน  เกษี ครู โรงเรียนวัดหนองชิ่ม

๑๓ นายอรรณพ  เบี ยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทุง่ม่วง

๑๔ นางปนิชา  ปิติ ครู โรงเรียนวัดตะปอนน้อย

๑๕ นางสมคิด  ควรอักษร ครู โรงเรียนบ้านจันทเขลม

๑๖ นางสาวทิพยา  เจริญธรรม ครู โรงเรียนพลิ ว

๑๗ นางอังคนา  ศิริวิมลกุล ครู โรงเรียนบ้านตรอกนอง

๑๘ นางสุวรรณา  ศิลธรรม ครู โรงเรียนวัดมะทาย

๑๙ นางบุรณี  เวชานนท์ ครู โรงเรียนบ้านตรอกนอง

๒๐ นายนิพนธ์  กือเจริญ ครู โรงเรียนวัดซึ งล่าง

๒๑ นางพิศวง  โชคดี ครู โรงเรียนบ้านน  าตกพลิ ว

๒๒ นายสินสมุทร์  แก้วแกมกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านวังตัก



๕๔

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชงิเทรำ เขต ๑

๑ นายณรงค์  น้อยจินดา ศึกษานิเทศก์

๒ นางจิตตรา  กิจพิศุทธิ์ ศึกษานิเทศก์

๓ นางทิพย์วรรณ  แจ่มไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์

๔ นายขวัญชัย  พูลเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชาบ ารุงกิจ

๕ นางสุรีย์วรรณ  จินดามงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิมพาวาส

๖ นายวรพล  สังขะวิไล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล่าง

๗ นายเผด็จ  ยิ มหล่ังทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว

๘ นายสมควร  ไตรสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสุเหร่าล าชะล่า

๙ นางบุบผา  บูรณ์สรรพสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์

๑๐ นางพวงเพ็ญ  เทพสุภรณ์กุล ครู โรงเรียนวัดบางปลานัก

๑๑ นางบุญเกื อ  บุญมั่นรัตนเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกาะ

๑๒ นายช านัญ  มูเนาวาเราะห์ ครู โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่

๑๓ นางบุญล้อม  ปัญญาชีวะ ครู โรงเรียนวัดพมหมสุวรรณ

๑๔ นางสาวกรรณิการ์  วัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดทด

๑๕ นางอุษา  วงศ์กลม ครู โรงเรียนวัดดอนทอง

๑๖ นางสาวแดงต้อย  พึง่โพธิส์ภ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง

๑๗ นางแสงเดือน  นิลลาภานนท์ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง

๑๘ นางถาวร  เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนวัดดอนทอง

๑๙ นายชวลิต  จันทราวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านบางแก้ว

๒๐ นางพูลทรัพย์  แสงมาศ ครู โรงเรียนวัดเทีย่งพิมลมุข

๒๑ นางจันทรวรรณ  วณาพรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๒ นายโสภณ  พัฒนโสภณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๓ นางทิพวรรณ  ศิริเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๔ นางเบญจสิริ  อ่อนพูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๕ นางสาวสมบัติ  สิงห์ปี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๖ นางสมจินตนา  บุณณราช ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๗ นางสาวนวลพรรณ  อุบลศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๘ นางสาวนันทิยา  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

๒๙ นางจิตราภรณ์  ภูทัตโต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์



๕๕

๓๐ นางบังอร  สถิตย์กุล ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๓๑ นางมณฑา  ยุ้นพันธ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๓๒ นางลัดดา  จันทรศิริ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๓๓ นางสมใจ  พลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

๓๔ นางทองอยู่  แดงชาติ ครู โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาฮีม

๓๕ นางอุทัย  พุทธพงศ์พันธ์ ครู โรงเรียนวัดบึงน  ารักษ์

๓๖ นางสาวสายจรรยา  ปัน้บัวงาม ครู โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์

๓๗ นายสมชาย  จิตตโสภา ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐

๓๘ นางศิริพร  สิทธิสาท ครู โรงเรียนสุเหร่าล าชะล่า

๓๙ นายสิทธิศักด์ิ  อับดุลเลาะ ครู โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง

๔๐ นายกิตติ  จิตต์หมวด ครู โรงเรียนวัดรามัญ

๔๑ นางสาวเพ็ญศรี  วัฒนานนท์ ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน

๔๒ นางสาวนิลวรรณ  ยะก๊บ ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๘

๔๓ นางรัชพิณ  ชุนรัตน์ ครู โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบ ารุง

๔๔ นางสาววิภา  เดชพิทักษ์ศิริกุล ครู โรงเรียนวัดบางสาย

๔๕ นางมารศรี  ธัญญชวนิช ครู โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๔๖ นายสุเทพ  ภูร่ะหงษ์ ครู โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

๔๗ นายสมยศ  ศรนิล ครู โรงเรียนวัดเขาดิน

๔๘ นายปกิต  ขุนหอม ครู โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั งตรงจิตร

๔๙ นางวรรณ  ขุนหอม ครู โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั งตรงจิตร

๕๐ นายบรรจง  เอี่ยมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนจันทร์เจริญ

๕๑ นางบุญลับ  พละศิลป ครู โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง

๕๒ นางบรรจง  พุม่ละมัย ครู โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง

๕๓ นางนพรัตน์  ทับแสง ครู โรงเรียนวัดบางวัว

๕๔ นางสาวเพชรี  วีระอัมพร ครู โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม

๕๕ นางสาวจินตนา  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง

๕๖ นางสาวภักดี  อยู่ตรีรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบน

๕๗ นางสาวโสภา  สุสขเกษม ครู โรงเรียนวัดบน

๕๘ นางเจียมรัตน์  มหาศิริ ครู โรงเรียนวัดล่าง

๕๙ นางจารุนันท์  ศิริพิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดล่าง



๕๖

๖๐ นางปิยนาถ  ดีรัศมี ครู โรงเรียนวันสนามจันทร์

๖๑ นายสุธี  นพโสภณ ครู โรงเรียนวัดสนามจันทร์

๖๒ นางสมปอง  อภิสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสนามจันทร์

๖๓ นางนิพัทธา  บุญเขียน ครู โรงเรียนวัดลาดบัว

๖๔ นางนพรัตน์  อินทรีย์วงศ์ ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล

๖๕ นางสาวลักขณาวรรณ  กฤษณา ครู โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร

๖๖ นายพีระพงศ์  สุริย์ศรี ครู โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร

๖๗ นายจ าลอง  พัฒนโสภณ ครู โรงเรียนวัดประชาบ ารุงกิจ

๖๘ นางนงลักษณ์  ทองค า ครู โรงเรียนวัดสามกอ

๖๙ นายนรินทร์  นัดพบสุข ครู โรงเรียนวัดดอนทราย

๗๐ นายจ านงค์  พันธุป์ระเสริฐ ครู โรงเรียนวัดดอนสีนนท์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชงิเทรำ เขต ๒

๑ นางชุลี  วงศ์กลม ศึกษานิเทศก์

๒ นายเสรี  เหลืองรุ่งรัส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางตลาด

๓ นายสุเทพ  ค าหรุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระสองตอน

๔ นายกมล  จิตรแข็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ

๕ นายสุทธิ  ธีรธนานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสะแกงาม

๖ นายสาย  นพเทาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคอก

๗ นางประไพ  สุขสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

๘ นางสมจิต  ศิริสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ

๙ นายณรงค์  วงษ์อุดม ครู โรงเรียนวัดบึงกระจับ

๑๐ นางประไพ  แสงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดปากน  า

๑๑ นายทิวา  ปัญญาศร ครู โรงเรียนวัดกกสับ

๑๒ นางกัลยารัตน์  ศิริธร ครู โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ

๑๓ นางเสาวนีย์  ปลื มศิริประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดศรีสุตาราม

๑๔ นางจินดา  มานะสะสม ครู โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด

๑๕ นายทวี  สายแสง ครู โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด

๑๖ นายทองต่อ  ไวยสนิท ครู โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

๑๗ นายณรงค์  แต้งัก ครู โรงเรียนวัดบางกระดาน

๑๘ นางนุกูล  ฟักสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวไทร



๕๗

๑๙ นางนิตยา  ตั งจิต ครู โรงเรียนวัดนาเหล่าบก

๒๐ นางวรรณี  เศวตสุพร ครู โรงเรียนวัดหนองเค็ด

๒๑ นางดารณี  บุญเจริญ ครู โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว

๒๒ นายศักด์ิชัย  กิตติกูล ครู โรงเรียนวัดดอนทอง

๒๓ นายนภดล  สืบทิม ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

๒๔ นายสุนันท์  นพฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู

๒๕ นางสายพิณ  นันทเวช ครู โรงเรียนวัดดงยาง

๒๖ นางทัศนีย์  ค าต่าย ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๒๗ นางลิ นจี่  ณีคง ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

๒๘ นางบังอร  แกล้วเดชศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

๒๙ นางสาวสุวรรณา  กระตุฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

๓๐ นางกัลยา  อภิบุญสุวรรณ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑

๓๑ นางสุดา  งามศักด์ิประเสริฐ ครู โรงเรียนทุง่สะเดาประชาสรรค์

๓๒ นางศศิ  สุดเสน่หา ครู โรงเรียนวัดหัวส าโรง

๓๓ นางสาวไมตรี  นิ่มสาย ครู โรงเรียนวัดไผ่แก้ว

๓๔ นางทองสุข  ผ่องใส ครู โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

๓๕ นางวัชรี  สมบัติทิพย์ ครู โรงเรียนวัดก้อนแก้ว

๓๖ นายศิลป์ชัย  หงษ์ทิพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ

๓๗ นายปรีดา  นนทเกษม ครู โรงเรียนวัดดงยาง

๓๘ นางสาวยุพิน  ร่ืนกล่ิน ครู โรงเรียนวัดหัวกระสังข์

๓๙ นายภิชาติ  ลิ มสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

๔๐ นายมานพ  มณีเขียว ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง

๔๑ นายปัน่  ทิดพรม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑

๔๒ นายบัญชา  เอี่ยมลักษณะชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บ ารุง

๔๓ นายสมบูรณ์  พูลประเสริฐ ครู โรงเรียนทุง่สะเดาประชาสรรค์

๔๔ นายอ านาจ  วรชาติตระกูล ครู โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่

๔๕ นายส ารอง  พันธุเ์จริญ ครู โรงเรียนวัดก้อนแก้ว

๔๖ นางพัชรินทร์  บัวทอง ครู โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บ ารุง



๕๘

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๑

๑ นายฑศพล  บุญไตรย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา  

๒ นายจ าลอง  พึง่เจียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส  

๓ นายกมล  ขวัญดี ศึกษานิเทศก์  

๔ นางบุญมาก  สุริยะกุล ศึกษานิเทศก์  

๕ นางสาววรัญญา  ธีรธรรมากร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๖ นางรัชนี  ศรีพินิจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๗ นางจีรวรรณ  ไขรัศมี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

๘ นางธาริณี  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๙ นางประเทือง  ผลสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

๑๐ นางแน่งน้อย  ชูนิกร ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

๑๑ นางจินตนา  จองถวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

๑๒ นางทิพวัน  จับชิ น ครู โรงเรียนวัดดอนด ารงธรรม

๑๓ นางสาวสุกัญญา  อรุณสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหหล า

๑๔ นางวิไล  สามารถกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

๑๕ นางสาวชื่นสุข  วัฒนานุกิจ ครู โรงเรียนบ้านแหลมแท่น

๑๖ นายวรกิจ  ชวนะเวช ครู โรงเรียนวอนนภาศัพท์

๑๗ นางสาวอ านวย  เกษมณี ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

๑๘ นางเรณู  อุปพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

๑๙ นางกานต์มณี  แสวงทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าจาม

๒๐ นางนวลฉวี  ปักษานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ

๒๑ นางสาวมุกดา  สถาวร ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๒๒ นายนิพนธ์  ทวิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)

๒๓ นางสาวจิตติมา  อาภาสวัสด์ิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ)

๒๔ นายวุฒฑิ  อัศวนนท์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองซ  าซาก

๒๕ นายศักด์ิสิทธิ ์ เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

๒๖ นางบุศรินทร์  โนค า ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง

๒๗ นางนฤมล  รัตนนิยมพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที

๒๘ นางถนอมพร  หิระประยูรพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

๒๙ นางนิตยา  สดใส ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี



๕๙

๓๐ นางสาวอนงค์  ฉันทภาค ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ

๓๑ นายวีระ  มุสิกา ครู โรงเรียนบ้านมาบกรูด

๓๒ นางล าเนา  เรืองทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองซ  าซาก

๓๓ นายอนุชา  จันทรัตนกมล ครู โรงเรียนบ้านโป่ง

๓๔ นางวัธนีย์  ส าเร็จ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

๓๕ นางสุวรรณา  ลีลาวิริยะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

๓๖ นางเอมอร  จ านงค์ผล ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

๓๗ นางอมรรัตน์  ไหลไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดนาเขื่อน

๓๘ นายมาโนช  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง

๓๙ นางอัมพรพรรณ  บุญรักษา ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา

๔๐ นางพีรญา  เย็นใจ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา

๔๑ นายพรพจน์  เชี่ยววัฒนะ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

๔๒ นางยุพา  จาตุรนต์วิชิต ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

๔๓ นางสาวจงจิต  ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนพระต าหนักมหาราช

๔๔ นางสุธาทิพย์  วรรณจุฑา ครู โรงเรียนวัดนาเขื่อน

๔๕ นางสมพงษ์  ค าขจร ครู โรงเรียนวัดบางเป้ง

๔๖ นางวัทน์สิริ  อุปถัมภ์ศิริกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที

๔๗ นางสาวจันทนี  หรินทรานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๒

๑ นายวิฑูรย์  ขวัญสังข์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายอุดม  ฤทธิก์ันโต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นางสาวนัยนา  สุวรรณเขต นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔ นายประสงค์  ชูสกุลเกรียง นิติกรช านาญการพิเศษ

๕ นายสุเพชร  มโนรัศมี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์

๖ นายโรจน์ศักด์ิ  ศรีระกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกเพลาะ

๗ นายราชัน  มีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า

๘ นางสุนี  แสงสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกขี หนอน

๙ นายประสิทธิ ์ เอื อถาวรพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนินสัก

๑๐ นางกอบกาญจน์  คงโต ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

๑๑ นางอ าไพ  วงษ์ชลชัยกุล ครู โรงเรียนวัดเซิดส าราญ (บ้านเซิดวิทยาคาร)  



๖๐

๑๒ นางสาวสายพิณ  อินทร าพรรณ ครู โรงเรียนวัดบ้านศาลา

๑๓ นางเอมอร  สีลพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

๑๔ นายวิรัตน์  หาญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น

๑๕ นางส้มลิ ม  ภูวิจิตต์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง

๑๖ นางจุนนะศรี  ทองสืบแสง ครู โรงเรียนวัดโป่งตามุข

๑๗ นางเบ็ญจมาศ  วัฒนกรกิจเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ

๑๘ นางวีนัส  เกษรจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

๑๙ นางจรรยา  กล่ินโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านกลาง

๒๐ นายโสภณ  ทัพจีน ครู โรงเรียนวัดบ้านกลาง

๒๑ นายจ านง  รัตนภูเ่พ็ชร ครู โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์

๒๒ นางจรรยา  เป็นสุข ครู โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส

๒๓ นางเพ็ญแข  ห้วยอุดมสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

๒๔ นางนิตยา  ตันศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองขยาด

๒๕ นางเอมอร  เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุง่เหียง

๒๖ นายชูชาติ  ทวีการ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

๒๗ นางวัฒนา  บุญฟัก ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง

๒๘ นายภิรมย์  ทิพย์รอด ครู โรงเรียนบ้านเนินถาวร

๒๙ นายสมพล  กระจ่าง ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๓๐ นางสาวภารดี  รัตนสุทธานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

๓๑ นางไพลิน  สุขส าราญ ครู โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ ์(วันครู๒๕๐๐)

๓๒ นางสาวสมใจ  คชหมี ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

๓๓ นางชูชื่น  เมืองแก้ว ครู โรงเรียนวัดโคกเพลาะ

๓๔ นางสาวสมพร  พรหมเปีย่ม ครู โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

๓๕ นางกัญญา  เก่งทุกทาง ครู โรงเรียนบ้านไร่เสธ์

๓๖ นางสมบูรณ์  แสนเสนาะ ครู โรงเรียนบ้านเขาอ านวยสุข

๓๗ นายสหพล  ภักดีค า ครู โรงเรียนวัดหนองสังข์

๓๘ นางเยียรยง  ลีตะกานนท์ชัย ครู โรงเรียนวัดนากระรอก

๓๙ นายชรินทร์  ชุติกานนท์ ครู โรงเรียนวัดทุง่เหียง

๔๐ นายสมศักด์ิ  นารอด ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง

๔๑ นางนิภา  อ้นศิริ ครู โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
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๔๒ นางสาวรัตนา  วิจิตร ครู โรงเรียนวัดหนองกะขะ

๔๓ นางธงศรี  ขุมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดหนองกะขะ

๔๔ นางปัทมา  วีระพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยยาง

๔๕ นายอัยยวิล  ทองแพง ครู โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓

๑ นางเทียมใจ  ทองแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

๒ นายมงคล  แย้มเกษร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง

๓ นายธเนศพงษ์  รัศมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขลอด

๔ นายส าราญ  อารีราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน

๕ นายไพฑูรย์  เภาวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

๖ นางสุชาดา  วุฒิศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม

๗ นายอ าพล  อินกล่ า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

๘ นางราตรี  ทองใหญ่ ครู โรงเรียนวัดเขาฉลาก

๙ นางพรทิพย์  หุน่สะดี ครู โรงเรียนจุกเสม็ด

๑๐ นายวัชรพงษ์  ไผ่โสภา ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย

๑๑ นางรัตนา  บุรณศิริ ครู โรงเรียนวัดโป่ง

๑๒ นางสาวล าดวน  แสงจิตร ครู โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

๑๓ นางพิณทิพย์  โชติคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

๑๔ นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ ครู โรงเรียนวัดพระประทานพร

๑๕ นางแจ่มใส  นพจรูญศรี ครู โรงเรียนวัดโป่ง

๑๖ นายสิทธิพร  อังคณาวิศัลย์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา

๑๗ นางสาวสมพร  มธุกาสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

๑๘ นางสาวไฉไล  ใสสอาด ครู โรงเรียนบ้านโค้งดารา

๑๙ นางฉวีวรรณ  นาคน  า ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน

๒๐ นางอุทัยวรรณ์  ไทรงาม ครู โรงเรียนวัดมโนรม

๒๑ นางเกศริน  ค าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหินวง

๒๒ นางผ่องพรรณ  วิวรรธน์อนันต์ ครู โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

๒๓ นางวรรณา  จินตนา ครู โรงเรียนวัดตโปทาราม

๒๔ นางวิยะดา  จันทสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านขลอด

๒๕ นางเมตตา  ทองคง ครู โรงเรียนบ้านสุรศักด์ิ
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๒๖ นางศิริลักษณ์  แสวงหาทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านสันติคาม

๒๗ นางพรศรี  งานดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

๒๘ นางเอมอร  มาทาวุฒิกร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

๒๙ นายเพิม่ศักด์ิ  ศรีเสวกร์ ครู โรงเรียนบ้านภูไทร

๓๐ นางพจมาน  อรุณสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

๓๑ นางสาวจิราภรณ์  ศรัณยสุนทร ครู โรงเรียนห้วยใหญ่

๓๒ นางสาวสมจิตร  บุญสายทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโค้งดารา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชยันำท

๑ นางจินตนา  มูลพฤกษ์   ศึกษานิเทศก์

๒ นายอุทิศ  คล้ายโฉม   ศึกษานิเทศก์

๓ นายคะนอง  อ่ าบุญ   ศึกษานิเทศก์

๔ นายธงชัย  รตโนภาส   ศึกษานิเทศก์

๕ นายสุเทพ  ก าเพ็ชร   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท

๖ นายดิเรก  ไกรเกรียงศักด์ิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้

๗ นายวรพงษ ์ มีศิลป ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 

๘ นายบุญชอบ  สีเขียว   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี)

๙ นายสมศักด์ิ  เอี่ยมงาม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

๑๐ นายศักดา  นรเทพ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

๑๑ นางฉวีวรรณ  ลิ มประสงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสมอ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๒๕๘)

๑๒ นายนนทพัฒน ์ ยอดด าเนิน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 

๑๓ นายธวัช  พวงเงิน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 

๑๔ นายเดชา  ขุมเงิน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 

๑๕ นายวินัย  ทองเปีย่ม   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗ (บ้านท่าฉนวน) 

๑๖ นายช านาญ  แก้วเขียว   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่โพธิท์อง 

๑๗ นางพัชราวลัย  ขอดทอง   ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 

๑๘ นางณฐมน  ดีดิษฐ์   ครู โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 

๑๙ นางพิมพ์กมน  สุวรรณสถิตย ์  ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 

๒๐ นางส ารวย  อนุสิฎฐกุล   ครู โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 

๒๑ นางสังวาลย ์ เมธีศิริวัฒน ์  ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

๒๒ นายมณฑล  นิติสิริ   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
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๒๓ นางเปรมฤดี  เลียบส่ือตระกูล   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

๒๔ นางลัดดา  ศรีจันทร์   ครู โรงเรียนวัดดอนรังนก 

๒๕ นางสุดารัตน ์ กล่ินจุ้ย   ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ (ธรรมศิริอุปถัมภ)์ 

๒๖ นางดาวเรือง  ค าตรง   ครู โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 

๒๗ นางวัชรียา  บุญดี   ครู โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 

๒๘ นายอ านวย  เจริญสุข   ครู โรงเรียนวัดอู่ตะเภา (สถิตราษฎร์นุกูล) 

๒๙ นางสุภาณี  หมอกมาก   ครู โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิช์ัยประชาสรรค์)

๓๐ นางสาวพรทิพย์  บุญช่วย   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

๓๑ นางประเมิญ  สังขจร   ครู โรงเรียนวัดดอนโพธิศ์รี 

๓๒ นางเพ็นนี  ข าปาน   ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บ ารุง 

๓๓ นางวาสนา  พงษ์วงษ์ไพศาล   ครู โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๓) 

๓๔ นายเจษฎา  คงเจริญ   ครู โรงเรียนวัดคลองงิ ว 

๓๕ นางสุนทร  แสงทอง   ครู โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา

๓๖ นายปัญญา  ช่างเพียร   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท

๓๗ นายสมนึก  เธียรถาวร   ครู โรงเรียนวัดโคกสุก 

๓๘ นางสมจิตต์  สายตระกูล   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

๓๙ นางสาคร  ปัน้จันทร์   ครู โรงเรียนวัดโพธิป์ระสิทธิ ์

๔๐ นายสมคิด  คงเขียว   ครู โรงเรียนวัดวงเดือน 

๔๑ นายธงชัย  เพ็ชน้อย   ครู โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 

๔๒ นางสุภัค  หนูประเสริฐ   ครู โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 

๔๓ นางทัศนีย ์ เอี่ยมทา   ครู โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 

๔๔ นางจริยา  ล่ามพระยา   ครู โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 

๔๕ นางสาวรุจิรา  วรรณพันธ ์  ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

๔๖ นางกาญจนา  เกษแก้ว   ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

๔๗ นางวัลลภา  คงอินทร์   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

๔๘ นางจรูญศรี  ม่วงสว่าง   ครู โรงเรียนวัดหัวเด่น 

๔๙ นายวันชัย  พึง่พวก   ครู โรงเรียนบ้านสระแก้ว 

๕๐ นายสัมฤทธิ ์ ปิน่เนตรรัตนะ   ครู โรงเรียนบ้านดอนแตง 

๕๑ นายพินิจ  กลัดทรัพย ์  ครู โรงเรียนวัดท่าแก้ว 

๕๒ นางเมตตา  เลิศฤทธิ ์  ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ)์ 
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๕๓ นางมะลิ  บางจั่น   ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง 

๕๔ นางนาริน ี บุญโรจนวัฒน์   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 

๕๕ นางสมบุญ  แสงสน   ครู โรงเรียนวัดดอนรังนก 

๕๖ นางสุดา  หนูเกลี ยง   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 

๕๗ นายเกียรติศักด์ิ  บุญสิน   ครู โรงเรียนวัดท่ากระแส 

๕๘ นางถุงเงิน  เลิศบุญญาฤทธิ ์  ครู โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 

๕๙ นายธงชัย  ฉิมวงษ์ขอม   ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน 

๖๐ นายสุเทพ  พันธุฉ์นวน   ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗ (บ้านท่าฉนวน) 

๖๑ นางสุกัญญา  พรธันยพงศ์   ครู โรงเรียนวัดสนามชัย 

๖๒ นางสุภาณี  เกตุตระกูล   ครู โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 

๖๓ นายขจรศักด์ิ  ไซฉาย   ครู โรงเรียนวัดโพธาราม 

๖๔ นายสุชีพ  ปัน้จันทร์   ครู โรงเรียนวัดโพธิป์ระสิทธิ ์

๖๕ นายมานบ  ใจสงค์   ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ)์ 

๖๖ นางนงลักษณ์  สุขเทศ   ครู โรงเรียนบ้านทุง่กว้าง 

๖๗ นายวณิช  เพชรประดิษฐ์   ครู โรงเรียนวัดบ่อแร่ (วิจิตราษฎร์บ ารุง)

๖๘ นางมยุรี  ตรีวงศ์   ครู โรงเรียนวัดงิ ว (เรือไทยสงเคราะห์)

๖๙ นางศรีอ าพร  น่วมภักดี   ครู โรงเรียนวัดหัวหว้า

๗๐ นายเดชา  บุญปลูก   ครู โรงเรียนวัดพร้าว 

๗๑ นายวิรัตน ์ อรรถสุรสีห ์  ครู โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 

๗๒ นางนงลักษณ์  สุขเทศ   ครู โรงเรียนบ้านทุง่กว้าง 

๗๓ นายวณิช  เพชรประดิษฐ์   ครู โรงเรียนวัดบ่อแร่ (วิจิตราษฎร์บ ารุง)

๗๔ นางมยุรี  ตรีวงศ์   ครู โรงเรียนวัดงิ ว (เรือไทยสงเคราะห์)

๗๕ นายเดชา  บุญปลูก   ครู โรงเรียนวัดพร้าว 

๗๖ นางสมศรี  ด าค า   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

๗๗ นายอมรินทร์  คงสนุ่น   ครู โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้

๗๘ นายเริงศักด์ิ  ทับย้อย   ครู โรงเรียนวัดบ้านหนอง 

๗๙ นางปิยกาญจน ์ พึง่เจียม   ครู โรงเรียนวัดงิ ว (เรือไทยสงเคราะห์)

๘๐ นายนิรันดร์  กันสุก   ครู โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

๘๑ นางสันติ  ชื่นอยู ่  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหางน  าสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)

๘๒ นายมานพ  พุม่ฝาง   ครู โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 



๖๕

๘๓ นางนันทา  หอมกล่ิน   ครู โรงเรียนบ้านหางน  าหนองแขม (โออุปถัมภ)์ 

๘๔ นายสมภพ  แก้วสวรรค์   ครู โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 

๘๕ นายศุภโชค  ธูปอ่อน   ครู โรงเรียนวัดบ้านหนอง 

๘๖ นางชนิตร์นันทร์  เจนวิทย์การ   ครู โรงเรียนวัดหาดอาษา 

๘๗ นางวรรณา  รอดย้อย   ครู โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 

๘๘ นายกิตติ  อินทร์กุ่ย   ครู โรงเรียนชุมชนวัดสวนล าไย (เสนาณรงค์อุปถัมภ๒์) 

๘๙ นายสมชัย  สุวินท ์  ครู โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์) 

๙๐ นางสาวเสริมศรี  คุ้มชนะ   ครู โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 

๙๑ นางพิศวาส  ฉิมพาลี   ครู โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 

๙๒ นายเสน่ห์  สังข์งาม   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 

๙๓ นางเอมอร  วัตยานนท ์  ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

๙๔ นางสุนีย ์ แดงสง่า   ครู โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 

๙๕ นายนิศักด์ิ  บางเพลิง   ครู โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๓) 

๙๖ นางสกุลทิพย ์ เลิศอริยโภคิน   ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน 

๙๗ นางสังวล  มั่นคง   ครู โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 

๙๘ นางเพ็ญศรี  เมฆค า  ครู โรงเรียนวัดสังฆาราม (ปลื มประชาสงเคราะห์) 

๙๙ นางพัฒนา  โยธารักษ ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 

๑๐๐ นายโสภิต  เขียนสาร์   ครู โรงเรียนวัดสะพานหิน (คุรุราษฎร์ศึกษา)

๑๐๑ นายดนัย  เขียวอ้น   ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัย 

๑๐๒ นายยงยุทธ  พงศ์ศรีโรจน ์  ครู โรงเรียนวัดนางลือ 

๑๐๓ นางเรณู  ทิพยรัตน ์  ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัย 

๑๐๔ นางจงลักษณ์  อินโท   ครู โรงเรียนวัดโพธิง์าม 

๑๐๕ นายสุนทร  น้อยสุข   ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บ ารุง 

๑๐๖ นายส ารวม  แสงทับ   ครู โรงเรียนวัดดอนโพธิศ์รี 

๑๐๗ นายสังวรณ์  กรร า   ครู โรงเรียนวัดโพธาราม 

๑๐๘ นายกมล  ปรีชาจารย ์  ครู โรงเรียนบ้านทุง่กว้าง 

๑๐๙ นายธีรชัย  คุ้มทรัพย ์  ครู โรงเรียนบ้านทุง่โพธิ ์

๑๑๐ นางอุดม  เอี่ยมละออ   ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที ่๑๓๖

๑๑๑ นางสุนันท ์ วงศ์พิพันธ ์  ครู โรงเรียนวัดสนามชัย 

๑๑๒ นางสุนีรัตน ์ วิไลข า   ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน 



๖๖

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูม ิเขต ๑

๑ นายมานะ  สินธุวงษานนท์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสุนทร  ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายชูเดช  ฤาแรง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๔ นายประพันธ์  ขวาไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบ าเพ็ญ)

๕ นายธรรมศาสตร์  คะณาเนปะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

๖ นายประดิษฐ์  สิงสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง

๗ นายสุชีพ  จ าชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

๘ นายสังคม  ชีหร่ัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

๙ นายชัยสิทธิ ์ พันธ์สูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

๑๐ นายพนม  เศรษฐตานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ

๑๑ นายสุพจน์  เสถียร ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม

๑๒ นายก าพล  ยุ่นชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง

๑๓ นายอนันต์  คงโนนกอก รองผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูล

๑๔ นายรังสรรค์  พุทธโอวาท รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

๑๕ นางศิริณี  กล้าประจัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่คล้าวิทยา

๑๖ นายวิเชียร  พรหนองแสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๑๗ นางชิราวรรณ  ทิพย์สนธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๑๘ นายชวลิต  ขันชัยภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

๑๙ นายประสิทธิ ์ ภูมิสถาน ครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

๒๐ นายสมพงษ์  ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนโนนหว้านไพล

๒๑ นายประพจน์  คิดการ ครู โรงเรียนโนนหว้านไพล

๒๒ นางปราณี  ค านึงผล ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๒๓ นางวิจิตรา  สุภาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

๒๔ นางภัทราภรณ์  วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

๒๕ นายวีระ  วิชัยศึก ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา

๒๖ นางยวง  บ ารุงบุรี ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา

๒๗ นางจีระภรณ์  วงศ์ธิเบศร์ ครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้

๒๘ นายวิฑูรย์  พรหมสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านซับชมภู

๒๙ นายนะเร  พรหมสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี)



๖๗

๓๐ นางกุลจิรา  โคนชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าฉาง

๓๑ นายมนัส  จันทรประทัด ครู โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย

๓๒ นายสมศักด์ิ  สันเทพ ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

๓๓ นางนงนุช  ชาติศรี ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง

๓๔ นายชลอ  พึง่พิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล

๓๕ นายบุญถม  วรรณจงค า ครู โรงเรียนบ้านโนนขี ตุ่น

๓๖ นางชวนพิศ  นาวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโนนตาด

๓๗ นายอุเทน  เดชบุญมี ครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือย

๓๘ นายบุญชอบ  วิญญายงค์ ครู โรงเรียนบ้านโนนพระค า

๓๙ นายวิริยะ  ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโนนหมาว้อ

๔๐ นางงามพิศ  อ้วนไตร ครู โรงเรียนบ้านโนนเหม่า

๔๑ นางจริยา  สรวงนอก ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน

๔๒ นางรัชนี  ศรีสุนทร ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน

๔๓ นางสุชีรา  จันลาศรี ครู โรงเรียนบ้านโพธิใ์หญ่

๔๔ นางกลีบผกา  บุญโยธา ครู โรงเรียนบ้านยางหวาย

๔๕ นายมณฑล  สามารถกิจ ครู โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา

๔๖ นายวีระชาติ  สิงห์อ าพล ครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพล

๔๗ นางสุจินดา  สมัตถภาพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่

๔๘ นางพรพรรณ  ผลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร

๔๙ นางสุวิมล  ปฏิรูปานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเสี ยวน้อย

๕๐ นางวิจิตรา  แก้วสอน ครู โรงเรียนบ้านเสี ยวน้อย

๕๑ นางทัศนีย์  อวยชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์)

๕๒ นางสมคิด  ดีบ้านโสก ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)

๕๓ นางสมบัติ  ประครองญาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาปึง่หนองเบ็น

๕๔ นายวิชิต  ดีเดิม ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง

๕๕ นายอุดมศักด์ิ  มณีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๕๖ นายนิติพงศ์  สนิทเชื อ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

๕๗ นางจ าปี  รักหินลาด ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ

๕๘ นายส ารวย  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

๕๙ นายมีชัย  สลิดกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง



๖๘

๖๐ นางประนอม  จุลอักษร ครู โรงเรียนบ้านหัวนา

๖๑ นางสาวสุคนธ์  ใบลี ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา

๖๒ นางสาวนันทนา  กันชัย ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา

๖๓ นางศิริลักษณ์  พันธ์กิ่ง ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์

๖๔ นายนันทวุธ  รักษ์มณี ครู โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ

๖๕ นางพิศมัย  ปราบวิชิต ครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

๖๖ นางจุฑามาศ  เลิศสุคนธ์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา

๖๗ นางอุทัยวรรณ  ลิมาวัฒนชัย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา

๖๘ นางสมบูรณ์  ลุนทา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา

๖๙ นางพรพิมล  เบิบชัยภูมิ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา

๗๐ นางสายทอง  ภัทรโสภาชัย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา

๗๑ นางจิราวรรณ  สุวรรณ ครู โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา

๗๒ นายมงคล  ต่อฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

๗๓ นายประสิทธิ ์ มากทองหลาง ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

๗๔ นางทิพาภรณ์  ศรีใส ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

๗๕ นายเกษม  ชาติหนองทอน ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

๗๖ นางล ายอง  บุญถือ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

๗๗ นางปณตนันส์  ธงภักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

๗๘ นางสุพรรณ  ดิเรกศรี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

๗๙ นางเพียงใจ  สิงห์นิมิตตระกูล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

๘๐ นางรัศมี  ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๘๑ นางพรรัตน์  เมี ยนกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

๘๒ นางบุญน า  ทองนพเก้า ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูม ิเขต ๒

๑ นายด ารง  แก้งค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายบุญส่ง  ต่อพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นางสาวแสงเดือน  คงนาวัง ศึกษานิเทศก์

๔ นางสาวมยุรี  เหมือนพันธุ์ ศึกษานิเทศก์

๕ นายศิริวิทย์  อ้นค า ศึกษานิเทศก์

๖ นายเสนีย์  ปราบวิชิต ศึกษานิเทศก์



๖๙

๗ นายบุญเลี ยง  กัณหารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

๘ นายสมสันต์   ปาณาเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา)

๙ นายบุญรัง  หมื่นสุรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์

๑๐ นายยศพนธ์  อธิษฐ์จรุงชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวพรม

๑๑ นายทรงวุฒิ  เติมผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคัน

๑๒ นายสมร  บาลเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน

๑๓ นายยรรยง  ฦาชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

๑๔ นายขวัญไทย  แสนเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๑๕ นายสามารถ  เปล่งงูเหลือม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวโสก

๑๖ นายมนตรี  พงษ์จ านงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสารจอด

๑๗ นายพงศ์สุริยัน  ภาวสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัน

๑๘ นายสุรพล  แฝงฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าคร้อ

๑๙ นายวิชิต  แสงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจมื่น

๒๐ นายสมศักด์ิ  ประทุมกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ

๒๑ นายบุญถม  หิรัญค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย

๒๒ นายวีระศักด์ิ  เกิ นโนนกอก รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)

๒๓ นายจรัญ  สุรนันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

๒๔ นายอดุลย์  รัตนเมธางกูร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

๒๕ นางนวลตา  ใจเอ็นดู ครู โรงเรียนภูมิวิทยา

๒๖ นางส าราญ  กัณหารัตน์ ครู โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์

๒๗ นางเสาวณีย์  แผลงศาสตรา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม

๒๘ นางสุวดี  วิเศษโสภา ครู โรงเรียนภูมิวิทยา

๒๙ นางกงจักร  ช านาญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนอุดม

๓๐ นางมะลิวรรณ์  นาชัยภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

๓๑ นายสมปอง  จันทร์ส าราญ ครู โรงเรียนบ้านซ ามูลนาก

๓๒ นางบัวลับ  จะชาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

๓๓ นายอ าไพ  เพ็ญจันทร์ ครู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ

๓๔ นายสนอง  ศุภวัตรวิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน

๓๕ นายประสาท  ฐานวิเศษ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

๓๖ นายสุริยงค์  หมื่นภูเขียว ครู โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์



๗๐

๓๗ นางร าเพย  นุชภิเรนทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนดินจี่

๓๘ นายทวี  ปัดไธสง ครู โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง

๓๙ นางสุวรรณรัตน์  ฦๅชา ครู โรงเรียนบ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)

๔๐ นายสุนันท์  ตราเงิน ครู โรงเรียนบ้านโนนเพิม่

๔๑ นายบัณฑิต  จันทรพรหมรินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา

๔๒ นางดรุณี  เพชรภักดี ครู โรงเรียนเนรมิตศึกษา

๔๓ นางรุจิรา  สิริเศรษฐานันท์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๔๔ นายภาคภูมิ  ภิรมย์ไกรภักด์ิ ครู โรงเรียนภูมิวิทยา

๔๕ นางอนงค์  คชสาร ครู โรงเรียนภูมิวิทยา

๔๖ นางพรทิพย์  ตอพล ครู โรงเรียนบ้านหนองปลา

๔๗ นายมนตรี  ศิลป์ดี ครู โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

๔๘ นายวิสุทธิมรรค  จิตรธร ครู โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)

๔๙ นายสุวัฒน์  ทิพย์แสนพรหม ครู โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร

๕๐ นางพรพิศ  เณรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านน  าพุปางวัว

๕๑ นางธิดา  สิงห์อาจ ครู โรงเรียนบ้านมูลกระบือ

๕๒ นายเสริมสุข  สิงห์อาจ ครู โรงเรียนบ้านมูลกระบือ

๕๓ นางจารุวรรณ  อุดมกูล ครู โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๕๔ นายทองพูน  บัวค า ครู โรงเรียนบุปผาราม

๕๕ นายทวีศักด์ิ  ฟ้าคุ้ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

๕๖ นางบ าเพ็ญ  หนูจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนห้วยยาง

๕๗ นางสุภาพรม  ประจวบมอญ ครู โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๕๘ นายสมศักด์ิ  ฦาชา ครู โรงเรียนบ้านท่าคร้อ

๕๙ นายวีระศักด์ิ  ไพศาลพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)

๖๐ นายเอกศิษฐ์  เลิศวงศ์ธนกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก

๖๑ นางสุวคนธ์  วิเศษชาติ ครู โรงเรียนเพชรราษฎร์บ ารุง

๖๒ นางสุกัญญา  อินทรภักด์ิ ครู โรงเรียนภูมิวิทยา

๖๓ นายธนพล  เหมาชัย ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง

๖๔ นางสาวเจือจันทร์ อบ ารุงกิจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลวง

๖๕ นางสาวอร่ามศรี  เสนาภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านนาแก

๖๖ นางกัลยาณี  วงศ์พรหม ครู โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา



๗๑

๖๗ นายอรรณนพ  ขจัดพาล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัน

๖๘ นายทองใบ  โอดเปีย้ ครู โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

๖๙ นางจิราภรณ์  นาคต้อย ครู โรงเรียนบ้านคอนสาร

๗๐ นายกิตติ  หมอกชัย ครู โรงเรียนบ้านนาแก

๗๑ นางสมถวิล  สวัสด์ิศรี ครู โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

๗๒ นางนุชรี  สุรพงศกร ครู โรงเรียนบึงมะนาววิทยา

๗๓ นางบุญนาค  แจ้งค า ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง

๗๔ นายวิเชียร  ผาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

๗๕ นางอัจฉรา  ภาสกุล ครู โรงเรียนบ้านหว้าทอง

๗๖ นายบุญธรรม  ผ่องสนาม ครู โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

๗๗ นางแสงจันทร์  เฉยเฉลียง ครู โรงเรียนบ้านโนนดินจี่

๗๘ นางยินดี  นามวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านลาด (ประชาราษฎร์บ ารุง)

๗๙ นางอุมาภรณ์  ดิลกลาภ ครู โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย

๘๐ นายพริ ว  ขวัญส าราญ ครู โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

๘๑ นายอาทิตย์  ตาปราบ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)

๘๒ นายจักรพงษ์  อันทฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม

๘๓ นายจ าเริญ  ขวัญถาวร ครู โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

๘๔ นายอดิสรณ์  วงศ์แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านเรือ

๘๕ นายส าอาง  ประจันนวล ครู โรงเรียนบ้านห้างสูง

๘๖ นายคณิง  อุดมบัว ครู โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา

๘๗ นายชัชวาล  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านฝายพญานาค

๘๘ นายนิตินันท์  ภิรมย์ญาณ ครู โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ

๘๙ นายประชารัฐ  ปณิธานยุติธรรม ครู โรงเรียนบ้านก่าน

๙๐ นายเสถียร  ขันตี ครู โรงเรียนบ้านหนองแฝก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชยัภูม ิเขต ๓

๑ นายประสงค์  พรโสภิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางสมพร  ชาลีเครือ ศึกษานิเทศก์

๓ นางจิตรา  ชื่นเชย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔ นายจิรัฏฐ์  บ ารุงชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๕ นายพันทวี  จิรวรรณพันธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส



๗๒

๖ นายดิเรก  วงศ์บุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุง่เวียนวิทยา

๗ นายค าพา  เคล้าโนนคร้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

๘ นายสมศักด์ิ  พงษ์สุภา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

๙ นายสมสรรค์  มีสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

๑๐ นายบรรจง  อินทรรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร

๑๑ นายบุญส่ง  บ ารุงนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๑๒ นายประวิทย์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง

๑๓ นายอัครเดช  กล่ินศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐)

๑๔ นายณัฐวุฒิ  สิทธิเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน

๑๕ นายสุจริต  โคตรชาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บ ารุง)

๑๖ นายอร่าม  แสนโสภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง

๑๗ นายสุนันท์  ชาลีเครือ ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง)

๑๘ นางสายสวาท  ชาลีเครือ ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง)

๑๙ นางสาวสมศรี  จันทร์น  าใส ครู โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๒๐ นางอุมาพร  วันวาน ครู โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

๒๑ นางดวงพร  กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

๒๒ นายพรหมา  แผ่นผา ครู โรงเรียนบ้านดงลาน

๒๓ นางวชิรา  อาจนคร ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

๒๔ นายเดชา  พูบขุนทด ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๒๕ นายบุญเรือง  แป้นจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)

๒๖ นางอาภรณ์  สุดใจ ครู โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

๒๗ นายไพฑูรย์  ชัยจันดี ครู โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ)์

๒๘ นายบุญยง  เพ็งสุนทร ครู โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ)์

๒๙ นางพวงผกา  พลศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

๓๐ นางแสงระวี  บูรณธนิต ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

๓๑ นายอร่าม  สวงโท ครู โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น

๓๒ นายส าเนียง  ชาลีเครือ ครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

๓๓ นางพยุงศรี  เดชหัสดิน ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน

๓๔ นางภาวินี  ศุภางคเสน ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)

๓๕ นางฐิตารีย์  เส่ียงบุญ ครู โรงเรียนโนนคร้อ



๗๓

๓๖ นางเพลินพิศ  สิทธิเวช ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ

๓๗ นายสุรชัย  บุญด้วง ครู โรงเรียนบ้านท่าแตง

๓๘ นายองอาจ  ค าจุมพล ครู โรงเรียนบ้านร่วมมิตร

๓๙ นางอาภาสิริ  ดีสวน ครู โรงเรียนบ้านห้วย

๔๐ นายชัยศิลป์  ชัยศรี ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย

๔๑ นายปัญญา  อ่อนสกุล ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บ ารุง)

๔๒ นางสาวอชิดา  ชาลีเครือ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

๔๓ นายเดวิด  สวัสดิยกุล ครู โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

๔๔ นางสนุ่น  เชิดโคกสูง ครู โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี)

๔๕ นายสุรศักด์ิ  เชิดโคกสูง ครู โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี)

๔๖ นางกิตติพร  เพชรประไพ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชมุพร เขต ๑

๑ นายวิเชียร  ขวัญสมคิด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายชัยพร  ศรีรอด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายพนม  วัชรานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔ นายพีระพล  ภักดีเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม

๕ นายวิฑูรย์  เจริญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

๖ นายไพศาล  กาญจนดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิคม ๒

๗ นายสุชาติ  หนูบรรจง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาพาง

๘ นายเสรี  พงษ์ทิพย์พาที ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาบ่อ

๙ นายอุดม  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน)

๑๐ นายชนิสร  ทองสด ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)

๑๑ นายอารัน  จักรณรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมโค

๑๒ นายสุพจน์  เงินประยูรยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอสน

๑๓ นางสาวภาณิพรรณ  ไศเลนทรเทพ ครู โรงเรียนวัดดอนรวบ

๑๔ นางส าอางค์  คงชูชัย ครู โรงเรียนบ้านคอสน

๑๕ นางนงลักษณ์  สุบงกฏ ครู โรงเรียนวัดพิชัยยาราม

๑๖ นางสคราญ  วิเศษสมบัติ ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

๑๗ นางจีระพันธ์  เจียรนัย ครู โรงเรียนวัดพิชัยยาราม

๑๘ นางสุลาภา  ยอดสมัย ครู โรงเรียนวัดพิชัยยาราม



๗๔

๑๙ นายศิริ  อุชุภาพ ครู โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา

๒๐ นายนพดล  มัธยม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง

๒๑ นางสาวิตรี  จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

๒๒ นางนิระมล  บรรณพงศธร ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

๒๓ นางจรีย์  กาญจนปัทม์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๒๔ นางผ่องพรรณ  อินทยารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๒๕ นางปรัศนียา  กุ้ยติ ว ครู โรงเรียนประชานิคม ๔

๒๖ นายส าราญ  ร่มแก้ว ครู โรงเรียนวัดปากด่าน

๒๗ นางกองบุญ  จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนบ้านดอนเค่ียม

๒๘ นางเบ็ญจา  เถาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนเค่ียม

๒๙ นางระเบียบ  นิสภา ครู โรงเรียนวัดวังครก

๓๐ นางวันทนีย์  แย้มมีศรี ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร

๓๑ นางสาวฐิติพร  ตรีเนตร์รังสี ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร

๓๒ นางสุวดี  สิงหราชัย ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร

๓๓ นายบุญเชิญ  นครพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร

๓๔ นางยุพิน  ขุนราม ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร

๓๕ นางกาญจนา  บุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร

๓๖ นางวัชรีย์  ยมนา ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร

๓๗ นางมันทนา  พุทธแดง ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร

๓๘ นางสาววิยะนา  นาวานุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร

๓๙ นายสุทิน  ใสสุชล ครู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

๔๐ นางจินตนา  ตั งค า ครู โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว

๔๑ นางวันเพ็ญ  พัฒราช ครู โรงเรียนบ้านปากน  า (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

๔๒ นางปรัชญา  เพชรจรัส ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

๔๓ นางยินดี  สงรัตน์ ครู โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว

๔๔ นางทัศนีย์  ไทยนิคม ครู โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ

๔๕ นางศรีนวล  สังวรกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดนาทุง่

๔๖ นางษิญาภา  ไชยมงคล ครู โรงเรียนวัดน้อมถวาย

๔๗ นางสมบูรณ์  สวัสด์ิศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่เรี ย

๔๘ นางสุนิภา  บุญเหลือ ครู โรงเรียนบ้านหาดใน



๗๕

๔๙ นายจักรพันธ์  ชุมเกษียร ครู โรงเรียนบ้านกลาง

๕๐ นายเรืองศักด์ิ  กล่ินละออ ครู โรงเรียนบ้านหินแก้ว

๕๑ นางพวงสร้อย  สร้างเกตุ ครู โรงเรียนชุมชนประชานิคม

๕๒ นางสาวลดาวัลย์  วงศ์สัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชมุพร เขต ๒

๑ นายธนกานต์  เกิดเสวียด ศึกษานิเทศก์ 

๒ นายวินัย  รัตนะ ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายเสนาะ  ม่วงน้อย ศึกษานิเทศก์ 

๔ ว่าที ่ร.ต.องอาจ  ชาญเชาว์ ศึกษานิเทศก์

๕ นายสุริพงศ์  สังข์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง

๖ นายเสริฐ  เพชรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากน  าหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

๗ นายนุสรณ์  ฤทธิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

๘ นายสุวิทย์  สินสัจธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

๙ นายพงศ์พันธ์  วิชัยดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง

๑๐ นางวาสนา  วรรณนิยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าลอด

๑๑ นางพิมพรรณ  ม่วงน้อย                                                                                                                                                      ครู โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม

๑๒ นางกนกพิชญ์  ทองค า ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม

๑๓ นายสุวิทย์  เยาวละออง ครู โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร

๑๔ นายสารัตน์  สุดสวาสด์ิ ครู โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม

๑๕ นางวิไลวรรณ  นันทิพล ครู โรงเรียนวัดสว่างมนัส

๑๖ นางสาวมณี  แสงสุริย์ ครู โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)

๑๗ นางสุดา  นนทิกาล ครู โรงเรียนบ้านดอนแค

๑๘ นางสาววาณี  จงบุญเจือ ครู โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

๑๙ นางแน่งน้อย  ดาวตุ่น ครู โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง

๒๐ นางเกษินี  กาฬรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ

๒๑ นางจ านงค์  อิญญาวงค์ ครู โรงเรียนวัดวิเวการาม

๒๒ นางวรรณา  แสงแก้ว ครู โรงเรียนวัดมุจลินทาราม

๒๓ นางจริยา  ตะติชะลา ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง

๒๔ นางพรนีย์ยา  ชุมวรฐายี ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม

๒๕ นางวาสนา  พิทักษ์ธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม



๗๖

๒๖ นายณรงค์  เล็กวารี ครู โรงเรียนบ้านดอนนน

๒๗ นางยุภา  ขวัญราช ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดส าราญ

๒๘ นายประสาน  แพคีรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดส าราญ

๒๙ นางสมัย  แตงรอด ครู โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิง้

๓๐ นางลาวัลย์  หิรัญวดี ครู โรงเรียนวัดสว่างมนัส

๓๑ นางสาวสุกัญญา  สายสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดสว่างมนัส

๓๒ นายปรีชา  เจียะสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านบางหยี

๓๓ นางศุลีรักษ์  โอสถ ครู โรงเรียนบ้านคลองกก

๓๔ นายสุธรรม  ทวีศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาแงน

๓๕ นายโชติ  กีรติยากุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

๓๖ นางอ านวย  จุนยุเสน ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

๓๗ นายส.สฤษฎ์พันธ์  แสงอรุณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

๓๘ นางสัญทยา  แดงตะโก ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

๓๙ นางเจียนจิต  เมืองทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

๔๐ นายสุจิตร  เชาวนะปัญจะ ครู โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

๔๑ นางพรทิพย์ เชาวนะปัญจะ ครู โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

๔๒ นางปราณี  ยังสุข ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรี

๔๓ นางกาญจนา  สังข์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ)์

๔๔ นางสาวศุจิรัตน์  กุหลาบแย้มงาม ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่

๔๕ นายสง่า  บัวนาค ครู โรงเรียนบ้านคลองสง

๔๖ นางอรทัย  จันทร์ปี ครู โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

๔๗ นางอ านวย  มาตร์ทอง ครู โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

๔๘ นางวัลลี  บุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านปากเลข

๔๙ นางเรณู  ปราบเขต ครู โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง

๕๐ นางสิริกร  ดวงมณี ครู โรงเรียนบ้านในเหมือง

๕๑ นางจินดา  มีฉิม ครู โรงเรียนบ้านคลองเหนก

๕๒ นางกนกพร  จินาหุน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓

๕๓ นายสมโภช  ยังสุข ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรี

๕๔ นางทัศนีย์  เหมะ ครู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ)์

๕๕ นางพรรณี  สังนวน ครู โรงเรียนพัฒนศึกษา



๗๗

๕๖ นางสาวกรรณิกา  ราชวาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านในเหมือง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงรำย เขต ๑

๑ นางมณฑนา  บุญยะกมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๒ นางผ่องเพ็ญ  ปานสีทา ศึกษานิเทศก์

๓ นางมะลิวัลย์  คูสถิตสิริพันธุ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๔ นายณัฐพงค์  อะทะวงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอยฮาง

๕ นายสมสิทธิ ์ กันทะรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีเวียง

๖ นายเมธี  บุญเกียรติสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยพูลพิทยา

๗ นายบุญรัตน์  แก้ววงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

๘ นายบุญทอง  สมบัติใหม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องห้า

๙ นางอินทิรา  จันทรคณา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

๑๐ นางศิริลักษณ์  มรรคประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

๑๑ นางพัชราภรณ์  นเรนทรเสนี ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก

๑๒ นางสุดาพร  ไกรอ่ า ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

๑๓ นางจารุณี  พรรณรังษี ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

๑๔ นางอ าภา  อายะวรรณา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

๑๕ นางปราณี  เจริญพร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

๑๖ นางประกายเพชร  ไกรฤกษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

๑๗ นางสุดา  ทองขวัญ ครู โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุง่)

๑๘ นางนิตยา  ไพสิฐเฟือ่งฟู ครู โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

๑๙ นายสุบิน  ไชยชุมศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก

๒๐ นายสุกิจ  สิทธิสม ครู โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา

๒๑ นางปาริชาต  สิทธิสม ครู โรงเรียนบ้านโป่งฮึ ง

๒๒ นายกมล  ผ่องใส ครู โรงเรียนบ้านดอน

๒๓ นายอ านาจ  ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเวียงเดิม

๒๔ นายประพันธ์  สมประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านป่าบง

๒๕ นายเหรียญทอง  ดอนชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก

๒๖ นายสมบัติ  วงศ์วิลาศ ครู โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

๒๗ นายมานพ  วงศ์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านจ าบอน



๗๘

๒๘ นายประยงค์  ใหม่เฟย ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงรำย เขต ๒

๑ นายณรงค์  เศรษฐยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายวิชัย  ยิ่งยง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นายจ าเนียร  ปริมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะ

๔ นายธวัชชัย  สาระไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝ่ังตื น

๕ นายทองอินทร์  โฮซิน ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

๖ นายเลิศชาย  นิเทศก์บัณฑิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกว๋าวโท้ง

๗ นายจรูญ  มณีวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

๘ นายบุญชั น  ประมาลย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วย

๙ นางฟองจันทร์  สุวรรณศรวล ครู โรงเรียนศรีโพธิเ์งินวิทยา

๑๐ นายประพันธ์  พัวพันพัฒนา ครู โรงเรียนบ้านดงขนุน

๑๑ นางค าดา  นรากุลอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านสันมะแฟน

๑๒ นางศิริพร  ศรีอ้วน ครู โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา

๑๓ นายเนตร  ค าพุทธ ครู โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

๑๔ นางนงลักษณ์  เทพจร ครู โรงเรียนป่าแดงวิทยา

๑๕ นายประสิทธิ ์ อาศนะ ครู โรงเรียนบ้านปางอ้อย

๑๖ นายไกรสิงห์  วรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านโป่งเทวี

๑๗ นายประยูร  จวรรณตูม ครู โรงเรียนโป่งน  าร้อนวิทยา

๑๘ นางสาวนภาพร  พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนป่างิ ววิทยา

๑๙ นางจินตนา  ว วงศ์เงิน ครู โรงเรียนป่างิ ววิทยา

๒๐ นายบุญช่วย  โยนสนิท ครู โรงเรียนป่างิ ววิทยา

๒๑ นางเตือนใจ  ริมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

๒๒ นางอัฏฐพร  สนั่นประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

๒๓ นางสาวสุภัทสรณ์  ปัญจขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพ)

๒๔ นางสาวโฉมศรี  วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพ)

๒๕ นางสาววไลพร  ด่านกิตติภากุล ครู โรงเรียนบ้านม่วงค า

๒๖ นางจิตรลดา  บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังตื น

๒๗ นายพิสิษฐ์  สุขแปง ครู โรงเรียนสันหนองควาย

๒๘ นายจักรกฤษณ์  สุรินต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม



๗๙

๒๙ นางมุกข์ดา สิทธิสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

๓๐ นายสุทธิศักด์ิ  มหิทธิ ครู โรงเรียนบ้านดินด า

๓๑ นายเจริญ  ฝึกหัด ครู โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

๓๒ นายเฉลิมชัย  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

๓๓ นายศรชัย  แสงสุข ครู โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

๓๔ นางสุภาพ  กายาไชย ครู โรงเรียนบ้านแม่ผง

๓๕ นางจันทร์เพ็ญ  เศษลาว ครู โรงเรียนบ้านแม่ผง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงรำย เขต ๓

๑ นางลัดดาวัลย์  บุญประเสริฐ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายบดินทร์  อุสสาวงค์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายวิรัตน์  พานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๔ นายชัยสวัสด์ิ  มากปรางค์ ศึกษานิเทศก์

๕ นายจรัล  บุญเสริม ศึกษานิเทศก์

๖ นางจิตสุภากาณฑ์  ทองค าฟู ศึกษานิเทศก์

๗ นายวิเชียร  จันทวาลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนฯ

๘ นายกรวิชญ์  ธุวะค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ

๙ นายสุวรรณ  แก้ววงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

๑๐ นายบุญมี  ดุมค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง

๑๑ นายสมบูรณ์  จันต๊ะคาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันบุญเรือง

๑๒ นายเฉลิมพล  หล้าเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ ง

๑๓ นางจันทร์เพ็ญ  บุญยัง ครู โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

๑๔ นางสุพรรณา  เลาหะเพ็ญแสง ครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

๑๕ นางมัทนา  หอมนาน ครู โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

๑๖ นายบุญโรย  สิโนวัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

๑๗ นางสมเกตุ  ขันค ากาศ ครู โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงค า

๑๘ นางกิตติมา  พงศ์พิษณุ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที ่๑๖๙

๑๙ นางสาวนิตยา  กันทะวงศ์วาร ครู โรงเรียนบ้านสันทราย

๒๐ นางชุลีพร  ธรรมชัย ครู โรงเรียนบ้านสันหลวง

๒๑ นางสาวกฤษดา  จันทร์มณี ครู โรงเรียนบ้านถ  า

๒๒ นางอรชา  ยอดมูลคลี ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ



๘๐

๒๓ นางนงลักษณ์  ไวยกุฬา ครู โรงเรียนบ้านแม่ค า (ประชานุเคราะห์)

๒๔ นางอนงค์  ธรรมกาศ ครู โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงค า

๒๕ นายสุทัศน์  โขงสนั่น ครู โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

๒๖ นางมุกดา  แสงค า ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแดง

๒๗ นายประเสริฐ  เครือเตจ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง

๒๘ นางพรทิพย์  แสนสมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงค า

๒๙ นายพินิจ  เยาวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงรำย เขต ๔

๑ นายวิศิษฎ์  วงศ์สว่าง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายประวิทย์  พราหมณี ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายชัยพิชิต  อิ่นค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี

๔ นายพนม  ค าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยางฮอม

๕ นายเสถียร  กันวี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาล-เจดีย)์

๖ นายสุบิน  ชัยนุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตาดควัน

๗ นายสมอาจ  หาญชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าม้า

๘ นางสุพรรณ  เขื่อนมงคล ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๙ นางวรรณภา  อิ่นค า ครู โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)

๑๐ นางชุติกาญจน์  เตชะบูรณ์ ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา

๑๑ นางจรรยา  วงศ์วิทย์ ครู โรงเรียนบ้านหก

๑๒ นายประสิทธิ ์ ณ ล าปาง ครู โรงเรียนบ้านพญาพิภักด์ิ

๑๓ นายสัญญา  นพวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ)์

๑๔ นางอนงค์   เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านชมภู

๑๕ นางอรุณรัตน์  ด่านบุญเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

๑๖ นายวศิน  บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม ่เขต ๑

๑ นายสินอาจ  ล าพูนพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ ว่าที ่ร.ต. อาทิตย์  เรืองวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นางฉัตรจิรา  หรูวรนันท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๔ นายสุทธิ  รู้การนา ศึกษานิเทศก์

๕ นายประทีป  พานค าดาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด



๘๑

๖ นายสุรชัย  อารีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์

๗ นายบพิธ  ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดร้องวัวแดง

๘ นายกมล  กาวิรส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด

๙ นายวิรัตน์  ค าใจใส่ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ

๑๐ นายวิชาญ  จันทร์อินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์

๑๑ นายวัชรชัย  สุวรรณหล่อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าเทีย่งอนุสสรณ์

๑๒ นางนงลักษณ์  แตงไทย ครู โรงเรียนพุทธิโศภน

๑๓ นายมานพ  ทนันต์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๑๔ นางวิไลวรรณ  พวกอินแสง ครู โรงเรียนวัดล้านตอง

๑๕ นางบุบผา  ก าเนิดศิริ ครู โรงเรียนพุทธิโศภน

๑๖ นางรัชนีวรรณ  เขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

๑๗ นางสมสนาน  หมัดตะทวี ครู โรงเรียนพุทธิโศภน

๑๘ นางศจีพรรณ  ไต่วัลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

๑๙ นางพวงทอง  โคจ านง ครู โรงเรียนบ้านบวกค้าง

๒๐ นางพิทยาภรณ์  ไชยมี ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

๒๑ นางสาวศิริกานดา  เสมอกัน ครู โรงเรียนบ้านบวกค้าง

๒๒ นางบุษบา  วิเชียรชม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๒๓ นางสาวสุวิมล  โสภาแดง ครู โรงเรียนบ้านบวกค้าง

๒๔ นางสุพร  เหลียวรุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๒๕ นางธิดาพรรณ  จันทร์เทพ ครู โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง

๒๖ นางกาญจนา  ตันพรหม ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

๒๗ นางปิยนาฏ  อังอนุสรณ์ ครู โรงเรียนพุทธิโศภน

๒๘ นางพรรณี  รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านออนกลาง

๒๙ นางพิสมัย  พิพัฒน์จริยา ครู โรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์

๓๐ นางฟองแก้ว  บุญชัย ครู โรงเรียนพุทธิโศภน

๓๑ นางสุนทรีย์  ปิน่ค า ครู โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้

๓๒ นางอุไรวรรณ  สุประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

๓๓ นายนิรุติ  หาญใจ ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

๓๔ นางอรวรรณ  ล้อวรลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๓๕ นายบุญส่ง  ธรรมปัญโญ ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย



๘๒

๓๖ นางปราจิณ  สัตยมงคล ครู โรงเรียนพุทธิโศภน

๓๗ นางสาวพัชฎาภรณ์  ค ารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

๓๘ นางจริยา  ใจอ้าย ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง

๓๙ นางอรไพ  จาติเกตุ ครู โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

๔๐ นางสุวรรณี  ไชยเสนา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๔๑ นายสุพจน์  สีกันทา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๔๒ นางไพรินทร์  ปวงจักรทา ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย

๔๓ นางสมถวิล  พูลทาจักร ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง

๔๔ นายน าชัย  สารธรรม ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง

๔๕ นางสาวอาภรณ์  จรัสพันธ์กุล ครู โรงเรียนศรีเนห์รู

๔๖ นายเสน่ห์  อินทจักร ครู โรงเรียนบ้านดอนปิน (ต าบลแม่เหียะ)

๔๗ นางอุบลศรี  คะเณย์ ครู โรงเรียนบ้านท่ารั ว

๔๘ นายพนม  ศรีสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๔๙ นายสมจิต  บุญชู ครู โรงเรียนวัดร้องวัวแดง

๕๐ นางเครือมาศ  พะเนาไธสง ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย

๕๑ นางนันธิยา  อนันตพานิช ครู โรงเรียนบ้านร้องขี เหล็ก

๕๒ นางพิสมัย  เฉลียว ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

๕๓ นายอ านวย  รัตนะ ครู โรงเรียนวัดแม่ผาแหน

๕๔ นางนาฎเฉลียว  จันตา ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

๕๕ นางจิราวรรณ  ไชยอัมพรจิตร ครู โรงเรียนพุทธิโศภน

๕๖ นางรัมภา  กลีบขจร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๕๗ นางพวงพิกุล  อาศนะ ครู โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

๕๘ นางโมลี  ริญญา ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง

๕๙ นางจุฑาทิพพ์  ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดสันโค้ง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม ่เขต ๒

๑ นางสาวจรรย์จรูญ  ยอดศรี ศึกษานิเทศก์

๒ นางเพลินพิศ  ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์

๓ นางไพริน  วงศ์ษายะ ศึกษานิเทศก์

๔ นายกัณวีร์  พวงสายใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นรุง

๕ นายฤทธิ ์ จักร์ค าปัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบวกเปา



๘๓

๖ นายสุวรรณ  ปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองขอน

๗ นายจ ารัส  ไชยมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปง

๘ นายสมศักด์ิ  เวียงเงิน ครู โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม

๙ นายสุวิทย์  ใจแปง ครู โรงเรียนบ้านสันปง

๑๐ นางยุวดี  เถิ่งฟือ่ง  ครู โรงเรียนบ้านป่าฮิ น

๑๑ นายประดิษฐ์  ศรีวิไชย ครู โรงเรียนบ้านขุนแจ๋

๑๒ นางกาญจนา  พร้อมประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านปางกว้าง

๑๓ นางกรนันท์  สิโรรส ครู โรงเรียนวัดนาเม็ง

๑๔ นางวนิดา  อุดมสารี ครู โรงเรียนสันมหาพนวิทยา

๑๕ นางเรณู  เนตรวินิจ ครู โรงเรียนบ้านปางไม้แดง

๑๖ นายชัยยุทธ  แสนเมืองมูล ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

๑๗ นางเพลินพิศ  มันกระโทก ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

๑๘ นายเสน่ห์  พัฒนากล้า ครู โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

๑๙ นางจิตต์ชุตา  ทับทอง ครู โรงเรียนบ้านริมใต้

๒๐ นางพิมลรัตน์ ธนรัตนพิมลกุล ครู โรงเรียนบ้านริมใต้

๒๑ นางอรอนงค์  สุริยะวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศาลา

๒๒ นางอ าไพ  นาคมณี ครู โรงเรียนบ้านแม่สา

๒๓ นางชิตร์ทิวา  ตระกูลสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านป่าติ ว

๒๔ นายประเสริฐ  แก้ววงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

๒๕ นางศิราณี  แพงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหลักปัน

๒๖ นางอ านวย  อินทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบวกเปา

๒๗ นางสุกัลยา  อนุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบวกเปา

๒๘ นายสุทธิรัตน์  เกษร ครู โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

๒๙ นายอภิชัย  เคหัง ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

๓๐ นางสมบูรณ์  วงศ์ทินบดี ครู โรงเรียนบ้านศรีงาม

๓๑ นางพิกุลทอง  บุญญะโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

๓๒ นางพุทธิตา  เจริญธรรม ครู โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 

๓๓ นางอ าพันธ์  ดวงค า ครู โรงเรียนสันทรายหลวง

๓๔ นางศิริพร  เคหัง ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้

๓๕ นางวัลลีย์  ผลวัฒนะ ครู โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา



๘๔

๓๖ นายสิงห์ทร  ศรพระราม ครู โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒

๓๗ นางวัฒนา  วัฒนพูล ครู โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

๓๘ นายสถิตย์  เดชวงศ์ยา ครู โรงเรียนบ้านสันกลาง

๓๙ นายสว่าง  บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ปัง๋

๔๐ นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ค า ครู โรงเรียนสันมหาพนวิทยา

๔๑ นางเสาวคนธ์  ปัญญาทิพย์ ครู โรงเรียนสันมหาพนวิทยา

๔๒ นายดนัย  นันติยะ ครู โรงเรียนวัดห้วยไร่

๔๓ นายอนุชา  กันภัย ครู โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร

๔๔ นางอรพรรณ  แสนสม ครู โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

๔๕ นางปราณี  วิริยา ครู โรงเรียนบ้านปางไม้แดง

๔๖ นายนิรันดร์  หอแก้ว ครู โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

๔๗ นางรพีพรรณ  นวภานันท์  ครู โรงเรียนบ้านริมใต้

๔๘ นางสุดารัตน์  พระทอง ครู โรงเรียนบ้านริมใต้

๔๙ นางวิไลวรรณ  สืบยิ ม ครู โรงเรียนบ้านหนองปลามัน

๕๐ นางอัทธยา  ผ่องสมัย ครู โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

๕๑ นายสมศักด์ิ  กาญจนะ ครู โรงเรียนวัดป่างเติม

๕๒ นายอาทิตย์  ธงทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๕๓ นางชนนิกานต์  เรือนสุภา ครู โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา

๕๔ นายพิสูจน์  นันตาค า ครู โรงเรียนประชาสามัคคึ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม ่เขต ๓

๑ นายพูลศักด์ิ  แย้มละออ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายประสาน  ท่าข้าม ศึกษานิเทศก์

๓ นายบุญเลิศ  แก้วค าเชื อ ศึกษานิเทศก์

๔ นายณัฐพงศ์  มะโนค า ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคาย

๕ นายนิทัศน์  หิรัญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวาย

๖ นายอดิศร  จันทร์ธีระโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

๗ นายนพพร  วรรณรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหวาย

๘ นายไสว  จันทรมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองนะ

๙ นายวิเวก  สุริวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

๑๐ นายธัฬหา  พงษ์วดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางแดง



๘๕

๑๑ นายกิตติวุฒิ  ศรีภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

๑๒ นางวนิดา  สมฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดง

๑๓ นายจ านง  ณะค าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางต้นเด่ือ

๑๔ นายวัฒนพัชร์  ชุมผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าแดง

๑๕ นายบุญทวี  ตนพยอม ผู้อ านวยการโรงเรียนแกน้อยศึกษา

๑๖ นายสวัสด์ิ  อัศจรรย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ป๋าม

๑๗ นายสุกิจ  ฤทธิช์ุมพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางเฟือง

๑๘ นายสุทัศน์  วรรณขาว รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

๑๙ นายบุญเกตุ  ใคร้มูล ครู โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

๒๐ นายภูวนาถ  งามรูป ครู โรงเรียนบ้านปงต า

๒๑ นายสุรพล  ดวงสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

๒๒ นางสุจิตรา  ทัศเกตุ ครู โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่

๒๓ นางสาวรัศนี  นามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่สาว

๒๔ นายวิรัตน์  ปานหมอก ครู โรงเรียนบ้านสันต้นหมื อ

๒๕ นางชื่นสุข  จันทะเจริญ ครู โรงเรียนบ้านแม่ข่า

๒๖ นายประพัฒน์  น  าจ า ครู โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

๒๗ นางเทียมศรี  ปัญญากาศ ครู โรงเรียนบ้านหัวนา

๒๘ นายนฤชัย  มุกสะดี ครู โรงเรียนบ้านป่าบง

๒๙ นางสาวผ่องศรี  ปัญพรม ครู โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑

๓๐ นายทวีบุญ  รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าแดง

๓๑ นางผ่องพรรณ  สวัสด์ิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ละคร

๓๒ นายเอนก  วงศ์ก่ า ครู โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

๓๓ นายธงชัย  ไทยวงษ์ ครู โรงเรียน ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร ๘

๓๔ นางวรรณี  มหาวัน ครู โรงเรียนบ้านท่ามะแกง

๓๕ นายพรชนก  ไชยชนะ ครู โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

๓๖ นายสมพันธ์  ก าทอง ครู โรงเรียนบ้านโป่งนก

๓๗ นางสาวปิติพร  ชินวัตร ครู โรงเรียนบ้านดงป่าลัน

๓๘ นางผ่องพรรณ  ท่าข้าม ครู โรงเรียนวัดนันทาราม

๓๙ นางจินดา  เขนย ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม

๔๐ นางเมยานี  นันใจ ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม



๘๖

๔๑ นายสมบูรณ์  กันทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองคอง

๔๒ นายปรีชา  ใจมูล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

๔๓ นางศิวิไลส์  ทแกล้วพันธุ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

๔๔ นางจินตนา  สาระจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอน

๔๕ นางเฟือ่งฟ้า  ลัยมณี ครู โรงเรียนบ้านสบคาบ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม ่เขต ๔

๑ นายภูพ่งศ์  ภูอ่าภรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายวิฑูรย์  มูลละ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายอ านาจ  สุขแย้ม นิติกรช านาญการพิเศษ

๔ นางสุพัตรา  แย้มนิ่มนวล ศึกษานิเทศก์

๕ นางสาวอุไร  เรือนโขง ศึกษานิเทศก์

๖ นายนิคม  ชมภูชัยเกิด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหลั ว

๗ นายยงยุทธ  บุญแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปง

๘ นายถนอม  บุญตัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่หลุก

๙ นายทนง  สายศร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน  าขาว

๑๐ นายวิสุทธิ ์ เจริญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร

๑๑ นางอนงค์  สุขเกษม รองผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

๑๒ นางสายวสันต์  จันทร์ตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

๑๓ นายวัลลภ  รัตนยุวัน ครู โรงเรียนวัดจอมทอง

๑๔ นายยุทธพงษ์  เจียมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านกวน

๑๕ นายอิ่นแก้ว  อุปโน ครู โรงเรียนวัดศรีโพธาราม

๑๖ นายบุญส่ง  วงศ์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร

๑๗ นายมนตรี  โกฏิแก้ว ครู โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง

๑๘ นายสุริยา  เกิดค า ครู โรงเรียนวัดโรงวัว

๑๙ นางกาญจนา  ปัญญามณีศร ครู โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื อม

๒๐ นางชไมพร  วงศ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านปง

๒๑ นางสังวาลย์  ศรีมารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสันทราย

๒๒ นางสุนันทา  อุปนันท์ ครู โรงเรียนวัดขุนคง

๒๓ นางสุภาพ  วงศ์ค า ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล

๒๔ นางหัทยา  เจียมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล



๘๗

๒๕ นางวิจิตร  ยศเดช ครู โรงเรียนบ้านหนองตอง

๒๖ นางสุพรศรี  สมบัตินันท์ ครู โรงเรียนวัดศรีโพธาราม

๒๗ นางสุประวีณ์  รัตนาภรณ์นุกูล ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน

๒๘ นางอรชร  จันทิมา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน

๒๙ นางเจริญรัตน์  วังบรรพต ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน

๓๐ นางธันยนันนท์  สุทะปานันท์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน

๓๑ นางไปรยา  จันทนาคม ครู โรงเรียนวัดนันทาราม

๓๒ นางสาวอนงค์พรรณ  ศิลาธรรมรงค์ ครู โรงเรียนบ้านสันทราย

๓๓ นางเกษร  สุวรรณแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเปียง

๓๔ นางพัชรบูลย์  ตันติยากร ครู โรงเรียนบ้านเปียง

๓๕ นางอนงค์  ทองหล้า ครู โรงเรียนบ้านเปียง

๓๖ นางล าดวน  แก้วอินไชย ครู โรงเรียนวัดท่าโป่ง

๓๗ นางอโณทัย  ทิฆมัพรพิทยา ครู โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

๓๘ นางเยาวรัตน์  แสนค าวงศ์ ครู โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

๓๙ นางสาวคณิศร  เกียรติอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านร่องน  า

๔๐ นางประมวล  หงษ์ทอง ครู โรงเรียนวัดหนองครอบ

๔๑ นางทองเพียร  ไชยค าอุดม ครู โรงเรียนวัดโรงวัว

๔๒ นางสาววินิตา  น้าประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง

๔๓ นางศันฐณิตย์  สุวรรณภา ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง

๔๔ นางรสสวรรค์  วันชัยสถิร ครู โรงเรียนบ้านแม่ขาน

๔๕ นางอรพิน  ทักษิณสุข ครู โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง

๔๖ นางแสงจันทร์  ชัยวงศ์ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

๔๗ นายนิจ  ทายานะ ครู โรงเรียนบ้านพันตน

๔๘ นางเพียรศิริ  โพธา ครู โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร

๔๙ นางพรพิมพ์  ไชยยารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง

๕๐ นางนิลวรรณ  เมตตารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านตองกาย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม ่เขต ๔

๑ นายนิเวศน์  สมฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงด า

๒ นายสงวน  เขนย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อสลี

๓ นายสมจิตร์  ไชยาปัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลังท่อ



๘๘

๔ นางสุรีย์  วงค์จิตติมา ครู โรงเรียนบ้านกองหิน

๕ นายอิศรากุล  ตุ่นเครือ ครู โรงเรียนบ้านวังลุง

๖ นายอุทัย  เยาวนา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง

๗ นางนวลน้อย  สินชู ครู โรงเรียนบ้านวังหม้อ

๘ นางวินิจดา  ชัยราช ครู โรงเรียนบ้านนาคอเรือ

๙ นางสาวศรีวรรณ  รังษี ครู โรงเรียนบ้านโปงทุง่

๑๐ นางสมควร  แสนสามกอง ครู โรงเรียนบ้านโค้งงาม

๑๑ นางสาวสมจิต  วิวัฒน์ชีวิน ครู โรงเรียนบ้านแม่ลอง

๑๒ นางสุชาดา  วัฒนพายัพกุล ครู โรงเรียนบ้านแปลง ๕

๑๓ นางสาวดาวสวรรค์  เทพาค า ครู โรงเรียนบ้านหางดง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม ่เขต ๖

๑ นายอิสระ  ยานะโส รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายอ านวย  สุนันต๊ะ ศึกษานิเทศก์

๓ นายไพศาล  จันทร์จิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝ่ังซ้าย

๔ นายสุรชัย  ปวีณเกียรติคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผานัง

๕ นายวสันต์   วรรณค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอมขูด

๖ นายมานพ  แก้วอินไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโม่งหลวง

๗ นายมาณพ  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุก

๘ นายเจริญ  ยานะโส ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

๙ นางศรีพูล  เป็งใจยะ ครู โรงเรียนบ้านวังน  าหยาด

๑๐ นางสาวกัลยา  แสงสีโสด ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 

๑๑ นางสาวทศพร  จันทรประณีต ครู โรงเรียนบ้านทัพ

๑๒ นางสุพิศ  ชัยระแหง ครู โรงเรียนบ้านสบเต๊ียะ

๑๓ นายกิตติ  ใจมณี ครู โรงเรียนบ้านน  าตกแม่กลาง

๑๔ นายคิด  อุ่นใจจีน ครู โรงเรียนบ้านแม่ปอน

๑๕ นางเครือวัลย์  อุ่นใจจีน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๑

๑ นายวินัย  ทองรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายกีรสิทธิ ์ บัวแดงดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายประยุทธ  รักษา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ



๘๙

๔ นายเรวัต  ไพรัตนากร ศึกษานิเทศก์

๕ นายอมร  แก้วศรียงค์ ศึกษานิเทศก์

๖ นายเขมชาติ ปริวัตรพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ปาหนัน

๗ นายบุญเลิศ  ขวัญนิมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโหละคล้า

๘ นายวิโรจน์  ทีปกรเศวต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแก่

๙ นายภูมิชัย  จิตต์พงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทอนพลา

๑๐ นายจรูญ  หมื่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมงคลสถาน

๑๑ นางนฤมล พรประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหลัก

๑๒ นายวสันต์  รุ่งประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบกหัก

๑๓ นายนิรันดร์  จิตรชวาล รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)

๑๔ นางจันทนา  พงศ์จันทรเสถียร ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ

๑๕ นางกาญจนา  สุนทรนนท์ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ

๑๖ นางอารี  นาแจ้ง ครู โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา

๑๗ นางชูศรี  เศษวิชัย ครู โรงเรียนบ้านทุง่เกาะญวน

๑๘ นางนุชนารถ  ต่อสกุล ครู โรงเรียนบ้านบกหัก

๑๙ นางสาวจรรยา  ชัยภักด์ิ ครู โรงเรียนวัดสาริการาม

๒๐ นางนาฎยา  พุฒแก้ว ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่๓๑"วัดทุง่หวัง"

๒๑ นางวลัย  บุณโยดม ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง

๒๒ นายวิรชาติ  วินสนถิรเดช ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ

๒๓ นางพัชรินทร์  ณ ระนอง ครู โรงเรียนวัดโคกพิกุล

๒๔ นายภักดี  ใจสมุทร ครู โรงเรียนเพาะปัญญา

๒๕ นายจ าเนียน  สุขสง ครู โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง

๒๖ นางสาวนิจติมา  คีรีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์

๒๗ นางทัศนีย์  ซุ่ยล่อย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร

๒๘ นายบรรเทิง  ชูพูล ครู โรงเรียนบ้านทุง่นา

๒๙ นางกันยา  ยงประเดิม ครู โรงเรียนบ้านปากห้วย

๓๐ นายพินิจ  แคนยุกต์ ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

๓๑ นางสาวพาณี  เอ้งฉ้วน ครู โรงเรียนวัดท่าพญา

๓๒ นายประพนธ์  ณ พัทลุง ครู โรงเรียนบ้านบางด้วน

๓๓ นางสาวอมลวรรณ  ทับเทีย่ง ครู โรงเรียนบ้านยวนโปะ



๙๐

๓๔ นางบุญถิ่น  เอ้งฉ้วน ครู โรงเรียนบ้านหินคอกควาย

๓๕ นางสาวอานิต  นาคพล ครู โรงเรียนทุง่ไทรทอง

๓๖ นายจริยา  สุรสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หนองแห้ง

๓๗ นายวิรัช  รองเดช ครู โรงเรียนบ้านห้วยด้วน

๓๘ นางวิไล  อมรวัตพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เกาะญวน

๓๙ นางกัลยา  ภูใ่หม่ ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

๔๐ นางอารมย์  ข่ายม่าน ครู โรงเรียนบ้านควนยาง

๔๑ นางสมสุข  ศรีสลับ ครู โรงเรียนบ้านควนยาง

๔๒ นางประภาพร  รวมพล ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว

๔๓ นายวันชัย  พิชัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน

๔๔ นายปรีชา  แซ่เตียว ครู โรงเรียนบ้านนายายหม่อม

๔๕ นางกนกวรรณ  วัฒนสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร

๔๖ นายสุเทพ  นงค์นวล ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์

๔๗ นางพวงพิศ  ทองสง ครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน

๔๘ นางจ านันท์  บุญเจริญ ครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน

๔๙ นายศุภชัย  ชัยทอง ครู โรงเรียนบ้านไร่หลวง

๕๐ นายเทียนสิน  ช่องสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านปากปรน

๕๑ นางเชื อสาย  ล่วนเส้ง ครู โรงเรียนวัดนิคมประทีป

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๒

๑ นายอุดม  ภักดีโยธา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายค านึง  อัตตศุภนาพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

๓ นายประสาน  สุวรรณวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลม

๔ นายรังษี  ณ นคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง

๕ นายอนันต์  เกลาเกลี ยง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

๖ นายอนันต์  อั นเต้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม

๗ นายสุนันท์  คงเกลี ยง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด

๘ นายนิพนธ์  ทองส่งโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

๙ นายสมโชค  เทพส่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

๑๐ นายจ ารงศักด์ิ  ศรีสมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสายควน

๑๑ นางสุวัลลีย์  เกิดขุมทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง



๙๑

๑๒ นางสายพิน  มะลิแก้ว ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า

๑๓ นางกรววิวรรณ์  บุญเจริญ ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

๑๔ นางกานดา  ขาวปลอด ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

๑๕ นายสุเทพ  วัชรกาฬ ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

๑๖ นางขวัญใจ  รักราวี ครู โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม

๑๗ นายสุพร  แกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนบ้านนาเกลือ

๑๘ นางสาวสุวรรณี วีระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ

๑๙ นายอุดร  ไตรบุญ ครู โรงเรียนวัดวารีวง

๒๐ นางสาววริิยา สุวรรณไทยภา พฤกษสุ์วรรณ ครู โรงเรียนบ้านคลองลุ

๒๑ นายสุพร  สุนทรเต็ม ครู โรงเรียนบ้านบางเตา

๒๒ นางพยุงศรี  ยกทิว ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง

๒๓ นางปราณี  โสภาพ ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง

๒๔ นางไพรัตน์  ระยารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านพรุใหญ่

๒๕ นายเคียง  รักจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า

๒๖ นางกัลยา ปลอดปล้อง ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๒๗ นายวิชาญ จิตรอักษร ครู โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย

๒๘ นายสุนันท์  จริงจิตร ครู โรงเรียนบ้านล าแพะ

๒๙ นางสาวอุไร  เวชพฤกษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านล าภูรา

๓๐ นางสาวสุพิศ  พันธรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านล าภูรา

๓๑ นางมณีวรรณ  เทีย่งธรรม ครู โรงเรียนวัดสิทธิโชค

๓๒ นางสาวมนชิดา  ขวัญเมือง ครู โรงเรียนวัดสิทธิโชค

๓๓ นางสาวสมศรี  ชูสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดควนไทร

๓๔ นายสมหวัง  คงรอด ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต่อ

๓๕ นางเพ็ญศรี  ขุมทอง ครู โรงเรียนวัดปากแจ่ม

๓๖ นางนงเยาว์  เสถียรตันติกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองสองพีน่้อง

๓๗ นายทวี  ไทรงาม ครู โรงเรียนวัดเขา

๓๘ นางเกษกานดา  กะตากูล ครู โรงเรียนบ้านควนตัง

๓๙ นายบรรเลง  อมรปิยกุล ครู โรงเรียนบ้านควนตัง

๔๐ นายสมบูรณ์  หลักขัน ครู โรงเรียนบ้านวังล า

๔๑ นางมาลี  อินทสุภา ครู โรงเรียนบ้านควนพญา



๙๒

๔๒ นางกัลยวีร์  กุลวงษ์มาณะโส ครู โรงเรียนวัดนาวง

๔๓ นางจันทร์เพ็ญ  เพชรอาวุธ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมอ

๔๔ นางสาวโสภา  ยงประเดิม ครู โรงเรียนบ้านสายควน

๔๕ นางนวพร  ทองนอก ครู โรงเรียนบ้านห้วยต่อ

๔๖ นางสาวมณฑา  ประเสริฐกุล ครู โรงเรียนบ้านไสต้นวา

๔๗ นางสาวอุบล  เกิดขุมทอง ครู โรงเรียนบ้านไสต้นวา

๔๘ นางรัชนี  สัจจะอักษรศรี ครู โรงเรียนบ้านจิจิก

๔๙ นางเสง่ียม  สถาพรจิตรกุล ครู โรงเรียนบ้านจิจิก

๕๐ นายทวี  พลอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า

๕๑ นางเอื อนจิต  เรืองชู ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง

๕๒ นายสมบูรณ์  จันทร์แย้ม ครู โรงเรียนบ้านบางพระ

๕๓ นายสิทธิ ์ แก้วการ ครู โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์

๕๔ นายชิต  ทองอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

๕๕ นางมณฑา  จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน

๕๖ นางสุพัฒตรา  นาคเกิด ครู โรงเรียนบ้านทุง่สมอ

๕๗ นายสุโชค  เพียรดี ครู โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

๕๘ นายสงเคราะห์  แก้วสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดโคกเลียบ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตรำด

๑ นายสุรชัย  หนองเต่าด า นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายเจริญ  พรประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์

๓ นายปรีชา  ซ่ือก าเนิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองประทุน

๔ นายสุวินัย  ถนอมสัมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางปรือ

๕ นายค ารณ  อุปเท่ห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประณีต

๖ นายสุเทพ  หิริโอตัปปะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร

๗ นายสมชาย  สนธิศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง

๘ นายสุวัฒน์  สัมมา รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง

๙ นางสาวจินตนา  วรสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านเปร็ดใน

๑๐ นางวรรณี  หนองเต่าด า ครู โรงเรียนวัดแหลมหิน

๑๑ นางพยุง  สัมมา ครู โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม

๑๒ นางปราณี  ถนอมจิต ครู โรงเรียนวัดไทรทอง



๙๓

๑๓ นางรัชฎาพร  ขลุงชะนา ครู โรงเรียนบ้านเนินตาแมว

๑๔ นางพยุงศรี  กระแสสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินตาแมว

๑๕ นางมะลิ  พจนานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง

๑๖ นางมาลี  ทรัพย์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านโป่ง

๑๗ นางสาวสุวรรณี  ทวาเรศ ครู โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิม่ประชาราษฎร์อุปถัมภ)์  

๑๘ นางทัศพร  อุทัยพจน์ ครู โรงเรียนบ้านเนินตาล

๑๙ นางวัชรี  เสารอง ครู โรงเรียนบ้านปะอา

๒๐ นายพิสิฐ  มนต์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ)์

๒๑ นางพยอม  ถนอมวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ)์

๒๒ นางวรรณา  แจ้งอรุณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดน  าเชี่ยว

๒๓ นายบุญเทีย่ง  รัตนธรรม ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ)์

๒๔ นางสาวอัมพร  ฤกษ์สหกุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ)์

๒๕ นางยุวดี  อิ่มอุดม ครู โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ)์

๒๖ นางสมบูรณ์  ศิริสาคร ครู โรงเรียนวัดวัง  (กิม - บุญอยู่ อุทิศ)

๒๗ นายสมชาย  วิสุทธิศิริ ครู โรงเรียนวัดบางปรือ

๒๘ นายอร่าม  เสริมชีพ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง

๒๙ นางวันดี  ทองขัมภ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง

๓๐ นายสุรศักด์ิ  นุตตะรังค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง

๓๑ นายสมรัก  นิยมการ ครู โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ ารุง)

๓๒ นายชวลิต  อินทรประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิป์ระชาสรรค์)

๓๓ นายจ านงค์  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน

๓๔ นางอารี  เรืองสุขสุด ครู โรงเรียนบ้านมะนาว

๓๕ นางสาวชุติกาญจน์  แพทย์พิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๑

๑ นายสุรพงษ์  แก้ววรรณ ศึกษานิเทศก์

๒ นายพัลลภ  คงพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุง่

๓ นางเสาวนีย์  สอนเจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล

๔ นายศิวพงศ์  กาละ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

๕ นายรวม  น้อยวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมูเซอ

๖ นายบุญกิ่ง  ซิวตาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลรอดบ ารุง



๙๔

๗ นายชาญศักด์ิ  ภุมกา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา

๘ นายณรงค์  จิตรกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล

๙ นางยุวดี  คุตติวรัญญู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง

๑๐ นายยวง  วงษ์ใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย

๑๑ นายสมพร  อุดมวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่กระเชาะ

๑๒ นางมาลี  นวลนิ่ม ครู โรงเรียนศรีวิทยา

๑๓ นางราตรี  ศิริเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลตาก

๑๔ นางนิภาภรณ์  โทวุฒิกุล ครู โรงเรียนอนุบาลตาก

๑๕ นางสาวพูนทวี  สายใจ ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

๑๖ นางกนกพรรณ  แก้วศรี ครู โรงเรียนบ้านสบยม

๑๗ นางภัทรา  สุภาโท้ ครู โรงเรียนอนุบาลตาก

๑๘ นายวันชัย  กล่ินเกษร ครู โรงเรียนบ้านลานสาง

๑๙ นางสมคิด  อินทรเกษม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ

๒๐ นายสุทัศน์  แตงทอง ครู โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ

๒๑ นายส่วย  ท ามาตา ครู โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง

๒๒ นายสุเทพ  ต๊ิบปะละวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา

๒๓ นางสุมิตรา  อิ่มแสง ครู โรงเรียนบ้านป่ายางใต้

๒๔ นางมะลิวัลย์  พรมหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลตาก

๒๕ นางวัลยา  สายสด ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

๒๖ นายนพดล  โพธิติ ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

๒๗ นางสรรสิริ  วะศินรัตน์ ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

๒๘ นางพยอม  ยมเกิด ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง

๒๙ นางจิตสุภา  โตทองสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา

๓๐ นายทอน  ท้วมนาค ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง

๓๑ นายกิตติพงศ์  มั่นมณี ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง

๓๒ นางศนิวาร  วโรทัย ครู โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย

๓๓ นางเรณู  สลีวงษ์ ครู โรงเรียนชูวิชาราษฎร์

๓๔ นางสาวสมจิตร  ปัญญาพรม ครู โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์

๓๕ นายรังษี  ธงทอง ครู โรงเรียนบ้านป่ายางใต้



๙๕

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒

๑ นายสมบูรณ์  มนต๊ิบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่กาษา

๒ นายอุทัย  เทพค าอ้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว

๓ นายทวีศักด์ิ  กาศอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธงชัย

๔ นางตวงรัตน์  นิ่มแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ

๕ นางมาลี  สมเพชร ครู โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง

๖ นางสุกัญญา  พลไกรสร ครู โรงเรียนบ้านแม่กาษา

๗ นายประภาศรี  คุ่ยชูชีพ ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย

๘ นางพร้อมพันธ์  อ่อนนุ่ม ครู โรงเรียนบ้านค้างภิบาล

๙ นายพัลลภ  ค าชู ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่

๑๐ นางมะลิวรรณ  เอี่ยมยัง ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่

๑๑ นางทรัพย์  สิงห์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

๑๒ นายสมเกียรติ  อินหลวง ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๓ นางสาวนัฎฐิรา  ค าปาระ ครู โรงเรียนบ้านห้วยนกแล

๑๔ นายอ านวย  แก้วนาลัย ครู โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

๑๕ นายเฉลิมพล  สุวรรณพุม่ ครู โรงเรียนบ้านวาเล่ย์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก

๑ นายอัศนีย์  ศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสมบัติ  แจ่มดวง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นางสมจิตร  ทับทิม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๔ นายสมชาย  พุม่พิมล ศึกษานิเทศก์

๕ นายชัยรัตน์  บุษราคัมวดี ศึกษานิเทศก์

๖ นายธนกฤต  พิมพ์แก้ว ศึกษานิเทศก์

๗ นายสมหมาย  ศรีลิโก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง

๘ นายชัยฤทธิ ์ เรเณร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง

๙ นายพันธ์ศักด์ิ  วอนวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน

๑๐ นายนภัทรชวิศ  มั่งค่ัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๑๑ นายอ าพล  แก่นใจเด็ด รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก

๑๒ นายสมาน  ทาโทน รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬา

๑๓ นางอนงลักษณ์  สว่างค า ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย)



๙๖

๑๔ นางสาวพัชรินทร์  วัชรานนท์ ครู โรงเรียนวัดคลองโพธิ์

๑๕ นางสมพร  พุทธสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา

๑๖ นายสมศักด์ิ  ศรีมงคล ครู โรงเรียนบ้านชวดบัว

๑๗ นางนันทพร  บุญอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านชวดบัว

๑๘ นางพรพิมล  งามวาจา ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์

๑๙ นางวนิดา  ธารรักประเสริฐ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์

๒๐ นางสาววีนา  ชัยรัตนศิลป์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์

๒๑ นายประยุทธ  สุดใจ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง

๒๒ นางศิริพร  ฉ่ าแฉล้ม ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก

๒๓ นางสาวเจรจา  วรทัต ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก

๒๔ นายสืบสาย  วรรณ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก

๒๕ นางสุดาวดี  วปินานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก

๒๖ นางประภัสสร  ดีช่วย ครู โรงเรียนวัดเกาะกระชาย

๒๗ นางสาสุนีย์  นาคหาญ ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

๒๘ นางปรียากมล  สอดเสน ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

๒๙ นางวิมล  บุษราคัมวดี ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม

๓๐ นายประทีป  เพชรใหม่ ครู โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์

๓๑ นายประชุม  พรเลิศ ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน

๓๒ นางศรีรัตน์  พิทักษ์วีระกุล ครู โรงเรียนสาริกา

๓๓ นางทัศนี  ชมศิริ ครู โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร)

๓๔ นางมาลี  เหรียญทอง ครู โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม

๓๕ นางมณี  ปิน่สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร)

๓๖ นางประไพ  เชยชื่น ครู โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)

๓๗ นายธนกฤต  สุวรรณคล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)

๓๘ นางสาวยุพดี  เชนยพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)

๓๙ นางช่อผกา  อินทรประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)

๔๐ นายมนัส  พิมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)

๔๑ นางประคอง  ทับสาร ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา

๔๒ นางชุติมา  กล่ินบุบผา ครู โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื อดีวิทยาคาร)

๔๓ นายสมาน  บ ารุงสุข ครู โรงเรียนวัดหนองรี



๙๗

๔๔ นางสาวดรุณี  รักญาติ ครู โรงเรียนวัดหนองรี

๔๕ นายประยูร  สุทธิพงศ์พันธ์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว

๔๖ นายวีระศักด์ิ  คงศิลป์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว

๔๗ นายสมเกียรติ  บ ารุงกิจ ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์ก้วเบญจธาราม

๔๘ นายเสฏฐวุฒิ  ทองประมูล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง

๔๙ นายพิชัย  บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองคันจาม

๕๐ นางบุญศิริ  เตียรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์ทน

๕๑ นางจุไร  จิตตะนาวิก ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

๕๒ นายกัมพล  พิพิธจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

๕๓ นายบุญสืบ  พุม่พวง ครู โรงเรียนชุมชนวัดอ าภาศิริวงศ์

๕๔ นายสมภพ  เผ่าธีระศานต์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๕๕ นางสาวเกษณี  ธโนปจัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๕๖ นางยิ่งพัณธ์  ช านาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน

๕๗ นายสมัย  คนซ่ือ ครู โรงเรียนวัดล าบัวลอย

๕๘ นางวรรณรัตน์  ธรรมวงษ์ ครู โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)

๕๙ นางจรวย  ซ้ายสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดพราหมณี

๖๐ นางพนิดา  วงษ์ระวี ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก

๖๑ นางรัตนาภรณ์  จันทรโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก

๖๒ นายถนอม  สุขชม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)

๖๓ นางสุชาดา  กรุณวงษ์ ครู โรงเรียนวัดกุฏีเตี ย

๖๔ นางจุฑาทิพย์  มีธัญญากร ครู โรงเรียนบ้านชะวากยาว

๖๕ นายสุระชัย  ฉลาดถ้อย ครู โรงเรียนบ้านเขาเพิม่

๖๖ นางนพรัตน์  วงษ์อินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)

๖๗ นายส าเริง  พิกุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

๖๘ นางปาริชาติ  กลางอรัญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดอ าภาศิริวงศ์

๖๙ นางมณี  นองเจริญ ครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ)์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑

๑ นายสมเดชน์  ชื่นเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสามารถ  ทิมนาค ศึกษานิเทศก์

๓ นายไพฑูรย์  ปลอดอ่อน ศึกษานิเทศก์



๙๘

๔ นายสกล  บารมีรังสิกุล ศึกษานิเทศก์

๕ นายสุรพงษ์  โลหิตพินทุ ศึกษานิเทศก์

๖ นางสุดาพร  ปานกล่ิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๗ นายไพศาล  บุญเส็ง นิติกรช านาญการพิเศษ

๘ นายอานนท์  เล้าอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน

๙ นายพยุง  นาคธรรมขันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหลวง

๑๐ นายอรุณ  เดชนาเกร็ด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

๑๑ นายวรุณชาติ  วงษ์ทับทิม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหุบรัก

๑๒ นายวัลลภ  จันทร์ภิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย

๑๓ นายทวี  ชิวปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม

๑๔ นายบรรพต  ใจชุ่มบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม

๑๕ นายสมพร  แก่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

๑๖ นายสุรินทร์  ก าแพงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองปลาไหล

๑๗ นายชวรัตน์  ธูปสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าพยา

๑๘ นายเสถียร  บุญรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์

๑๙ นายประสิทธิ ์ ทองเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกะโดน

๒๐ นางสมศรี  จ านงค์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก

๒๑ นายสันติ  จตุรพาหุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๒๒ นายทศพล  สายสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

๒๓ นางพรพิมล  จ้อยชู ครู โรงเรียนวัดวังเย็น

๒๔ นางสุพรรณพิมพ์  นาควิจิตร ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

๒๕ นายกฤษฎ์พลัฎฐ์  มีศรี ครู โรงเรียนวัดกงลาด

๒๖ นางอัจฉรา  เจริญศรี ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน

๒๗ นายณัฐวุฒิ  ทองดอนเอ ครู โรงเรียนวัดสระส่ีมุม

๒๘ นายไมตรี  อิสระเสนีย์ ครู โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

๒๙ นางเตือนใจ  วงษ์ทับทิม ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๓๐ นายประชุม  ปัญจเมธี ครู โรงเรียนบ้านไร่ต้นส าโรง

๓๑ นางสาวจรัสศรี  พ่วงทรัพย์สิน ครู โรงเรียนวัดกงลาด

๓๒ นางวิยะดา  แตงสาขา ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

๓๓ นางดารา  พันธุแ์จ่ม ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ



๙๙

๓๔ นายเสนาะ  ลานทอง ครู โรงเรียนวัดวังตะกู

๓๕ นางมาลัย  นุ่นทิพย์ ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน

๓๖ นางอนงค์ทิพย์  นามเฑียร ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน

๓๗ นางพิมพ์พิมุกต์  มีศรี ครู โรงเรียนวัดกงลาด

๓๘ นางสุภาพ  สุดฟุง้ ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร

๓๙ นางสุธี  คิดฉลาด ครู โรงเรียนวัดบางแขม

๔๐ นางประจวบ  วงศ์จ าปา ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน

๔๑ นางนัยนา  ปลีทอง ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน

๔๒ นางจารุลักษณ์  ภูมิประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

๔๓ นางบุญตรี  บุนนาค ครู โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

๔๔ นางกัลยาภัสร์  เอกธนาวุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

๔๕ นายสมนึก  ออมสิน ครู โรงเรียนบ้านหนองปากโลง

๔๖ นายสมศักด์ิ  กมลคุรุชากรณ์ ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ

๔๗ นายวิสาร  ศิริเบ็ญนรัต ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

๔๘ นางสาวพรธรัตน์  ศิริฉายาพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

๔๙ นางสาววรนุช  สุขสมพงษ์ ครู โรงเรียนวัดทัพหลวง

๕๐ นายชาติ  ธรรมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองปากโลง

๕๑ นางนงลักษณ์  เชียงว่อง ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน

๕๒ นางฉวีวรรณ์  พบพืช ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๕๓ นางสุกัญญา  รัตนโสภา ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

๕๔ นางศศินันท์  บัลลังก์โพธิ์ ครู โรงเรียนวัดล าเหย

๕๕ นายวิทยา  ศรีวิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดห้วยม่วง

๕๖ นางวัฒนา  ชูก้าน ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

๕๗ นางสาวนิตยา  ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

๕๘ นายอภิชาต  เพ็ญแสง ครู โรงเรียนวัดทุง่สีหลง

๕๙ นางสุคนธ์  ป้องกงลาด ครู โรงเรียนวัดเลาเต่า

๖๐ นายสิงห์ทอง  สรรสร้างเจริญ ครู โรงเรียนวัดสระส่ีมุม

๖๑ นางส าราญ  แก้วจีน ครู โรงเรียนวัดหุบรัก

๖๒ นางสุเนาวรัตน์  แก้วขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

๖๓ นางพรนภา  กีรติบูรณะ ครู โรงเรียนวัดสระส่ีมุม



๑๐๐

๖๔ นางพูนสุข  ศุภมงคล ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

๖๕ นางอัมพร  เรืองจุ้ย ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง

๖๖ นางเกษร  ชาวฟ้าใส ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๖๗ นายกิตติชัย  โลหิตกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดหว้าเอน

๖๘ นางพรนภา  ชิวปรีชา ครู โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย

๖๙ นางสมคิด  สุขจินดา ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง

๗๐ นางสาววารี  ภูว่รวรรณ ครู โรงเรียนวัดหุบรัก

๗๑ นายพูนผล  ภูงามเงิน ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง

๗๒ นางมาลินี  ห้วยหงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยขวาง

๗๓ นางนริศรา  วิไลลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๗๔ นางชุติมา   สังขกุล ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

๗๕ นางดวงแข  รุ่งรัตน์ธวัชชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองกร่าง

๗๖ นางสาวอุษา  กัลยา ครู โรงเรียนวัดกงลาด

๗๗ นายจินดา  วงศ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยด้วน

๗๘ นายพิภพ  พูนผล ครู โรงเรียนวัดก าแพงแสน

๗๙ นายวิรัช  ธุวัชชัย ครู โรงเรียนวัดทัพหลวง

๘๐ นายปรีชา  ภูห่้อย ครู โรงเรียนวัดบางแขม

๘๑ นางมยุรี  หุบชบา ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๘๒ นางจินดา  ทัพธวัช ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ

๘๓ นางน้อย  จิรบวรสกุล ครู โรงเรียนวัดวังตะกู

๘๔ นางวันเพ็ญ  ทองดอนเอ ครู โรงเรียนวัดสระส่ีมุม

๘๕ นางเบญจพร  คิ มแหน ครู โรงเรียนวัดหว้าเอน

๘๖ นางสาวรัชฏา  รัชตโยธิน ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

๘๗ นายสรศักด์ิ  แจ้งธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านบ่อน  าพุ

๘๘ นางสุดารัตน์  เหลืองทองวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านหนองปากโลง

๘๙ นางสุรพิน  แสงเดือนฉาย ครู โรงเรียนบ้านหนองปากโลง

๙๐ นางหรรษา  สืบเสาะ ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร

๙๑ นายทาน  ยิ มทะโชติ ครู โรงเรียนวัดทุง่พิชัย

๙๒ นางอภิรดี  สามบุญเทีย่ง ครู โรงเรียนวัดวังน  าเขียว

๙๓ นางพรรณธนีย์  จันทร์ภิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดสระกะเทียม



๑๐๑

๙๔ นายเอกศิษฐ์  อัครณีคุ้มวงษ์ ครู โรงเรียนวัดหว้าเอน

๙๕ นางสาวรุจิราพร  สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน

๙๖ นายสุพจน์  สาเพิม่ทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

๙๗ นางสาวอุไรวรรณ  บัวบาน ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

๙๘ นางวรารักษ์  สมนวล ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๙๙ นางสาวพวงผกา  สิงห์คะนอง ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒

๑ นายสุชาติ  แก้วแสงอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางสาวพัชรา  กิจปฐมมงคล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นายอนนท์  ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์

๔ นายปรีชา  สายค  า ศึกษานิเทศก์

๕ นายวันชัย  เต็งสุจริต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานตากฟ้า

๖ นายอุบล  นิ่มนวน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยตะโก

๗ นางวรนุช   วิลัยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน

๘ นางศรีอุทัย  ศรีสนธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง

๙ นายส าราญ  ลอยประสงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง

๑๐ นางปราณี  เหรียญประยูร ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง

๑๑ นางปรานอม  เปรมสัตย์ธรรม ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง

๑๒ นางอนงค์  จ้อยทองมูล ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๑๓ นางนันทนัช  เข็มสม ครู โรงเรียนบ้านบางเลน

๑๔ นางสมพร  ลิ มวนานนท์ ครู โรงเรียนวัดห้วยตะโก

๑๕ นายขวัญเมือง  ปักษาสุข ครู โรงเรียนวัดบางพระ

๑๖ นางอุทัย  อ่อนละเอียด ครู โรงเรียนวัดบางพระ

๑๗ นางอรุณี  วโรดมรุจิรานนท์ ครู โรงเรียนวัดบางพระ

๑๘ นางสาวทิพากร  ช้างมิ่ง ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

๑๙ นางสาววนิดา  มันตะพงษ์ ครู โรงเรียนวัดทุง่น้อย

๒๐ นางอารี  อภิสกุลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา

๒๑ นายธานี  เปรมสัตย์ธรรม ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้

๒๒ นางจินตนา  จินตวร ครู โรงเรียนบ้านหัวอ่าว

๒๓ นางวารี  ศิวกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้



๑๐๒

๒๔ นายไพบูลย์  นวเศรษฐ ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย

๒๕ นางสุธิรา  ยิ มถนอม ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย

๒๖ นางโศรดา  ชยธวัช ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

๒๗ นางบุญส่ง  การด าริห์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔

๒๘ นางวงศา  รัตนภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์

๒๙ นายเสน่ห์  สุเวียรพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดบางน้อยใน

๓๐ นายวิชัย  เกตุแก้ว ครู โรงเรียนวัดบางน้อยใน

๓๑ นางสาวบุญนาค  ศรีมณฑก ครู โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

๓๒ นายนิกร  แก้วไทรหงวน ครู โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

๓๓ นางเพ็ญศรี  แต่งรุ่ง ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์

๓๔ นางสาวประคอง  บุญโพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

๓๕ นางรุ้งลาวัลย์  ดวงสร้อยทอง ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ

๓๖ นางสาวชูชื่น  โตอดิเทพย์ ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ

๓๗ นางสาวประทิน  เอี่ยมประชา ครู โรงเรียนบ้านท่าตลาด

๓๘ นางสาวเจตนิพิฐ  พลายเดช ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

๓๙ นางพิชญ์สินี  สุดประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

๔๐ นายอนันต์  ไพโรจน์อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่

๔๑ นายวิเชียร  ดีเทีย่ง ครู โรงเรียนคลองบางกระทึก

๔๒ นางวรรณารัตน์   ปัถวี ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง

๔๓ นางสาวปรานอม  เทศพันธ์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง

๔๔ นางกนกศรี  ทองประชา ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง

๔๕ นายจีระศักด์ิ  คงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านฉาง

๔๖ นายบุญมี  ศรีสมบุญ ครู โรงเรียนวัดลานคา

๔๗ นางสมคิด  บุญศรี ครู โรงเรียนตลาดรางกระทุม่

๔๘ นายเจริญเชาว์  ใจห้าว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔

๔๙ นายมนัส  การด าริห์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔

๕๐ นางนิธินันท์   ศรีเจริญ ครู โรงเรียนวัดนิลเพชร

๕๑ นางสุชีลา  ฉิวภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์

๕๒ นางสาวอรวรรณ  สิริยะเสถียร ครู โรงเรียนบ้านประตูน  าพระพิมล

๕๓ นางสิริกร  นิลบท ครู โรงเรียนบ้านลานแหลม



๑๐๓

๕๔ นางสาวล ายอง  อยู่พะเนียด ครู โรงเรียนวัดห้วยตะโก

๕๕ นายประโยชน์  เนมีย์ ครู โรงเรียนวัดกลางครูเวียง

๕๖ นางสาวเจริญ  ทองมีปัน่ ครู โรงเรียนวัดท่าต าหนัก

๕๗ นางนันทา  เหลืองทองค า ครู โรงเรียนวัดท่าต าหนัก

๕๘ นางวาสนา  อุดมวรศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

๕๙ นางสุภาพรรณ  พานิช ครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

๖๐ นางนันทพร  หาญขุนทด ครู โรงเรียนวัดศีรษะทอง

๖๑ นางทัศนีย์  รัตนะเจริญพงษ์ ครู โรงเรียนวัดส าโรง

๖๒ นางธิดา  ดารากร ณ อยุธยา ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง

๖๓ นางมาลี  สุขวิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านนราภิรมย์

๖๔ นางพิตตินันท์  แก้วพึง่ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดตุ๊กตา

๖๕ นางสุวรรณี  อมรวรากุล ครู โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๑

๑ นายชาญวิทย์  มูลโคตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายฉัตรชัย  ชายทวีป ศึกษานิเทศก์

๓ นางสุนันท์  แสงนาโก ศึกษานิเทศก์

๔ นายสิทธิชัย  ขวัญเพชร ศึกษานิเทศก์

๕ นายสุพิศ  เจียรสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์

๖ นายระเด่น  รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์

๗ นายเรืองศักด์ิ  ชุปวา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน

๘ นางแสงจันทร์  ศรีบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง

๙ นายประเสริฐ  หมู่มี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง

๑๐ นายสมคิด  เศิกศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกไฮ

๑๑ นายณรงค์  ตันสมรส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นแหน "ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล"

๑๒ นายบุญเกิด  นวลงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายอ

๑๓ นายพีรพงษ์  วงษ์หาบุศย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร

๑๔ นายค าสอน  ด้วงโต้ด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุตาไก้

๑๕ นายบุญมี  ขันติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนกเหาะ

๑๖ นายประยูร  จันทร์ชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๑๗ นายไสว  พลชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่



๑๐๔

๑๘ นายชัยบดินทร์  สาลีพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะเอก

๑๙ นายเร่ง  ค าจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาขาม

๒๐ นายประเวช  ธนะค าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงดู่งาม

๒๑ นางวนิดา  ศิริยุทธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นแหน "ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล"

๒๒ นายสุดใจ  ไชยสูรย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านัวบึงทุง่ (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์)

๒๓ นายไพบูลย์  พรหมพินิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล

๒๔ นางสาวเสาวภรณ์  สาระโพธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บ ารุง

๒๕ นายสุรชิต  แสนจันทะ ครู โรงเรียนบ้านน  าก่ า (ล  าประชาอุปถัมภ)์

๒๖ นางสมสมัย  โอภาส ครู โรงเรียนบ้านวังตามัว

๒๗ นางเปรมจิต  ศรีประทุมภรณ์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร

๒๘ นางเฟือ่งฟู  แซงบุญเรือง ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร

๒๙ นายเสวย  พองไสยา ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน

๓๐ นางละเมียด  บุตรดี ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง

๓๑ นางอัมพร  กตะศิลา ครู โรงเรียนบ้านส าราญ

๓๒ นางท่อนจันทร์  จันทะโคตร์ ครู โรงเรียนบ้านส าราญ

๓๓ นางจิราภรณ์  อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีค าธาตุ

๓๔ นายฉลอง  ค าซาว ครู โรงเรียนบ้านชะโนต

๓๕ นางวาสนา  พิมพ์บุญมา ครู โรงเรียนรอดโพธิท์องวิทยาสรรค์

๓๖ นายสมาน  จินานิกร ครู โรงเรียนบ้านผึ ง

๓๗ นางนวลศรี  ยศพรรษา ครู โรงเรียนบ้านผึ ง

๓๘ นางสาวรินทา  กล่ินอ้ม ครู โรงเรียนเมืองนครพนม

๓๙ นางนวลยงค์  สุวรรณราช ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

๔๐ นายศักดา  ศรีสุราช ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

๔๑ นางสาวเพ็ญนิภา  ทีสุกะ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

๔๒ นางพัทธ์วริน  ธนินกฤติโชตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

๔๓ นางนริศรา  สาระวันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

๔๔ นางเกษราภรณ์  ศรีนันทา ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป)์

๔๕ นางอุทุมพร  พรหมโส ครู โรงเรียนบ้านดงโชค

๔๖ นายค าใส  หอมอ่อน ครู โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด

๔๗ นายวิศิษฐ์  ค าผาย ครู โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด



๑๐๕

๔๘ นางวรรณภา  พรหมโส ครู โรงเรียนบ้านดงหมู

๔๙ นายประวิทย์  ค าพรหม ครู โรงเรียนบ้านน  าก่ า (ล  าประชาอุปถัมภ)์

๕๐ นายวิจิตร  โคตรศักด์ิเค ครู โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน

๕๑ นายทวีชัย  พรประทาน ครู โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก

๕๒ นายธวัช  ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก

๕๓ นางสาวนิตยา  มูลสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล)

๕๔ นายทวีสุข  อุพร ครู โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

๕๕ นางหงษ์ทวี  รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

๕๖ นางอภิรมย์  สุขคณา ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุง่ (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์)

๕๗ นายพุฒิเศรษฐ์  ศรียะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)

๕๘ นายจ าลอง  ทรัพย์แตง ครู โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"

๕๙ นางอรทัย  พรหมดี ครู โรงเรียนบ้านค าเม็ก

๖๐ นางนิยม  สิมะลี ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

๖๑ นางพูลทรัพย์  หาบ้านแท่น ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

๖๒ นางประกอบ  อินภูวา ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

๖๓ นายสุวัฒน์  เพชรา ครู โรงเรียนบ้านดงอิน า

๖๔ นางเจือจันทร์  หันไชยุงวา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุม่แก

๖๕ นายเด่นชัย  ปัญญาพ่อ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุม่แก

๖๖ นางวิไลวรรณ  ปัญจมาตย์ ครู โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด

๖๗ นายเอกพงษ์  สูญราช ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

๖๘ นางนงลักษณ์  เกษกี ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่มั่ง

๖๙ นางเทียนหอม  วงศ์ค าหูม ครู โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์

๗๐ นางมุกดาวัลย์  พิมทอง ครู โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น

๗๑ นางประมวล  วงศ์เทวราช ครู โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที ่๑๖๔

๗๒ นายอภิชาติ  วิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกุดฉิม

๗๓ นางสาวษาวดี  พานาดา ครู โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บ ารุง

๗๔ นางอรุณรัตน์  ทันอินทรอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่อ

๗๕ นายพิเชษฐ์  ไชยยงค์ ครู โรงเรียนบ้านกุดฉิม

๗๖ นายเฉลิมวุฒิ  พูลพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้

๗๗ นายไพรัตน์  วิโย ครู โรงเรียนบ้านเหล่าส าราญ



๑๐๖

๗๘ นายสมบัติ  บางศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างซี น

๗๙ นางหนูผิน  แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนนางามวิทยาคาร

๘๐ นายจ านงค์  ค าหาญ ครู โรงเรียนนางามวิทยาคาร

๘๑ นางเปรมศิลป์  ทิพย์วงษ์ ครู โรงเรียนเรณูวิทยาคาร

๘๒ นายทวีศักด์ิ  สว่างใจ ครู โรงเรียนบ้านกอก

๘๓ นายชัยชนะ  ศรีวรมย์ ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

๘๔ นางนิรมล  พรมส าลี ครู โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

๘๕ นางเยาวดี  ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

๘๖ นายทองพูล  ไชยภักดี ครู โรงเรียนบ้านจรุกเตย

๘๗ นางเพชรรัตน์  พงศภัคปัญญาโชติ ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย

๘๘ นางวีระวรรณ  สมารังคสุต ครู โรงเรียนบ้านนาคอกควาย

๘๙ นายนรา  น้อยนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ

๙๐ นางทะรารักษ์  ใจตรง ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง

๙๑ นางครองทิพย์  สุคม ครู โรงเรียนมรุกขนคร

๙๒ นางสุภาภรณ์  พันสะตะ ครู โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยาคาร)

๙๓ นางปราศรัย  ยาทองไชย ครู โรงเรียนบ้านนาเลียง

๙๔ นายดุสิต  ยาสาไชย ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

๙๕ นางสาวประคองไพร  นามติราช ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

๙๖ นายส าเริง  วันทา ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๙๗ นายวิโรจ  ศักดี ครู โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บ ารุง

๙๘ นางพวงพยอม  พื นชมภู ครู โรงเรียนบ้านดินด าหมากเฟือง

๙๙ นางนุ่มนวล  ไชยธงยศ ครู โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่

๑๐๐ นางเอมอร  ปิดตะ ครู โรงเรียนนางามวิทยาคาร

๑๐๑ ส.อ.สุวัต  น้อยเกิดมี ครู โรงเรียนบ้านปากบัง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒

๑ นายบัลลังก ์ มรรควินทร์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายดนัย  แซ่ริม   ศึกษานิเทศก์

๓ นายวิจิตร  ไชยประการ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพนอม

๔ นายวิทยา  ยอดนารี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง

๕ นายสุดสาคร  สิงหันต์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อ



๑๐๗

๖ นายชวิทย ์ บุตรสาร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสว่าง

๗ นายบรรจง  ค าเกษ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนสมอ

๘ นายมนตรี  นครชัยกุล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาข่าท่า

๙ นายสมชาย  ค าหา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงวิทยา

๑๐ นายประวัติ  สมดีตี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทม

๑๑ นางมณีรัตน ์ วะชุม   ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า

๑๒ นายเพลินใบ  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหาดกวน

๑๓ นายนรินทร์  ศรีสงคราม   ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง

๑๔ นางสาววนิดา  ศรีสวัสด์ิ   ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง

๑๕ นางจิตรลดา  บุพจันโท   ครู โรงเรียนบ้านธาตุ

๑๖ นางพริ งเพรา  ช่วงชิง   ครู โรงเรียนบ้านธาตุ

๑๗ นางสาวปิน่แก้ว  มาตย์เมือง   ครู โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร

๑๘ นางเบญจมาศ  ประสานตรี   ครู โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร

๑๙ นางหทัยรัตน ์ รักษ์ชุมชน   ครู โรงเรียนบ้านโพนสว่าง

๒๐ นางพินีนาถ  พ่ออามาตย ์  ครู โรงเรียนบ้านแพงวิทยา

๒๑ นางสมสุข  ภาแกด า   ครู โรงเรียนบ้านนาหนองบก

๒๒ นางยุพาพร  สารเสวก   ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม

๒๓ นางสาวจันทร์ฉาย  บุพศิริ   ครู โรงเรียนบ้านท่าอุเทน

๒๔ นายพิเชษฐ์  ค าโสมศรี   ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๒๕ นางหอมจันทร์  วะชุม   ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า

๒๖ นางจินดารัตน ์ บัวสาย   ครู โรงเรียนชุมชนประสานมิตร

๒๗ นายณรงค์  วงษาเนาว์ ครู โรงเรียนชุมชนประสานมิตร

๒๘ นางสาวไพจิตร  สุวพันธ ์  ครู โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง

๒๙ นางกัลยา  นันทนารักษ ์  ครู โรงเรียนบ้านปากอูน

๓๐ นายสิงห์ค า  บัวสาย   ครู โรงเรียนชุมชนนางัว

๓๑ นางพยอม  ทีสุกะ   ครู โรงเรียนบ้านข่า

๓๒ นายสมัย  ทีสุกะ   ครู โรงเรียนบ้านข่า

๓๓ นางเยาวรัตน ์ ศรีทอง   ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๓๔ นายพนมศิลป ์ ศรีทอง   ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๓๕ นางภาวดี  เปาวะนา   ครู โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ



๑๐๘

๓๖ นางสมศรี  จิตแสง   ครู โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง

๓๗ นางบุญเทียน  เกษมสินธุ ์  ครู โรงเรียนบ้านดอนศาลา

๓๘ นางอัมพัน  ด้วงติลี   ครู โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย

๓๙ นางถนอม  ก่ าเสริฐ   ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี

๔๐ นางศิริพร  อังคะมาตย ์  ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า

๔๑ นายประพิษ  กล้าขยัน   ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง

๔๒ นายสนิท  ทองค า   ครู โรงเรียนบ้านนาขมิ น

๔๓ นางกัลยา  แสงห้วยไผ่   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว

๔๔ นางสาวสุวรรณ  บุสุวะ   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว

๔๕ นางสาวพรทิพย์  นครังสุ   ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์

๔๖ นางสาวทิพกร  ศรีลาศักด์ิ  ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์

๔๗ นางประมินทร์  อภัยโส   ครู โรงเรียนบ้านนายาง

๔๘ นางมยุรี  คะมุง   ครู โรงเรียนประชาสนธิน์ุสรณ์

๔๙ นายวิเชียร  ไชยมงค์   ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๑

๑ นางมาลินี  มียิ่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นายเฉลิม  แหนกลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นางกฤษณีย์  เปล่ียนเฉย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

๔ นายประสิทธิ ์ กลางจอหอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

๕ นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊

๖ นางวาสนา  ไกรหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะค่า

๗ นายบุญยงค์  วิเศษพลกรัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบ์ัวสุวรรณอนุสรณ์)

๘ นายเรืองยศ  เชื่อมกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร

๙ นายวัฒนะ  โชติกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)

๑๐ นายแสวง  อรุณสุขมาก รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๑๑ นางสุนันทา  พลคราม ครู โรงเรียนบ้านจอหอ

๑๒ นางอุไรวรรณ  พิลาวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

๑๓ นางส ารอง  เมี ยนมิตร ครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั งตรงจิตร ๗

๑๔ นางสุนทรี  แจ้งวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านหลักร้อย

๑๕ นางลัดดาวัลย์  ถาวรพรหม ครู โรงเรียนบ้านหลักร้อย



๑๐๙

๑๖ นางสุวรรณี  กิตติวัจนสกุล ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๑๗ นางสิวาลี  น้อยหมื่นไวย ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่

๑๘ นายบุญเลิศ  สง่ากลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่

๑๙ นางสุดใจ  ทิพเลิศ ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๐ นางนวลอนงค์  ภารัตนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๑ นางปราณี  ประพิณ ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๒ นางสุรีย์  วงษ์วิทย์ ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๓ นางพิไลวรรณ  เอกปริญญา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่

๒๔ นางวรสา  โพธิสู์ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่

๒๕ นางดวงใจ  ปราบจะบก ครู โรงเรียนบ้านต่างตา

๒๖ นางลดาวัลย์  ชัยประเสริฐศิริ ครู โรงเรียนบ้านต่างตา

๒๗ นางวรณี  วิทยบุษราคัม ครู โรงเรียนบ้านหนองปรู

๒๘ นางสรินทร  รักชาติประชาชน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

๒๙ นายเชาว์  กล่ินจันทสร ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๐ นางพรทิพย์  นวมโคกสูง ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๑ นางประไพพรรณ  มนุญพงศ์พันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๒ นางสุภัคสิริ  จตุรโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๓ นางสาวสุวจี  มานะสถิตพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๔ นางเบญจมาศ  อาชีวศึกษาคม ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๕ นางสุรภา  ศุภมิตรโยธิน ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๖ นางสมหมาย  พ้นภัย ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๗ นางกรรณิการ์  ตุลยธ ารง ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๘ นางจีระพันธ์  สุขคง ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓๙ นางสายชล  ผาสุก ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๔๐ นายประทิน  มาตรโคกสูง ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๔๑ นางนภัสรพี  พันธมาสน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๔๒ นายตรีภพ  เตียนพลกรัง ครู โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)

๔๓ นางนารี  บุญเคลือบ ครู โรงเรียนบ้านบึงตะโก

๔๔ นายฉัตรชัย  เกี ยวสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านบึงตะโก

๔๕ นางเพ็ญศรี  ใจชอบ ครู โรงเรียนประชาสามัคคี



๑๑๐

๔๖ นายสมชาย  เสร็จกิจ ครู โรงเรียนบ้านมาบมะค่า

๔๗ นางดวงจันทร์  อุปะเดีย ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร

๔๘ นายสมเกียรติ  อินทะกูล ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร

๔๙ นางมัลลิกา  ภักดีวิเศษ ครู โรงเรียนสวนหม่อน

๕๐ นางปิยะรัตน์  อุดมเดช ครู โรงเรียนสุขานารี

๕๑ นายสุภาพ  อุดมเลิศปรีชา ครู โรงเรียนสุขานารี

๕๒ นางสมควร  วงษ์จ าปา ครู โรงเรียนสุขานารี

๕๓ นางอัมพร  ขวัญกลาง ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

๕๔ นางบุญเทียน  ศรีนัครินทร์ ครู โรงเรียนต าบลบ้านโพธิ์

๕๕ นางฐิตินันท์  หะมาน ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๕๖ นางมุกดา  จรูญชัย ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๕๗ นางอนงค์นาฏ  กลขุนทด ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๕๘ นางภิรมย์รักษ์  ทิพยศักด์ิ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๕๙ นายพรชัย  ปรีชา ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๖๐ นางธนิษฐ์นันท์  พงษ์วราภา ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๖๑ นางทิวาพร  พัฒนากุล ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๖๒ นางพนัชกร  สิงห์เจริญกิจ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๖๓ นางสมบุญ  อนันตบุษย์ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๖๔ นางนงลักษณ์  ชอบใหญ่ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๖๕ นายวิบูลย์  เวียงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น  า

๖๖ นางศุภร  รินทร์พรหม ครู โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๖๗ นางทิพวัลย์  เทียนถาวร ครู โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๖๘ นางร่ืนรมย์  สุนทรฐิติกุล ครู โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา

๖๙ นายไพบูลย์  จ าปาโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)

๗๐ นางสุชญา  ทนสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ

๗๑ นางนิตยา  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบ์ัวสุวรรณอนุสรณ์)

๗๒ นายเฉิด  มุ่งดีกลาง ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)

๗๓ นายสวาท  หาดทราย ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)

๗๔ นายบุญเริง  ทุมนาหาด ครู โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๗๕ นายสมบัติ  แก้วตะพาน ครู โรงเรียนบ้านปราสาท (สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ)์



๑๑๑

๗๖ นางประจวบ  สิริสุขาภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านโตนด

๗๗ นายเสนอ  จอมเกาะ ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน  า (สวัสด์ิราษฏร์วิทยา)

๗๘ นางวรรณา  ดีทะเล ครู โรงเรียนวัดทุง่สว่าง

๗๙ นางนงนาฎย์  วงศ์สุนทร ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว

๘๐ นางคนึงนิตย์  โชติจันทึก ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)

๘๑ นางนิภาพรรณ  อิ่มสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๒

๑ นายสมาน  แชจอหอ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นางสุวัลยา  โพธิพ์ะเนาว์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นายขวัญชัย  สงัดวงศ์ ศึกษานิเทศก์

๔ นายชิณกร  เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์

๕ นายพีระกาจ  แมนมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

๖ นายอ านวย  ผินกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด

๗ นายบุญทัน  เทีย่งกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

๘ นายชัยศักด์ิ  ชาญขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนหอม

๙ นายวัน  รุกขชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่

๑๐ นายวีนัส  พวงสุดรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

๑๑ นายสมศักด์ิ  แท่งทองหลาง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคี

๑๒ นางกัลยา  ใจเด็ด ครู โรงเรียนเพชรมาตุคลา

๑๓ นายสุวสันต์  วรรณค า ครู โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์

๑๔ นางอรวรรณ  ระบ าโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านพระ

๑๕ นางศิริพร  บุญชู ครู โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์

๑๖ นายบุญร่วม  นาคเม้า ครู โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๑๗ นายอภิชาติ  บุญยง ครู โรงเรียนบ้านพระนารายณ์

๑๘ นายบุญเหลือ  บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา

๑๙ นายปกิต  ปัทมโกมล ครู โรงเรียนโนนตาวิทย์

๒๐ นางศิริรัตน์  ศรีผ่องงาม ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

๒๑ นายวิเชียร  แสงปลื มภิรมย์ ครู โรงเรียนชลประทานนาตล่ิงชัน

๒๒ นางสาววิไล  ด ารงกิจ ครู โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์

๒๓ นางวรรณภา  ใหม่โพธิก์ลาง ครู โรงเรียนบ้านตูม



๑๑๒

๒๔ นายเดชพล  จันทร์ผ่อง ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๕ นางสาวชมชิต  จิตรภักดี ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว

๒๖ นางสวาทวงษ์  กิ่งสีดา ครู โรงเรียนบ้านโนนเพชร

๒๗ นางสาวปิยพร  วรรธนปรีดากุล ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา

๒๘ นางสมศรี  บุญเรืองศรี ครู โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด

๒๙ นางสาวอุไร  อินทรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปอพราน

๓๐ นายวัชรินทร์  ชาญเวช ครู โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์

๓๑ นางทัศนีย์  ปรอยกระโทก ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๓๒ นางนงนุช  จ าสนอง ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๓๓ นายบุญช่วย  คล่ืนกระโทก ครู โรงเรียนบ้านดอน

๓๔ นางสาวมยุรฉัตร  วาปีกัง ครู โรงเรียนบ้านตะโก

๓๕ นายสุมล  วงษ์ทองดี ครู โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน

๓๖ นายมานิต  พานิช ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๓๗ นางส าเนียง  เชษฐศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๓๘ นางจิราพร  ลีสม ครู โรงเรียนบ้านตะโก

๓๙ ส.อ.สง่า  จองทองหลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคี

๔๐ นายสมภพ  อินทรประพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกรูด

๔๑ นายเสนอ  ศรีไลรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านกระทุม่แท่น

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓

๑ นายพิบูลย์รัฐ  ศรีจันทร์อ่อน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายวินัย  วัชรหิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บ ารุง)

๓ นายประจวบ  สถิรวิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแชะ

๔ นายประมวลศักด์ิ  วาณิกบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน

๕ นายเฉลา  อัครเศรษฐเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

๖ นายค าไพ  พาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ

๗ นายมนูญ  ชิดส าโรง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง

๘ นายมานพ  อนุโลม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี

๙ นางละมัย  ชิดดี ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

๑๐ นางสาวนวลอนงค์  ธ ารงพร ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

๑๑ นายเสวย  พุม่พวง ครู โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)



๑๑๓

๑๒ นางสาวศรีไพร  อังกระโทก ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

๑๓ นางสุนทรี  เวียงสิมา ครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา

๑๔ นางเพียรเพ็ญ  โจกตะคุ ครู โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี)

๑๕ ส.อ.สง่า  จองทองหลาง ครู โรงเรียนบ้านโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

๑๖ นายประสิทธิ ์ หาทวายการ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก

๑๗ นางทองเจือ  ใจสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ

๑๘ นางสมใจ  พิมพ์ชาติ ครู โรงเรียนรักเมืองไทย ๑ (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

๑๙ นางศุภากร  ศรีชุมพล ครู โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๒๐ นางเดือนฉาย  เกิดมงคล ครู โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม

๒๑ นายสมพันธ์  สุทธิศิลป์ ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)

๒๒ นางอุไรวรรณ  วงศ์ทิพากร ครู โรงเรียนบ้านดอนกรูด

๒๓ นายชาญ  พันธุส์ระน้อย ครู โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน  าห้วยยาง

๒๔ นายสุทธิรักษ์  ทองวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ

๒๕ นายส ารวม  ยอดกระโทก ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

๒๖ นางทัษภร  ชัยชนะวนากุล ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

๒๗ นางสุมาลัย  เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านกลาง

๒๘ นายประดิษฐ์  โฉมจังหรีด ครู โรงเรียนวัดบ้านพร้าว

๒๙ นายอิสรัฐ  ประพิณ ครู โรงเรียนวัดใหม่ส าโรง

๓๐ นางสาวทุเรียน  เรืองผล ครู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

๓๑ นายเชาว์  ผายสระน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองโดน

๓๒ นายไสว  ไร่จันทึก ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน

๓๓ นายบุญทัน  หานะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๓๔ นายวินัย  ล้อมกระโทก ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (๒๕๒๑)

๓๕ นายสายัณ  บุญสม ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

๓๖ นายชัยภัทร  ย่อมสระน้อย ครู โรงเรียนบ้านโนนเหล่ือม

๓๗ นายประมาณ  พินิจนอก ครู โรงเรียนรักเมืองไทย ๑ (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๔

๑ นายธีรพล  เวียงวลัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางสุปราณี  ศรีใสค า ศึกษานิเทศก์

๓ นายเดชา  ขาลฉนวน ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร



๑๑๔

๔ นายจรูญ  พวงมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม

๕ นางสาวจันทรฉาย  ยมสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนงพระเหนือ

๖ นายนิคม  สุวรรณทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)

๗ นายประจวบ  ภูมิโคกรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยา

๘ นายวิรัตน์  เลิศไพรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหมาก

๙ นายกัมพล  ทวนพรมราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี)

๑๐ นายประมาณ  วชิรโลหพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ)์

๑๑ นายอดิศร  เกตุโสภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับหวาย

๑๒ นายสุชาติ  หมื่นจิตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

๑๓ นายอุดม  เพชรสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระเพลง

๑๔ นายอรัญ  ศรีพลกรัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ

๑๕ นายพินิตย์  บรรจงรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๑๖ นางล าใย  จ่าจันทึก รองผู้อ านวยการโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๑๗ นางไฉน  นาใจแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๑๘ นางณัฐินันท์  ส าเร็จผล ครู โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม

๑๙ นางอารมณ์  การสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)

๒๐ นางประนอม  มะลิใหม่ ครู โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล)

๒๑ นายสุเมธ  บุญสรณ์ ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๒๒ นางนงลักษณ์  หรุ่นสูงเนิน ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๒๓ นางดวงฤดี  ดามาพงษ์ ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๒๔ นางอรทัย  เดชกล้าหาญ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง ๒

๒๕ นางเบญจวรรณ  ยืนยง ครู โรงเรียนโค้งยางวิทยา

๒๖ นางเบญจวรรณ  ฟุง้จันทึก ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๒๗ นางสาวสมพิศ  จันทา ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๒๘ นางสิริกร  ปาลถิรวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนากลาง

๒๙ นางอัมพร  ศรีอุทัย ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ (เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

๓๐ นายโชติพงษ์  เสสูงเนิน ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์

๓๑ นางสุนันท์  อธิพรเมธา ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๓๒ นางธรนันท์  เข็มบุบผา ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๓๓ นางอัมพร  ดาวจันทึก ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ



๑๑๕

๓๔ นางสาววิไลลักษณ์  ชุติพงศ์ ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๓๕ นางนิตยา  อิทธิพิบูล ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที ่๒๑๐

๓๖ นางทัศนีย์  ฉิมปิน่ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๓๗ นายภุชงค์  พยัคฆพล ครู โรงเรียนบ้านใหม่ส าโรง

๓๘ นางจินตนา  ทับสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองล่ี

๓๙ นายนิยม  สุวรรณจิตร ครู โรงเรียนชินวงค์อุปถัมภ์

๔๐ นางวัลยา  นภาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่

๔๑ นางเพ็ญศรี  โหวดมงคล ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์

๔๒ นางเบญจวรรณ  แสนศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที ่๒๑๐

๔๓ นางนราภรณ์  มาฉิม ครู โรงเรียนบ้านหนองกะทุม่

๔๔ นางร าพึง  ลุนไธสง ครู โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๔๕ นางกัญชลี  ทองใย ครู โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม

๔๖ นายบรรจง  บุญหนา ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)

๔๗ นางสุมาลี  หาญวีระพล ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)

๔๘ นายเชาวลิต  มีรูด ครู โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๔๙ นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีวรมย์ ครู โรงเรียนบ้านหมูสี

๕๐ นายด ารงค์  หรุ่นสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหมูสี

๕๑ นางพยอม  เหมือนพระ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสลา

๕๒ นางศรีนวล  ชูพลกรัง ครู โรงเรียนถนนมิตรภาพ

๕๓ นางสุพัตรา  นุกูล ครู โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว

๕๔ นายวันชัย  ช่างพาน ครู โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๕๕ นางเรขา  เผือกวิไล ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๕๖ นายสายันต์  อินทร์หมื่นไวย ครู โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ

๕๗ นางอารยา  ศรน้อย ครู โรงเรียนบ้านสลักใด

๕๘ นายสมพงษ์  เม้าสง่า ครู โรงเรียนบ้านสระเพลง

๕๙ นางประคอง  มณีกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๖๐ นายสมเดช  อรรถจรูญ ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕

๑ นายพจน์  เจริญสันเทียะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายมานพ  จังหวัดกลาง ศึกษานิเทศก์



๑๑๖

๓ นายสุรสิทธิ ์ เกียรติวัชรก าจร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์

๔ นายสุพรรณ  ดอกนารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนุก

๕ นายสุเมธ  ศรีดวงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุตะโก

๖ นายเผอิญ  บ ารุงศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

๗ นายเสน่ห์  สุมขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาร

๘ นายชาญชัย  ประดับค่าย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง

๙ นายประเสริฐ  ค าภาพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนพุทรา

๑๐ นายวรวิทย์  ฤกษ์ตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย

๑๑ นางวัฒนา  นอขุนทด ครู โรงเรียนบ้านโนน

๑๒ นางกาญจนา  เตียนสูงเนิน ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

๑๓ นางวารี  จ าปามูล ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

๑๔ นางวาสนา  นิลรัตน์ ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

๑๕ นายเมธี  ฉิมสันเทียะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๑๖ นางวันนา  ทอนสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุม่วิทยา

๑๗ นายสมชาย  ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกแขวน

๑๘ นายบุญวาส  อยู่ทองหลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น  า

๑๙ นางรัตนาพร  ประพฤติชอบ ครู โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา)

๒๐ นายบุญถม  เลี ยงวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั ง

๒๑ นายประยุทธ  สุวรรณวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)

๒๒ นางอุไร  ภูติมาศ ครู โรงเรียนวัดสระจรเข้

๒๓ นายนิคม  คูณขุนทด ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน

๒๔ นางศิริบูรณ์  พุม่พวง ครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๒๕ นายธีระพัฒน์  หงษ์ขุนทด ครู โรงเรียนบ้านส านักพิมาน

๒๖ นายเชาว์  ไชยกิจ ครู โรงเรียนบ้านส านักพิมาน

๒๗ นางสาวสุภารัตน์  กิจจารักษ์ ครู โรงเรียนด่านขุนทด

๒๘ นางอัมพร  เง่ียงไธสง ครู โรงเรียนบ้านอ้อไพล

๒๙ นายสว่าง  บรรจงใหม่ ครู โรงเรียนศรีชลสินธุ์

๓๐ นางนุชนารถ  ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนโนนไทย

๓๑ นางสาวเจริญ  นาสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง

๓๒ นางสาวนาตยา  เจสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดสระจรเข้



๑๑๗

๓๓ นายจาฎุพจน์  ทองนิ่ม ครู โรงเรียนบ้านโพธิต์าสี

๓๔ นายกะเสียน  นวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

๓๕ นางสาวฉวีวรรณ  จ่ามมาตย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๓๖ นายบุญส่ง  เดชขุนทด ครู โรงเรียนบ้านบุสายออ (บุญเขตบริหาร)

๓๗ นายยงยุทธ  ประเสริฐเมือง ครู โรงเรียนบ้านวังยายทอง

๓๘ นางสุภาวรรณ  โคกขุนทด ครู โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๓๙ นายพรม  พัดกระจ่าง ครู โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๔๐ นายชุมพร  มังกร ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๔๑ นายขุนทอง  ชาวสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์

๔๒ นางบุญธรรม  ชนะภัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๔๓ นายวีระศักด์ิ  สังขะเมธี ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน  าฉ่าสามัคคี

๔๔ นายเกษม  สาดก าปัง ครู โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ

๔๕ นายอุดม  อีสา ครู โรงเรียนบ้านเกาะลอย

๔๖ นางกาณจนา  ศิวรานนท์ ครู โรงเรียนบ้านแปรง

๔๗ นายประยูร  คงกระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

๔๘ นายม่าน  ปิยฉัตรตระกูล ครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา

๔๙ นายประสิทธิ ์ โปยขุนทด ครู โรงเรียนบ้านวังยายทอง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๖

๑ นายสมศักด์ิ  วัชระเสถียร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสุรพล  นาชัย นิติกรช านาญการพิเศษ

๓ นายอนิรุทธ  ทองจันทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔ นายทองมา  ทาไธสง นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๕ นายไพโรจน์  ราชการกลาง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

๖ นายสมศักด์ิ  ภูจริต ศึกษานิเทศก์

๗ นายโกศล  ศรีโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิตร

๘ นายด ารงค์  แผลงนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประค า

๙ นายอนุศักด์ิ  ชนะภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

๑๐ นายฉลาด  ทองดีนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด

๑๑ นายสุรชิต  ศรีวุฒิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย

๑๒ นางกรแก้ว  ปัน่กลาง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาจั่น



๑๑๘

๑๓ นายสมศักด์ิ  ทะน้อม ครู โรงเรียนวัดบ้านมะค่า

๑๔ นายสุนทร  นาโสก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย

๑๕ นายหัตถ์  เปล่ียนผึ ง ครู โรงเรียนบ้านดอนไผ่

๑๖ นายประหยัด  บรรดาศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

๑๗ นางผกาศรี  ประสาทนอก ครู โรงเรียนบ้านดอนแร้ง

๑๘ นายมานะ  ทูนไธสง ครู โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง

๑๙ นางพรพิมล  พงษ์ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านอุทัยทอง

๒๐ นายมนตรี  มวลมนตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ

๒๑ นางจ าลอง  ทองดีนอก ครู โรงเรียนบ้านโสกสนวน

๒๒ นายเชวงวิทย์  การถาง ครู โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๒๓ นางวราลักษณ์  แสนศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด

๒๔ นางนกแก้ว  จันโทกุล ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่

๒๕ นางอรวรรณ  สุมินทนะ ครู โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๒๖ นางสุรัตน์  ดงสงคราม ครู โรงเรียนวัดบ้านสีดา

๒๗ นายเกษียร  สุริอาจ ครู โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์

๒๘ นายพินิจ  ยศม้าว ครู โรงเรียนบ้านหนองคอม

๒๙ ส.ท.พงศ์ธร  บุญค  า ครู โรงเรียนบ้านหนองจาน

๓๐ นางสาวนาตยา  กุลนอก ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง

๓๑ นายวิโรจน์  จันทสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง

๓๒ นายสมศักด์ิ  งีสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านตากิ่ม

๓๓ นายบรรจง  โพธิน์อก ครู โรงเรียนบ้านดอนทะแยง

๓๔ นายสุนทร  หาญประชุม ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๓๕ นายวิศิษฐ์  รุณรุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านงิ ว

๓๖ นายเสรี  เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตากิ่ม

๓๗ นางอ าพร  สุรรักษ์ดิสัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย

๓๘ นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตากิ่ม

๓๙ นางสุกัญญา  พิบูลย์รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด

๔๐ นายสมเดช  ประกอบผล ครู โรงเรียนวังโพน

๔๑ นางอนงค์ศรี  ประหุน ครู โรงเรียนบ้านหนองบง

๔๒ นายดาวยศ  บรรดาศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่



๑๑๙

๔๓ นายสมพงษ์  สิงห์ธานี ครู โรงเรียนบ้านนาแค

๔๔ นางสุพรรณี  ทัพหลวง ครู โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๗

๑ นายบัญญัติ  กิจชวลิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าตาด า

๒ นายประสงค์  การค้า ผู้อ านวยการโรงเรียนมะค่าสามัคคี

๓ นายประเสริฐ  ปานจิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา

๔ นายอุดม  อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์

๕ นายทองแท่ง  มาแสวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบ ารุง)

๖ นายอนงค์  จองโพธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ)

๗ นายฉิม  วชิระฟูกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเบื องใหญ่

๘ นายส าราญ  วาจามั่น ครู โรงเรียนบ้านกล้วย

๙ นางสุวดี  ชาติสุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์

๑๐ นางสลวย  เพียรเพชร ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๒

๑๑ นางวรรณา  แสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าแดง

๑๒ นางสมโชค  สีชมพู ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๓ นางอนงค์  เชยโพธิ์ ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๔ นางสาวเพ็ญศรี  บ ารุงนอก ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวง

๑๕ นางทิพวรรณ  กุดขุนทด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน

๑๖ นายด ารงค์  วารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านซาด

๑๗ นางทองม้วน  เพ็ชรแท้ ครู โรงเรียนบ้านถนน

๑๘ นางธัญพร  จันทร์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านจาบ

๑๙ นางประกอบ  ราวกลาง ครู โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๒๐ นายบุญชู  ชอบการ ครู โรงเรียนวัดบ้านทุง่รี

๒๑ นายนพดล  ลุนสมบัติ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

๒๒ นายพิมพา  ค าสิงห์นอก ครู โรงเรียนบ้านตลาดไทร

๒๓ นายทองม้วน  ชุมภักดี ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง

๒๔ นายวีรพันธ์  กระทูน้ันท์ ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง

๒๕ นายเล้ง  มะปะโม ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกก

๒๖ นางเอมอร  คงภักดี ครู โรงเรียนสระประดู่

๒๗ นายวิชัย  แจ้งตรง ครู โรงเรียนวัดโชติการาม



๑๒๐

๒๘ นางสปัน  พรหมสุข ครู โรงเรียนวัดสองพีน่้อง

๒๙ นายวิวัฒน์  พยัคฆศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม

๓๐ นายบุญจันทร์  ทนงยิ่ง ครู โรงเรียนเมืองจากวิทยา

๓๑ นางบุญส่งศรี  กล่ินศรีสุข ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

๓๒ นายประสิทธิ ์ ละอองกลาง ครู โรงเรียนบ้านกระเบื องใหญ่

๓๓ นางนารีวรรณ  ชอบการ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๓๔ นางปราณี  จงจอหอ ครู โรงเรียนแกส าโรงวิทยา

๓๕ นางอรกัญญา  ฉัตรลิทธิกร ครู โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ

๓๖ นายเฉลิมศักด์ิ  อ่องแจ่ม ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)

๓๗ นายสมฤกษ์  สนธิสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านลุงตามัน

๓๘ นายสมชาย  พริ มพราย ครู โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์

๓๙ นายประภาส  สารกาญจน์ ครู โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ"

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑

๑ ว่าที ่ร.ต.วัฒนา  ไกรนุกูล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายนิรอน  พลายชุม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายวิรัส  จันทร์ทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๔ นางสาวสมสุข  จุลภักด์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๕ นายวีระศักด์ิ  มาศจรูญ ศึกษานิเทศก์

๖ นายประสิทธิ ์ จันทร์สน ศึกษานิเทศก์

๗ นายศรศักด์ิ  หนูรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

๘ นางจารีย์  เพชรทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม

๙ นางอรทัย  มีชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น

๑๐ นายนิพนธ์  ทองนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

๑๑ นายสุวิทย์  หมกทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง

๑๒ นายบรรจง  การะเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากน  าเก่า

๑๓ นางสุทธาทิพย์  คนซ่ือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางกระบือ

๑๔ นายสถิตย์  ทองวิจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหมน

๑๕ นายวิชัย  ใยยอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน  ารอบ

๑๖ นางสาววนิดา  บุญน า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน  ารอบ

๑๗ นายณัฐพร  อิสระพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิแ์จ้ง



๑๒๑

๑๘ นายจารุ  นามโชติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิเ์สด็จ

๑๙ นางสุชาดา  สุขพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร

๒๐ นางอาภรณ์  จันทคณางกูร ครู โรงเรียนวัดมุขธารา

๒๑ นายวันรวย  จินวรรณ ครู โรงเรียนวัดพังสิงห์

๒๒ นางสาวชูลี  ช่วยเอื อ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

๒๓ นางจิตรา  ขุทรานนท์ ครู โรงเรียนวัดสวนพล

๒๔ นางเตือนใจ  สุตตะนาคา ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์สด็จ

๒๕ นายพรเทพ  ไทรวรรณรังกูร ครู โรงเรียนวัดพระพรหม

๒๖ นายอรุณ  พลายด้วง ครู โรงเรียนวัดท่าแพ

๒๗ นางสุภาพรรณ  วังสะวิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดท่างาม

๒๘ นางสาววัฒนา  ยังอุปการ ครู โรงเรียนวัดเชิงแตระ

๒๙ นางจินดา  เพชรานนท์ ครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่

๓๐ นางสาวสมหมาย  คาตปรปักษ์ ครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่

๓๑ นางสงวนศรี  จันทรา ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง

๓๒ นางรัชนี  พัทรา ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

๓๓ นางสุมา  สุนทรพจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

๓๔ นางสาวดารารัตน์  นุ่มดี ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

๓๕ นางสาลี  บริพิศ ครู โรงเรียนวัดหัวอิฐ

๓๖ นางประชิต  สุพรรณอาสน์ ครู โรงเรียนวัดหญ้า

๓๗ นายอนันท์  วัฒนวิถี ครู โรงเรียนวัดสอ

๓๘ นางเบญจา  ข าค้า ครู โรงเรียนวัดไพศาลสถิต

๓๙ นายชัยศักด์ิ  กาญจนาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์สด็จ

๔๐ นายปรีชา  สุพรรณอาสน์ ครู โรงเรียนวัดพระมงกุฎ

๔๑ นายศรายุทธ  นิยมวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดป่ายาง

๔๒ นางสาวจินตนา  มานพศิลป์ ครู โรงเรียนวัดบ้านตาล

๔๓ นางอารมณ์  ฉายประชีพ ครู โรงเรียนวัดทางพูน

๔๔ นางโสภี  ทับวิเชียร ครู โรงเรียนวัดตรีเอการาม

๔๕ นางเกษร  รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเชิงแตระ

๔๖ นางสุภารัตน์  บุญบ ารุง ครู โรงเรียนวัดกัด

๔๗ นายไพศาล  คุ้มสวน ครู โรงเรียนราษฎร์บ ารุง



๑๒๒

๔๘ นางสืบสินธ์  เกษศิริ ครู โรงเรียนราษฎร์บ ารุง

๔๙ นายปัญญา  สุขหอม ครู โรงเรียนราษฎร์บ ารุง

๕๐ นางรัตนา  ยะวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านปากพญา

๕๑ นางสาวเกษร  กัณฐสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านปากน  าปากพญา

๕๒ นางสุพรรณี  แสงประทุม ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ

๕๓ นางวนิดา  คงคุ้ม ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ

๕๔ นายอ าพล  สุขกลับ ครู โรงเรียนบ้านคันธง

๕๕ นายสุวิทย์  ทิพย์ศรีนิมิต ครู โรงเรียนบ้านคลองดิน

๕๖ นางอาภรณ์  สีแสง ครู โรงเรียนบ้านคลองดิน

๕๗ นางอวยพร  เดชนุ่น ครู โรงเรียนชุมชนวัดหมน

๕๘ นายสมโชค  กรรณสุรางค์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหมน

๕๙ นางสายสุนีย์  ฉิมวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก

๖๐ นางสุพรรณี  สุทธิรักษ์ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

๖๑ นางสมศรี  ช านาญกิจ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

๖๒ นางพิมลพรรณ  พงษา ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

๖๓ นางสิริพร  จุงศิริ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

๖๔ นายอรุณ  มีชนะ ครู โรงเรียนวัดพระพรหม

๖๕ นางจ าปา  อินทนีย์ ครู โรงเรียนวัดทุง่เฟือ้

๖๖ นางฤทัย  อินทมาศ ครู โรงเรียนวัดท่าแพ

๖๗ นางทิพย์  พรหมดวง ครู โรงเรียนวัดดอนตรอ

๖๘ นางบุญเสริม  ชูใหม่ ครู โรงเรียนวัดดอนตรอ

๖๙ นางชูศรี  ด้วงสังข์ ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง

๗๐ นางสาวภารพร  ภารพบ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"

๗๑ นางพวงทิพย์  ยอดมงคล ครู โรงเรียนวัดวังไทร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒

๑ นายสุคนธ์  สิขิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นางกรรญา  มีแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๓ นายอดิศักด์ิ  บุณยะเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขากลาย

๔ นายสุชาติ  จักรหนู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม

๕ นายไพโรจน์  อิ ววังโส ผู้อ านวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗



๑๒๓

๖ นายทรงวุฒิ  เพ็ชรอาวุธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ

๗ นายสมเกียรติ  ณ นคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางตะเภา

๘ นายอุทัย  สิทธิฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ

๙ นายสมเกียรติ  ชูช่วย ครู โรงเรียนวัดไม้เรียง

๑๐ นางสาวอวยพร  รัตนบุรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล)

๑๑ นางจุรี  ไชยศร ครู โรงเรียนบ้านวังเต่า

๑๒ นายชุมพล  ขุนฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกุยเหนือ

๑๓ นางสุจินดา  สุตระ ครู โรงเรียนบ้านนา

๑๔ นางเรณู  แสงมณี ครู โรงเรียนบ้านปลายรา

๑๕ นางวิภา  เป็ดทอง ครู โรงเรียนบ้านสวน

๑๖ นายไพจิตร  พงศ์ทองเมือง ครู โรงเรียนวัดยางค้อม

๑๗ นางรัตนา  ปฏิบัติ ครู โรงเรียนบ้านคลองงา  

๑๘ นางฉวีวรรณ  ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านสวนอาย

๑๙ นายการัณย์  มุสิกะ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์

๒๐ นายสุนทร  ศรีคงแก้ว ครู โรงเรียนวัดมณีเจริญ มิตรภาพที ่๒๒๗

๒๑ นายจ าลอง  อินทรเทพ ครู โรงเรียนวัดไม้เรียง

๒๒ นายสุนทร  สิทธิเชนทร์ ครู โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

๒๓ นางชูจิตร์  สิงห์ไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกมะขาม

๒๔ นางสาววิภาพร  วศะพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปากน  า

๒๕ นายไพบูลย์  ยาทองไชย ครู โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

๒๖ นางอ านวย  แช่มชวลิต ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

๒๗ นางนิภาภรณ์  สมรักษ์ ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุง่สง

๒๘ นายเริงฤทธิ ์ เบญจกุล ครู โรงเรียนวัดก้างปลา

๒๙ นางเสาวลักษณ์  พรหมศร ครู โรงเรียนวัดก้างปลา

๓๐ นางพวงน้อย  ด าเกิด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖

๓๑ นายบรรเลง  กาญจนามัย ครู โรงเรียนวัดวังหีบ

๓๒ นายบ ารุง  ชูสุก ครู โรงเรียนวัดควนชม

๓๓ นายสมพงศ์  เกตุชาญวิทย์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ควายพัฒนศึกษา

๓๔ นางจุฑามาศ  ทองประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดศิลาราย

๓๕ นางพรทิพย์  บัวพูน ครู โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม



๑๒๔

๓๖ นายวิชาญ  ช านาญกิจ ครู โรงเรียนบ้านน  าพุ

๓๗ นายด าริ  เทพทวี ครู โรงเรียนวัดวังขรี

๓๘ นายเยาวลิตร  จรจาก ครู โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์

๓๙ นางศิริลักษณ์  จรจาก ครู โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์

๔๐ นายสีนวล  สมเก่า ครู โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม

๔๑ นางรฎานี  นาบุญ ครู โรงเรียนวัดควน

๔๒ นางทิพวัลย์  จินาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังหิน

๔๓ นายสุพัฒน์  ช่วยเรือง ครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่

๔๔ นายธนาพล  คงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนตม  

๔๕ นางโอภา  ลิบน้อย ครู โรงเรียนบ้านควนตม  

๔๖ นายสุธน  ศรีแก้วณวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา   

๔๗ นางละออ  นาคะนนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา   

๔๘ นายประสงค์  เลาลาศ ครู โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ

๔๙ นายปริทรรศน์  บุญวรรณ ครู โรงเรียนวัดควนส้าน

๕๐ นางเรณู  เจริญ ครู โรงเรียนวัดสวนขัน

๕๑ นางจุรี  สุวรรณสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสวนขัน

๕๒ นายวิเชียร  นาคฤทธิ์ ครู โรงเรียนองค์การสวนยาง ๑

๕๓ นางวรรณวิมล  แก้วเมือง ครู โรงเรียนบ้านไสยาสน์

๕๔ นางสาวอรุณีย์  พลไชยะ ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗

๕๕ นางบุญศรี  กรายแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

๕๖ นางจ านวน  จอง ครู โรงเรียนบ้านวังวัว

๕๗ นางวิบูลย์ลักษณ์  ถิระพร ครู โรงเรียนวัดถ  าใหญ่

๕๘ นางทิพยวรรณ  ชูสิทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง

๕๙ นางสุจิตร  เกิดอุดม ครู โรงเรียนบ้านควนตม  

๖๐ นางลาภวดี  สังข์ห่อ ครู โรงเรียนบ้านวังยวน

๖๑ นางวัชราภรณ์  เพชรพยอม ครู โรงเรียนบ้านคลองโอม

๖๒ นายสุเชาว์  ศรีอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเศลาใต้

๖๓ นางสมพิศ  กีรติชัยเศรษฐ ครู โรงเรียนฉวาง

๖๔ นางวรรณรัตน์  ราชฉวาง ครู โรงเรียนฉวาง

๖๕ นายเดชศรี  แจ้งเศรษฐ ครู โรงเรียนฉวาง



๑๒๕

๖๖ นางชะอ้อน  ทิพย์มณี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม

๖๗ นางวินิชภรณ์  แก้วแท้ ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง 

๖๘ นางกัลยา  อรุณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านควน

๖๙ นายนิยม  จุลิวรรณลี ครู โรงเรียนบ้านน  าพุ

๗๐ นายอารมย์  ศรีสุขใส ครู โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้

๗๑ นางเอี่ยมศรี  รักษามั่น ครู โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓

๑ นายนพพร  พวงจิตร นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๒ นายสุวิทย์  เจริญเฉลิมศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนทัศนาวลัย

๓ นายทวิชาติ  ศรีมาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชะอวด

๔ นายวิจิตร  ศรีสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด

๕ นายมงคล  ทองนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้ายทะเล

๖ นายสุภาพ  แพรกนกแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก

๗ นายสมพร  ไหมบุญแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร

๘ นายณรงค์  สุทธิภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม

๙ นายชาญชัย  สายสีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ)์

๑๐ นายโสภณ  พรหมทองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระบาท

๑๑ นายชาญชิต  อยู่ข า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระหอม

๑๒ นางพิมพันธ์  ชูประจง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)

๑๓ นางสาวอารี  ทองบุรี ครู โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพ ๑๗๓

๑๔ นางถนอม  ทองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าไทร

๑๕ นายเทียบ  ถนนทอง ครู โรงเรียนวัดท้ายทะเล

๑๖ นางจารุวรรณ  แกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนวัดสระโพธิ์

๑๗ นางสาวสุวนันท์  โททอง ครู โรงเรียนวัดสระโพธิ์

๑๘ นายสมศักด์ิ  ชนะพลชัย ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม

๑๙ นางเพ็ญพิจิตร  จินโณภาส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๗

๒๐ นายสมคิด  ช่วยแท่น ครู โรงเรียนบ้านลากชาย

๒๑ นางค าดี  รัตนวิจิตรกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยน  าเย็นมิตรภาพ ๑๑๒

๒๒ นายวิโรจน์  เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๒๓ นายนิรันดร์  ชูช่วงโชติ ครู โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)



๑๒๖

๒๔ นางประภัสสร์  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านอายเลา

๒๕ นางนัฏพร  สุวรรณปากแพรก ครู โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพ ๑๗๓

๒๖ นางลิภา  จิตภักดี ครู โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพ ๑๗๓

๒๗ นางสมจิต  หนูแป้น ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ

๒๘ นางประไพ  ทองกลับ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ

๒๙ นางโร๊ะหะหนา  กล่ินสนิท ครู โรงเรียนบ้านกุมแป

๓๐ นางสาวยินดี  ศรภักดี ครู โรงเรียนบ้านชะอวด

๓๑ นายพิทักษ์  ทองรัดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปากบางกลม

๓๒ นางเบญจมาศ  สมาคม ครู โรงเรียนบ้านพรุบัว

๓๓ นางไพบูลย์  อุ่นเสียม ครู โรงเรียนบ้านลานนา

๓๔ นางวันทนา  บัวมาศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโส

๓๕ นายสมนึก  ถือทอง ครู โรงเรียนวัดจิกพนม

๓๖ นางมาดี  พงศ์เพ็ชร์ ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน

๓๗ นางวินิตย์  ปานแก้ว ครู โรงเรียนวัดท่าเสม็ด

๓๘ นางมณี  แก้วทิพย์ ครู โรงเรียนวัดไม้เสียบ

๓๙ นายวินัย  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง

๔๐ นางสาวสมบูรณ์  ไสยวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง

๔๑ นางเรณู  นนทะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าขนาน

๔๒ นายสุวิทย์  สุขช่วย ครู โรงเรียนบ้านนา

๔๓ นางสุรินทร์  แซ่ตั น ครู โรงเรียนบ้านน  าบ่อ

๔๔ นางเปรมจิต  กรดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบางพระ

๔๕ นางสาวหทัยทิพย์  วิรัตินันท์ ครู โรงเรียนบ้านบางพระ

๔๖ นายเจษฏา  สกุลวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านปากเชียร

๔๗ นางฉวีวรรณ  บรรจง ครู โรงเรียนบ้านปากเชียร

๔๘ นางอ าพันธ์  แก้วมาก ครู โรงเรียนบ้านปากเชียร

๔๙ นางเครือวัลย์  บรรจง ครู โรงเรียนวัดดอนรักษา

๕๐ นายเอกราช  ทิพย์รัตน์ ครู โรงเรียนวัดทองพูน

๕๑ นางปราณี  แซ่เฮ่า ครู โรงเรียนวัดทายิการาม

๕๒ นางอ านวย  รามขาว ครู โรงเรียนวัดทายิการาม

๕๓ นายจรัญ  นกคง ครู โรงเรียนวัดพระบาท



๑๒๗

๕๔ นางสุพรรณี  ช่วยคง ครู โรงเรียนวัดพระหอม

๕๕ นายจรูญ  สุทธิคุณ ครู โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง

๕๖ นางเยาวลักษณ์  ยี่สุ่น ครู โรงเรียนบ้านน าทรัพย์

๕๗ นายสวาท  อ่อนจันทร์อม ครู โรงเรียนบ้านน าทรัพย์

๕๘ นางอรุณี  ศริกุล ครู โรงเรียนบ้านบางเนียน

๕๙ นางสุดาพร  กาญจนคลอด ครู โรงเรียนบ้านบางแรด

๖๐ นายโสภาส  ยอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบางวัง

๖๑ นายสมศักด์ิ  นพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดขนาบนาก

๖๒ นางจิณห์นิภา  มีสิน ครู โรงเรียนวัดโคกมะม่วง

๖๓ นางจารี  เย็นเอง ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน

๖๔ นางกันตยา  พรหมจรรย์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

๖๕ นายวรัท  พรหมมณะ ครู โรงเรียนวัดปากเนตร

๖๖ นางบุญเพ็ญ  พูนเกิด ครู โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา

๖๗ นางสาวอรุณี  เกตจงกล ครู โรงเรียนวัดป่าระก า

๖๘ นายประเสริฐ  ช่วยสงเคราะห์ ครู โรงเรียนวัดสระ

๖๙ นางอารอบ  ปรีดาศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดสองพีน่้อง

๗๐ นายวุฒิชาติ  วรรณถนอม ครู โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม

๗๑ นางอุไรพร  เล่ียวอารยะ ครู โรงเรียนบ้านป่าแชง

๗๒ นางสุวพร  ทิพย์กองลาศ ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์

๗๓ นางละไม  ขวัญเพชร ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย

๗๔ นายสุพิทย์  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดคันธมาลี

๗๕ นายวันชัย  ยี่กิ ม ครู โรงเรียนวัดโคกคราม

๗๖ นางเปรมฤดี  ชะอุ่มดี ครู โรงเรียนวัดถลุงทอง

๗๗ นายเผด็จ  พิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดทุง่หล่อ

๗๘ นายธีระพล  เพชรช่วย ครู โรงเรียนวัดเทพนมเชือด

๗๙ นางนยินดี  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านสระนอก

๘๐ นางบุญศรี  เพ็ชรชณะ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน

๘๑ นางเย็นตา  มีแก้ว ครู โรงเรียนวัดฉิมหลา

๘๒ นายปัญญา  คงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านราม

๘๓ นายนิคม  อยู่ทองอ่อน ครู โรงเรียนวัดบ้านราม



๑๒๘

๘๔ นายอาทร  สวนนุช ครู โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔

๑ นายเจริญ  สังสีเพชร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายไพโรจน์  โพถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘

๓ นายวิรุณ  สุขพัฒนศรีกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง

๔ นายธวัชชัย  วิเชียรสราง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางงาม

๕ นายประสาน  คนซ่ือ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระเลียบ

๖ นายนิรัตน์  ขับกล่อมส่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนากุน

๗ นายธีระ  สมล่ า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ  าเทียนถวาย

๘ นายสินชัย  ศิริโอภาสวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขรัวช่วย

๙ นางพรรณี  พิภูษณกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงครู

๑๐ นายวินิต  แสงหิรัญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาขุนพนม

๑๑ นางพิทยา  ศรีเทพ ครู โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑)

๑๒ นางสุเพ็ญ ปักเข็ม ครู โรงเรียนบ้านหนับเภา

๑๓ นางสายสุนีย์  มากแก้ว ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

๑๔ นายทวีศักด์ิ  สังข์เกื อ ครู โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

๑๕ นางสาวรัชนี  สุขศิริ ครู โรงเรียนวัดใหม่

๑๖ นางนันทวัน  ไกรสกุล ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว

๑๗ นายวิมล  ปักเข็ม ครู โรงเรียนบ้านอินทนิน

๑๘ นางภาวดี  สร่างโสก ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง

๑๙ นายนิพนธ์  รักษาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านในเพลา

๒๐ นางสาวรุจิรา  ขนอม ครู โรงเรียนบ้านท่าน้อย

๒๑ นายปราณี  ใจห้าว ครู โรงเรียนบ้านคลองวัง

๒๒ นางนวลสวาท  นวนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง

๒๓ นายจนนท์  สุขศิริ ครู โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง

๒๔ นางสาวพรทิพย์  มีมะแม ครู โรงเรียนวัดโมคลาน

๒๕ นายกิตติ  อะหลีแอ ครู โรงเรียนวัดโมคลาน

๒๖ นางอุไรวรรณ  อารีย์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เกราะ

๒๗ นายสุชาติ  วัฒนสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านประชาอารี

๒๘ นางอ านวยพร  ยอดเพชร ครู โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์



๑๒๙

๒๙ นางสุภาพ  วงกต ครู โรงเรียนวัดสวนหมาก

๓๐ นางพิมพร  เฟือ่งวรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดยางงาม

๓๑ นางสาววิเชียร  บุญฉาย ครู โรงเรียนวัดทางขึ น

๓๒ นางรัชนีภรณ์  กาญจนภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านอินทนิน

๓๓ นางจิรวรรณ  ศาสนภิบาล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘

๓๔ นางกาญจนา  ชัยติสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘

๓๕ นายสุเทพ  ชนะคุ้ม ครู โรงเรียนบ้านสระบัว

๓๖ นางราตรี  บุญนาค ครู โรงเรียนบ้านท่าสูง

๓๗ นายวิรัติ  สินธู ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

๓๘ นางจรวย  จันทรถ ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

๓๙ นางบุญทิพย์  อินทรสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

๔๐ นายเชาวลิต  ตันสถาพร ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

๔๑ นางวไลภรณ์  นาคกลัด ครู โรงเรียนวัดจอมทอง

๔๒ นางอาภรณ์  คุปต์กาญจนากุล ครู โรงเรียนวัดจอมทอง

๔๓ นางพวงรัตน์  อิสระนูวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต

๔๔ นายทวีพร  ทิพย์พิริยพงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม

๔๕ นางพรทิพย์  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปลายทอน

๔๖ นายกั นภัย  ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนวัดถ  าเทียนถวาย

๔๗ นายประนอม  จิตเขม้น ครู โรงเรียนวัดสุธรรมาราม

๔๘ นายภิญโญ  ด้วงใส ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี

๔๙ นางวันทนา  แสนภักดี ครู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต

๕๐ นายธนพงศ์  เกษรสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

๕๑ นายปองคุณ  บุญกล่อม ครู โรงเรียนบ้านในเขียว ๒

๕๒ นางมลิวัลย์  คันธิก ครู โรงเรียนวัดโทเอก

๕๓ นายสมพร  คีรีนารถ ครู โรงเรียนบ้านในตูล

๕๔ นายสนิท  ปูขาว ครู โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

๕๕ นายสุคนธ์  เพชรลอย ครู โรงเรียนบ้านวังหิน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑

๑ นายสมศักด์ิ  สุภิรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นางมนัสนันท์  ผ่องสุขสกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ



๑๓๐

๓ นายประเสริฐ  สุภิรักษ์ ศึกษานิเทศก์

๔ นางสมพิศ  เดชเด่ียว ศึกษานิเทศก์

๕ นายบันดิษฐ์  พิมพะ ศึกษานิเทศก์

๖ นายเฉลิมพล  อินทร์เพ็ญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาโพธิใต้

๗ นายมานิตย์  คุ้มภัยเพือ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองเต่า

๘ นางสาวจารุวรรณ  คันธารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์อุทิศ

๙ นายอาคม  อินทรเกษตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชุมแสง

๑๐ นายทนง  ทศไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ

๑๑ นายสุธีวัฒน์  สาทรวรวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (ส าลีประชานุเคราะห์)

๑๒ นายวุฒิ  ทรัพย์สมาน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฆะมัง

๑๓ นายสุทัศน์  มั่นศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาอุทิศ

๑๔ นายขรรค์ชัย  อ่อนมี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)

๑๕ นายชัยสิทธิ ์ มาลัยมาตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

๑๖ นางพรทิพย์  วัฒนสุข ครู โรงเรียนวัดท่าทอง

๑๗ นางสุภาพร  ปานทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดท่าทอง

๑๘ นางสุพร  พนิชการ ครู โรงเรียนวัดวังไผ่

๑๙ นายยงยุทธ  สุทธิ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง

๒๐ นางมัทณีญา  สุธาศิลพรมแพร ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง

๒๑ นางปราณี  ยอดเพ็ชร์ ครู โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา

๒๒ นางสายใจ  พัทธมาศรี ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

๒๓ นางสุนันท์  ปานพรม ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

๒๔ นางสาววรรณภา  ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

๒๕ นางศุภวรรณ  แก้วเหล็ก ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

๒๖ นางสาวภาวิณี  โชติธนเดชกุล ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

๒๗ นายณรงค์  มาวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง

๒๘ นายสุทธิศักด์ิ  ฉินประเสริฐผล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

๒๙ นางอัมพร  บุญช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

๓๐ นางปราจีนบุรี  แตงทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

๓๑ นางสาวจิราพร  พลอยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

๓๒ นางสุปราณี  เถกิงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)



๑๓๑

๓๓ นายประจักร์  เอื อวีรวัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเขากะลา

๓๔ นางบุษรารัศมิ์  สุนทรสถิตย์ ครู โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิป์ระสิทธิ์)

๓๕ นางธนาวรรณ  เรืองไทย ครู โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิป์ระสิทธิ์)

๓๖ นางหีบเสียง  ไกรนิตย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

๓๗ นางจักษณามนต์  ผลาผล ครู โรงเรียนวัดบึงน  าใส

๓๘ นางสาววรรณภา  นาคตระกูล ครู โรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกูล)

๓๙ นางวิไลวรรณ  อินทรตั ง ครู โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

๔๐ นางมาลิน  พันธุเทพ ครู โรงเรียนวัดดอนใหญ่

๔๑ นางอารีรัตน์  จันทรฆาฏ ครู โรงเรียนวัดหนองโรง

๔๒ นายส าราญ  หงษ์ทอง ครู โรงเรียนวัดหนองเขนง

๔๓ นางจรวยพร  หงษ์ทอง ครู โรงเรียนวัดหนองเขนง

๔๔ นางสาวสราลี  เกิดเล็ก ครู โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร

๔๕ นายยศวิวัฒน์  นิลเกษม ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา

๔๖ นางมารศรี  เกิดเกาะ ครู โรงเรียนวัดหนองกระโดน

๔๗ นางรัตนาภรณ์  เจนสาริกา ครู โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์

๔๘ นางวิไลวรรณ  อินทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร

๔๙ นางอุไรพรรณ  ไทยวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านพรหมเขต

๕๐ นายประทีป  เพ็ญวิจิตร ครู โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้

๕๑ นายสมเจตน์  ลูกปัด ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง

๕๒ นางสายสมร  จันทร์แสง ครู โรงเรียนวัดหนองเต่า

๕๓ นางสุมาลี  ไหมทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ

๕๔ นายประสาร  พงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดดงเมือง

๕๕ นายธีระศักด์ิ  โมราสุข ครู โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์

๕๖ นายมงคล  ศรีป้อม ครู โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ

๕๗ นางพรทิวา  บัวส าลี ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)

๕๘ นายฉลองรัฐ  จันทร์สมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)

๕๙ นายประมวล  โพธิอ์ินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)

๖๐ นางสุนันท์  ฤกษนันทน์ ครู โรงเรียนสระวิทยา

๖๑ นางสาวรุ่งรัตน์  มานะกิจ ครู โรงเรียนวัดนากลาง

๖๒ นายอาวุธ  อินทรอาษา ครู โรงเรียนวัดนากลาง



๑๓๒

๖๓ นายประเมิน  พนมเวช ครู โรงเรียนบ้านกระจังงาม

๖๔ นายประวัติ  แรงเขตรการ ครู โรงเรียนบ้านเขาถ  าพระ

๖๕ นายประจักษ์  หาดแก้ว ครู โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ

๖๖ นางวิไลรัตน์  บัวเทศ ครู โรงเรียนบ้านหาดสูง

๖๗ นายเชาว์  บัวเทศ ครู โรงเรียนบ้านหาดสูง

๖๘ นางมาลีวัฒน์  ทองถนอม ครู โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์

๖๙ นางพัชรา  ฟองงาม ครู โรงเรียนวัดท่านา

๗๐ นางรัตนา  รักขติวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่ากร่าง

๗๑ นางสหัทยา  จรัญญา ครู โรงเรียนบ้านท่ากร่าง

๗๒ นายไพฑูรย์  คมข า ครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ

๗๓ นางมอนเหนือ  ทองรุ่ง ครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ

๗๔ นายวิเชียร  เจตน์ประยุกต์ ครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ

๗๕ นางสาวสุธีรา  เชาวนปรีชา ครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ

๗๖ นายสมบูรณ์  วงศ์ธนะศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดบางเคียน

๗๗ นายมานิตย์  เถียรอ่ า ครู โรงเรียนวัดฆะมัง

๗๘ นางวันทนีย์  สวัสดีแป้น ครู โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา

๗๙ นางสายหยุด  พ่วงช่วง ครู โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา

๘๐ นายชัยโรจน์  สุขะพิบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)

๘๑ นายจรูญ  นาควิสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดท่าโก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๒

๑ นายเสรีชัย  เจริญมายุ ศึกษานิเทศก์

๒ นายกีฑา  พิสฐศาสน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี ยว)

๓ นายเกรียงศักด์ิ  เศรษฐพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพสถาพร

๔ นายช านาญ  นาคสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร)

๕ นายกิตติภณ  ไม้หอม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองสาลี

๖ นายวีระศักด์ิ  จันทรสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมาบแก

๗ นางสาวกัญญา  ศิวารมณ์ ครู โรงเรียนวัดประสาทวิถี

๘ นายมงคล  ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดหูกวาง (เปร่ืองอุ่นอุทิศ)

๙ นางสาวตันหยง  สดสี ครู โรงเรียนวัดท่างิ ว

๑๐ นางสมบัติ  พิสฐศาสน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี ยว)



๑๓๓

๑๑ นายชุมพล  บัวประภัสสร ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี ยว)

๑๒ นางสุรัตน์  วงษ์ประยูร ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี ยว)

๑๓ นางสุมาลี  ชุ่มวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี ยว)

๑๔ นายกู้เกียรติ  วงค์สาคร ครู โรงเรียนวัดประสาทวิถี

๑๕ นางอ าไพ  ไกรลักษณ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร)

๑๖ นายประสิทธิ ์ ค าดี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร)

๑๗ นายวิษณุ  ทับทิม ครู โรงเรียนบ้านบึงราษฏร์

๑๘ นางโกสุม  ทับทิม ครู โรงเรียนบ้านบึงราษฏร์

๑๙ นางสาวลัดดา  มธุรสปรีชากุล ครู โรงเรียนบ้านบึงราษฏร์

๒๐ นายไพศาล  พุม่ทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี)

๒๑ นายด ารงค์  สังข์เงิน ครู โรงเรียนราษฏร์ร่วมสามัคคี

๒๒ นางจิราพร  วิริยะเขษม ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

๒๓ นางผาสุก  แดงอ าพล ครู โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้

๒๔ นายฉลาด  บุญทิพย์จ าปา ครู โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื อ

๒๕ นางโสภิต  จงเกตุกรณ์ ครู โรงเรียนวัดวังม้า (ชลประสิทธิว์ิทยา)

๒๖ นางเยาวภาพันธุ ์ อ่อนมี ครู โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน  า

๒๗ นางสาวล าใย  คงศัตรา ครู โรงเรียนวัดท่างิ ว

๒๘ นางสาวไพฑูรย์  ประทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน  าเขียว

๒๙ นางส าราญ  พรมอุทัย ครู โรงเรียนบ้านหนองน  าเขียว

๓๐ นางอุบลวรรณ  อ านวยเกียรติ ครู โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)

๓๑ นางวัชรี  วิฑูรพูนศรี ครู โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)

๓๒ นางประชิด  ใจกว้าง ครู โรงเรียนวัดบ้านไผ่

๓๓ นางธัมลดา  นภาพร ครู โรงเรียนวัดเจริญผล

๓๔ นายพิสิฐ  พูลเขตรกรม ครู โรงเรียนวัดสวนหลวง

๓๕ นางไอรินทร์  ขุนดารา ครู โรงเรียนบ้านดอนจังหัน

๓๖ นายมานะพันธ์  โพธิเ์นียร ครู โรงเรียนวัดหนองไร่

๓๗ นางลดาวัลล์ิ  สุวรรณบาง ครู โรงเรียนบ้านหนองนมวัว

๓๘ นางวรรณภา  เกษสุวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนมวัว

๓๙ นายสมชาติ  นาคบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านดอนพลอง

๔๐ นางวิธู  ฤทธิอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังดินดาด



๑๓๔

๔๑ นางวิภา  เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนบ้านวังหิน

๔๒ นางจ าเลียง  มากมี ครู โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย

๔๓ นางสาวณรรฐวรรณ  ปิยะภาค ครู โรงเรียนบ้านวังชุมพร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๓

๑ นางบุหลง  ศุภศิลป์ ศึกษานิเทศก์

๒ นายไพศาล  ทับวงษ์ ศึกษานิเทศก์

๓ นายพงศ์ธร  คงบุญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๔ นายปรีชา  ผลยาม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

๕ นายสมพร  ชื่นกล่ิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุดมธัญญา

๖ นางอุไร  เกตุสุภะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)

๗ นายสมชาย  เอกสุภาพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยดุก

๘ นายวิสิทธิ ์ สุวรรณจักร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงพลับ

๙ นายทรงศักด์ิ  ทองทัพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิง์าม (สนานทองค าประชาสรรค์)

๑๐ นายสนิท  สุทธิเศวต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๑๑ นายจรุณ  ไสยพาที ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่

๑๒ นายวิเชียร  โพธิยาสานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากง่าม

๑๓ นายประจวบ  เรียงสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ (ราษฎร์บ ารุง)

๑๔ นายสมพร  สว่างชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล

๑๕ นายพงษ์ศักด์ิ  ผ่องวิลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท านบ

๑๖ นายปรีดาภัทร์  เต็งสกุลนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุนกยูง

๑๗ นายทรงศักด์ิ  ญานสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตักน  า

๑๘ นายวิชิต  หร่ิงรอด รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๑๙ นางสาววรรัตน์  ฟักน่วม ครู โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

๒๐ นางอ าพร  มีทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน  าวิง่

๒๑ นายค ารณ  จันทร์ลอย ครู โรงเรียนค้งบ้านใหม่

๒๒ นายสุเทพ  ขจรกล่ า ครู โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

๒๓ นางดาลัด  เอกสุภาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)

๒๔ นางดาริณี  พ่วงพุม่ ครู โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา

๒๕ นายสมหมาย  พระขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)

๒๖ นางสุขุมาล์  ปัน้สนธิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)



๑๓๕

๒๗ นายเสนอ  ถือมั่น ครู โรงเรียนบ้านตุ๊กแก

๒๘ นางพินิจ  วันคืนดี ครู โรงเรียนบ้านหนองกระโดน

๒๙ นายส าราญ  ลิ มวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระโดน

๓๐ นางสุภาพร  ทองทวีสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านท านบ

๓๑ นายถนอม  แก้วคง ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเด่ือประชาสรรค์)

๓๒ นางวันทนีย์  แสงทุง่ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

๓๓ นางอัญชลี  ทับทิม ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

๓๔ นางนิตยา  เหลืองหิรัญ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

๓๕ นายประมวล  เพ็ชยะมาตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๓๖ นายสง่า  ดารา ครู โรงเรียนบ้านเทพสถาพร

๓๗ นางวาสนา  สุทธิเศวต ครู โรงเรียนบ้านล าพยนต์

๓๘ นางจิตรา  ปรางค์วิเศษ ครู โรงเรียนวัดดงพลับ

๓๙ นายวิศิษฏ์  รอดบ ารุง ครู โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล)

๔๐ นางอนุกูล  เจียมฉวี ครู โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองค าประชาสรรค์)

๔๑ นายคมสันต์  จ าแนกวงษ์ ครู โรงเรียนวัดบ่อนิมิต

๔๒ นายรุ่งโรจน์  เหล่ียมเย็นใจ ครู โรงเรียนบ้านโคกกร่าง

๔๓ นางศักด์ิศรี  จริยาคุณา ครู โรงเรียนวัดจันเสน

๔๔ นายจ าลอง  เมฆด า ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่

๔๕ นางลัดดา  กล่อมแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ (นิยุตประชาสรรค์)

๔๖ นางธีรนาฎ  แก่นบุญ ครู โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)

๔๗ นางสุภลักษณ์  ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)

๔๘ นางทัศนีย์  คงสุข ครู โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)

๔๙ นางเรณู  ชื่นอยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

๕๐ นายพัทธนันท์  กันต์สิริสกุล ครู โรงเรียนบ้านพนมรอก

๕๑ นางวรรณา  เกตุเทียน ครู โรงเรียนวัดสายล าโพงเหนือ

๕๒ นายสุรพล  เกษรวิจิตร์ ครู โรงเรียนวัดสายล าโพงกลาง

๕๓ นายอดิศักด์ิ  ธีระรังสิกุล ครู โรงเรียนวัดดอนคา

๕๔ นางสุดา  ธีระรังสิกุล ครู โรงเรียนวัดดอนคา

๕๕ นางปรานอม  พรามบุตร ครู โรงเรียนบ้านตุ๊กแก

๕๖ นายสุเทพ  พิมพ์แดง ครู โรงเรียนบ้านวังมะเด่ือ



๑๓๖

๕๗ นายธนพงศ์  มรรคผล ครู โรงเรียนบ้านวังมะเด่ือ

๕๘ นายนรัตน์  สิงห์สถิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

๕๙ นางเรียมวิไล  เรืองธีรวงศา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

๖๐ นางวราภรณ์  อิ่มศิลป์ ครู โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ)์

๖๑ นางวรางคนา  รัตนบัวพา ครู โรงเรียนน  าสาดกลาง

๖๒ นางเรไร  เดือนหงาย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๑

๑ นายธวัช  สวนคล้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒ นายสมหมาย  มัณยานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๓ นายอรุณ  อรุณรังษี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)

๔ นางสาวสุทธินี  ชูเชิดรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์)

๕ นางสุรีย์  ล่ิวเวหา ครู โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)

๖ นางจันทร์ฉาย  ไตรประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)

๗ นายจิรานุวัฒน์  สุจิพงศ์ ครู โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๘ นายสิงห์  หมื่นสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์)

๙ นางสาวจีรพัชร  ขันทอง ครู โรงเรียนวัดส าโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

๑๐ นางอรพรรณ  เปาริก ครู โรงเรียนวัดส าโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

๑๑ นางผ่องจิตต์  จินดาหรา ครู โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

๑๒ นางพิมพ์ใจ  เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง)

๑๓ นายวลัยศักด์ิ  วุฒิจันทร์ ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๔ นางสมศรี  อ้นเพ็ง ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๕ นางสุดสวาสด์ิ  ศิริกุล ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๖ นายบุญเกื อ  ชมฉ่ า ครู โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)

๑๗ นางจันทนา  นาคเวก ครู โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์)

๑๘ นางสมเพชร  กิจบุญชู ครู โรงเรียนวัดส าโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

๑๙ นางอรุณี  แก้วงาม ครู โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๒๐ นางสุภา  แวววิริยะ ครู โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๒๑ นางสัจจา  ยูกาล ครู โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

๒๒ นายช านิ  เทศข า ครู โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

๒๓ นางสาวมยุรี  พิณทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า



๑๓๗

๒๔ นางคนึงนิจ  โค้วคาศัย ครู โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

๒๕ นางไพฑูรย์  ศรีเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒๖ นางอัจฉราวดี  ศาสตร์ข า ครู โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บ ารุง)

๒๗ นายประพฤติ  ทองสาว ครู โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ารุง)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒

๑ นายอนันต์  สุขกลัด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา 

๒ นายคันธชิต  ชูสินธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา 

๓ นางนฤมล  พิสิฐวรพันธุ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

๔ นางสาวจรินทร์  บุญญานันท์ ศึกษานิเทศก์ 

๕ นางอัมพิกา  ภูเดช ศึกษานิเทศก์ 

๖ นายสาโรช  อุ่นเอม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้า

๗ นายอดุล  จันทร์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่

๘ นายไพโรจน์  ศิริสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล

๙ นายดิเรก  ชอบสวน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

๑๐ นายสุเทพ  วิมลจริยาบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๑๑ นางพินีวัลย์  สุทธิดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง บัวเอี่ยมพิทยากร

๑๒ นายอาจผจญ  เทพสูตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๑๓ นางสุภาพ  สวัสด์ิพึง่ ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม

๑๔ นางดุษณี  จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่

๑๕ นางวรมน  คงอ่อน ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๑๖ นางสาวสุหร่าย  อนุพนธ์วิทยา ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่

๑๗ นางประภาพร  สุดประเสริฐ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๑๘ นางจุฑาพร  แก้วสว่าง ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๑๙ นายสมศักด์ิ  ภัยขยาด ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี

๒๐ นางสายพิณ  เหมือนพิมพ์ทอง ครู โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

๒๑ นางสาวอัมพร  แก้วพวง ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)

๒๒ นางเพ็ญแข  ตินะมาตร ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๒๓ นางนวพร  ฉิมตระกูล ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๒๔ นางจิรปราง  ประกอบกิจ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๒๕ นางจารุณี  ตันสุวรรณ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี



๑๓๘

๒๖ นางนริศา  เสาวไพบูลย์ ครู โรงเรียนคลองเกลือ

๒๗ นางเนาวรัตน์  จ าเริญศักด์ิศรี ครู โรงเรียนวัดลากค้อน

๒๘ นายปราโมทย์  จันทร์เหล่ียม ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๒๙ นายวุฒิชัย  ยวงประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

๓๐ นายสถาพร  สง่าพงษ์สาร ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื อผู้ดีอุปถัมภ)์

๓๑ นางสาวกรรณิการ์  ปทุมรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโพธิบ์้านอ้อย

๓๒ นายวิจิตร์  โกวิทยากร ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)

๓๓ นางประนอม  ผลนาค ครู โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

๓๔ นางสาวรัตนา  บุญเตาชู ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๓๕ นางศิริพรรณ  พงศ์สิฏานนท์ ครู โรงเรียนคลองเกลือ

๓๖ นายไสว  ทองปานดี ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

๓๗ นางเสาวณิต  อัจฉริยะบุตร ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่

๓๘ นางมาลิณี  กิจจามัย ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๓๙ นางนิยม  ขุนคงเสถียร ครู โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง บัวเอี่ยมพิทยากร

๔๐ นางเรืองรัตน์  มุ้ยจีน ครู โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

๔๑ นางจริญ  ผลตาล ครู โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

๔๒ นางนภัสกร  พรมทองดี ครู โรงเรียนประชารัฐบ ารุง

๔๓ นายวีระ  กนกลาวัณย์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

๔๔ นายวิศิษฐ์  คนราม ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่

๔๕ นางสาวรัตนา  วิเชียรชิต ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๔๖ นางสุกันยา  ภักตร์เจริญ ครู โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)

๔๗ นายพงศ์พร  สิงหเรศร์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

๔๘ นางอรณีย์  ฐิติกรวิวัฒน์ ครู โรงเรียนคลองเกลือ

๔๙ นางจรรยง  แสงทอง ครู โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ารุง

๕๐ นางจารุพันธ์  พูลสุข ครู โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ารุง

๕๑ นางสาวนิรมล  จันทร์ดุริยะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

๕๒ นางเบ็ญจวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๕๓ นางดวงจันทร์  ศรีเสน่ห์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิท์องบน)



๑๓๙

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑

๑ นายมหัตสิทธิ ์ สุทธวีร์กูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายอดิศักด์ิ  อภิรักษากุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๓ นายพันธราวุธ  ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์

๔ นายกอเดร์  แลแมแน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที ่๖๖

๕ นายจรัส  นวลเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่คา 

๖ นายนิโซ๊ะ  นิเยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไอร์แยง

๗ นายวัฒนชัย  มณีพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสุมุ

๘ นายมนัส  งานทวีเลิศสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแมแน

๙ นายเจริญ  สังข์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกตีเต

๑๐ นางมารีเยาะห์  มะนุ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

๑๑ นางนิพพา  ประทุมวัลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

๑๒ นางเพ็ญศรี  วงศ์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

๑๓ นางจิรวรรณ  ปัทมะอุบล ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

๑๔ นางสุขุมาลย์  อินทรเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

๑๕ นางเลิศลักษณ์  แสงมณี ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

๑๖ นางกัญจราว์ หวัดเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

๑๗ นายวิบูลย์  จันทโรจวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค่าย

๑๘ นางอ าพร  เดชบุญ ครู โรงเรียนบ้านโคกสุมุ

๑๙ นายวิรัช  ศักด์ินราวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่พญา

๒๐ นายมะดาโอะ  เปาะจิ ครู โรงเรียนบ้านโคกแมแน

๒๑ นางสอมารียะ  ยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา

๒๒ นายสะมะแอ  คะ ครู โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร)

๒๓ นายอาฮามะ  สามะเด็ง ครู โรงเรียนบ้านบือแนปีแย

๒๔ นายยะโกะ  มีเหาะ ครู โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที ่๖๖

๒๕ นางอรีรัตน์  ปาทาน ครู โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที ่๖๖

๒๖ นางนิก๊าสมา  ดาหะแมง ครู โรงเรียนบ้านแยะ

๒๗ นางเยลีตา  บุญบ้านเกิด ครู โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ

๒๘ นางศรันยา  แวสือแม ครู โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ

๒๙ นางประยงค์  ชูแว่น ครู โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ



๑๔๐

๓๐ นางวัลภา  พรหมเพชร ครู โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 

๓๑ นางอารีรัตน์  วาสนานุกูล ครู โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 

๓๒ นางณัฏฐา  อุทัยเลิศ ครู โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา)

๓๓ ม.ล. เสาวลักษณ์  ศรีธวัช ครู โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา)

๓๔ นางสาววรรณี  ปิยะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบากง

๓๕ นางปัทมา  มามะ ครู โรงเรียนบ้านบางมะนาว

๓๖ นางคอตีเม๊าะ  ปะดอ ครู โรงเรียนบ้านทุง่โต๊ะดัง

๓๗ นายนิมะ  แนซี ครู โรงเรียนบ้านดูกู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒

๑ นางศิริรัตน์  นราวงศานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา 

๒ นางวรัญญา  ชัยหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

๓ นายไกรนรา  มาหะมะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ

๔ นายสมพงษ์  ราชจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง)

๕ นายรติ  นิรมาณกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ

๖ นายอุดล  ไทยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโผลง

๗ นายสุวรรณ  บุญรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกงู

๘ นายสุทธิศักด์ิ  เจ๊ะอามิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรือซอ

๙ นายรัศมี  มะหะหมัด ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

๑๐ นางสาวจรินทร์  มณีโชติ ครู โรงเรียนบ้านลาแล

๑๑ นางกัลยา  ยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา

๑๒ นายอดุลย์  อนุชิต ครู โรงเรียนบ้านซรายอ

๑๓ นายวัฒนา  ลิขิตมานนท์ ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

๑๔ นางอัญชลี  จันทมณี ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

๑๕ นางศมานันท์  มั่นมาศพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านตอแล

๑๖ นางสาวดวงใจ  รัตนกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านตือมายู

๑๗ นายสว่าง  ชอบเอียด ครู โรงเรียนวัดทรายขาว

๑๘ นายสมาน  แวยายอ ครู โรงเรียนบ้านหัวคลอง

๑๙ นายวรเทพ  ฤกษ์อังคาร ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)

๒๐ นายอุดมศักด์ิ  บัวเพชร ครู โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์

๒๑ นายชัยพร  คงประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโคกมะม่วง



๑๔๑

๒๒ นางศยามล  จันทวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสะหร่ิง

๒๓ นายนิอับดุลเลาะห์  นิกือจิ ครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น

๒๔ นางยุวเรศ  หงส์สิริวิไล ครู โรงเรียนบ้านโคกตา

๒๕ นางพรทิพย์  เต๊ะตานี ครู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา

๒๖ นางสาววลี  สินุธก ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

๒๗ นางปิยรัตน์  ทองดี ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

๒๘ นางอุไร  วิชัยนราพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านฆอเลาทูวอ

๒๙ นางเรวดี  เจ๊ะบราเฮ็ง ครู โรงเรียนกรือซอ

๓๐ นางฮามีดะ  มาเละ ครู โรงเรียนบ้านกูวา

๓๑ นางดาราณี  ยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านตาบา

๓๒ นางเมตตา  แสงรีย์ ครู โรงเรียนบ้านตาบา

๓๓ นางประทุม  จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์

๓๔ นายอดินันท์  อาสาวะ ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที ่๒๒๓

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๓

๑ นายเสริมสุข  ไกรนรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาลิซา

๒ นายวิเชียร  อธิกพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกแม

๓ นางสาววนิดา  เจ๊ะเล๊ะ ครู โรงเรียนบ้านแกแม

๔ นายอาแซ  ยีดิง ครู โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ

๕ นายธนิต  จินตประสาท ครู โรงเรียนบ้านบาโงระนะ

๖ นายอาแซ  บินเจะแว ครู โรงเรียนบ้านบาโงระนะ

๗ นางสาวเอื อมพร  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะโละ

๘ นายไพศาล  อุบลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง

๙ นางโสภิต  พัววิริยะพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก

๑๐ นางดวงรัตน์  แวสะมะแอ ครู โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑

๑ นายทวีป  ปัญญาอินทร์ ศึกษานิเทศก์

๒ นายวีรวุฒิ  ไชยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าแก่นกลาง

๓ นายสงัด  ขันเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่พงษ์

๔ นายวิเชียร  พอจิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย

๕ นายปราโมทย์  ใจสุดา ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร



๑๔๒

๖ นายธีรชัย  แก้วกุลฑล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าล่ี

๗ นางสาวกนิษฐา  จงเลิศรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชานุบาล

๘ นายเกษม  อายุยืน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

๙ นายเจริญ  วรรณวงค์ ครู โรงเรียนประกิตเวชศักด์ิ

๑๐ นายนิคม  ใจบุญ ครู โรงเรียนบ้านนาไค้

๑๑ นางร าเพียร  ข าไชโย ครู โรงเรียนบ้านน  าหก

๑๒ นางล่ันทม  เหล่ียมวานิช ครู โรงเรียนบ้านนาราบ

๑๓ นางกานต์รวี  พลธนะ ครู โรงเรียนบ้านนาราบ

๑๔ นางนงเยาว์  พันธุแ์ก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาราบ

๑๕ นางสมใจ  แสนเสนาะ ครู โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที ่๑๒๕

๑๖ นางจิตรา  บุญปวง ครู โรงเรียนบ้านวังยาว

๑๗ นางนิลมัย  โล่ห์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อย

๑๘ นางจีรเพชร  ทองตีฆา ครู โรงเรียนบ้านน  าแก่นเหนือ

๑๙ นายกฤษดา  ม้าอุตส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที ่๑๐๗

๒๐ นางกรรณิการ์  เขื่อนค า ครู โรงเรียนราชานุบาล

๒๑ นายประหยัด  ค าก้อน ครู โรงเรียนบ้านผาสิงห์

๒๒ นางอิงอร  ชิณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านผาตูบ

๒๓ นางศรีแก้ว  จันต๊ะยอด ครู โรงเรียนบ้านผาขวาง

๒๔ นางรัตตินันท์  ประภาสิทธิ ครู โรงเรียนบ้านสองแคว

๒๕ นางสดชื่น  หว่าเกตุ ครู โรงเรียนบ้านสะเนียน

๒๖ นายวรวุฒิ  ธารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านไชยสถาน

๒๗ นางสายสวาท  สัมพันธ์สวาท ครู โรงเรียนบ้านไชยสถาน

๒๘ นายสมฤทธิ ์ สุค า ครู โรงเรียนบ้านป่าหุง่

๒๙ นางจุไรรัตน์  ฉัตรเท ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน  าปัว้

๓๐ นางพยอม  เขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม

๓๑ นายธีระพล  ยุธยศ ครู โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม

๓๒ นางเนาวรัตน์  ตาแก้ว ครู โรงเรียนศรีนาชื่น

๓๓ นางสุพิน  อะทะยศ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)

๓๔ นางอ าพร  โชติก าจร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)

๓๕ นางกุหลาบ  ใจยศ ครู โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล



๑๔๓

๓๖ นางสุพินดา  พึง่มี ครู โรงเรียนบ้านปิงใน

๓๗ นายนิคม  ช านาญ ครู โรงเรียนบ้านน  าเลา

๓๘ นายสามารถ  สมยศ ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์

๓๙ นายชาญณรงค์  ปาละ ครู โรงเรียนบ้านนาวี

๔๐ นางบุณฑริก  โคตรสีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านน  าโค้ง

๔๑ นายคงฤทธิ ์ อ่อนดี ครู โรงเรียนบ้านศรีเกิด

๔๒ นางสุกัญญา  แสงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านไชยสถาน

๔๓ นางฟองจันทร์  ศรีเติง ครู โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน

๔๔ นายสมคิด  พิเคราะห์ ครู โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย

๔๕ นางปิยะนุช  จ่าแสน ครู โรงเรียนบ้านวัวแดง

๔๖ นางละเอียด  ส าอางค์อินทร์ ครู โรงเรียนบ้านดู่พงษ์

๔๗ นางศุภกาญจน์  ใบยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนนันทบุรีวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒

๑ นางสาวจงรักษ์  รัตนวิฑูรย์ ศึกษานิเทศก์

๒ นางอุไร  เปียงใจ ศึกษานิเทศก์

๓ นายเสริมศักด์ิ  หาญยุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร

๔ นางนงนุช  พิมพ์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผุก

๕ นายส าเนา  ค ามอญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าอ้อ

๖ นางพรรณี  ไตรยสุทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรางค์

๗ นายทรงศักด์ิ  มหานิล ครู โรงเรียนบ้านพร้าว

๘ นางอนงค์  วรรณวัตร ครู โรงเรียนศรีสระวงค์

๙ นางวงค์เพ็ญ  เหล็กเพชร ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก

๑๐ นางจุฑามณี  ห่านตระกูล ครู โรงเรียนบ้านวังว้า

๑๑ นายถนัด  จันต๊ะวงศ์ ครู โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร

๑๒ นายสามารถ  เมืองมูล ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"

๑๓ นายสุรเดช  วรรณวัตร ครู โรงเรียนศรีสระวงค์

๑๔ นางสาวปณิดา  ดอนดง ครู โรงเรียนวรนคร

๑๕ นางประนอม  ตาลาว ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"

๑๖ นางสังวาลย์  ถาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาฝ่า

๑๗ นายวีรศักด์ิ  ก ายา ครู โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา



๑๔๔

๑๘ นายประสิทธิ ์ บูรณศรี ครู โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์

๑๙ นางกมลรัตน์  ชัยภิบาล ครู โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา

๒๐ นางพิกุล  วุฒิปัณณวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านน  าอ้อ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑

๑ นายวันชัย  ภัณฑลักษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

๒ นายจ ารัส  เสนาปักธงไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

๓ นายด ารงค์  จาบรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิท์อง

๔ นายสุรเชษฐ์  ครองงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๕ นายสุทิน  มะลิวัลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสลงพัน

๖ นายอ าพล  พรมน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

๗ นายโกมินทร์  แผ้วพลสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองปล่อง

๘ นายจักรกริช  ศรีวงศ์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง

๙ นายมงคล  คันธเสวี รองผู้อ านวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

๑๐ นางอรุณี  ทองกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๑๑ นายมนู  เฮงขวัญ ศึกษานิเทศก์ 

๑๒ นางนันทนัช  สายหยุด ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด

๑๓ นางบุญเรือง  เข็มบุบผา ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร

๑๔ นางสุชน  มันตาพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

๑๕ นางปราณีต  ก้องตรีสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

๑๖ นางสาวรชรินทร์  อนันตวิเชียร ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

๑๗ นางทัศพร  นิลนนท์ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ ไตรคามสิทธิศิลป์

๑๘ นายจตุรภัทร  สร้อยค า ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ ไตรคามสิทธิศิลป์

๑๙ นางสมหมาย  กรีทวี ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

๒๐ นางสมพร  วงศ์ประณุท ครู โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง

๒๑ นายสุพจน์  เขียวรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตราด

๒๒ นางอรปรียา  บุญเชิญ ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๒๓ นางบุปผา  วงศ์อุทุมพร ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๒๔ นางสุภาภรณ์  อินทุลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

๒๕ นายนิยม  เอื อเฟือ้ ครู โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

๒๖ นายศักด์ิศิริ  ทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น



๑๔๕

๒๗ นายเสด็จ  วานิชยากร ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง

๒๘ นางปิยนุช  ศิลประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง

๒๙ นางเพ็ญศรี  ประกอบมี ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง

๓๐ นายยิ่ง  ประโกสันตัง ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน

๓๑ นายวิเชียร  มูลสิน ครู โรงเรียนบ้านตะโก

๓๒ นายกฤษณะพงศ์  วงศ์ประยูร ครู โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๓๓ นายพูนศักด์ิ  ชอบธรรม ครู โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

๓๔ นายสมรรถชัย  พลอามาตย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า

๓๕ นางบุญรอด  สมนาม ครู โรงเรียนบ้านสวายจีก

๓๖ นางกาญจณา  วาทวิจารณ์ ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

๓๗ นางอัญธิยา  ทองสุข ครู โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก

๓๘ นางวราภรณ์  ค าชัย ครู โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

๓๙ นายชัยสุรินทร์  บุราคร ครู โรงเรียนบ้านหนองค่าย

๔๐ นางดวงจันทร์  แกล้วกล้า ครู โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

๔๑ นางสุดารัตน์  พูลวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

๔๒ นายธันวา  โจมพรม ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

๔๓ นายบุญเลิศ  สาทะรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

๔๔ นางพิศวาส  ซุ้มปรึกษา ครู โรงเรียนบ้านสมสนุก

๔๕ นางนพัชนันท์  ศิริภัทรฉัตร ครู โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ

๔๖ นายธีระพงศ์  นีละเสวี ครู โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ

๔๗ นางทองดี  เภสัชชา ครู โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ"์ศรีตลาดโพธิ"์

๔๘ นางดวงจันทร์  แซ่ตัง ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวล

๔๙ นายสันติ  กองค า ครู โรงเรียนบ้านซ าแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕)

๕๐ นางดวงจันทร์  เด่นชัย ครู โรงเรียนบ้านส่ีเหล่ียมน้อย

๕๑ นายอาทร  โพธิจ์ันดี ครู โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

๕๒ นายนิยม  ซอมรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๕๓ นายวุฒินันท์  ละมุล ครู โรงเรียนบ้านบริหารชนบท

๕๔ นายสามารถ  ภานุวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง

๕๕ นายสมศรี  สะเริญรัมย์ ครู โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเต่ินพัฒนา

๕๖ นายเอกภาพ  มานะยิ่ง ครู โรงเรียนวัดบ้านตะขบ"โนนตะครองโคกใหม่วิทยา"



๑๔๖

๕๗ นางส ารวย  เสรีวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดบ้านตะขบ"โนนตะครองโคกใหม่วิทยา"

๕๘ นายประกอบ  ชาติศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อ านวยวิทย"์

๕๙ นางรวงรัตน์  ภิรมรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

๖๐ นางสุรีพร  ทิพย์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

๖๑ นางประกิจ  ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านโคกสนวน

๖๒ นางจิราภรณ์  ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๖๓ นางทัศนีย์  โภคาพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพะอง

๖๔ นางสุทธาทิพย์  แสนกล้า ครู โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๖๕ นางชื่นเย็น  มโนบาล ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง

๖๖ นายอดิศร  วงษ์ขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านฝังงา

๖๗ นางนุชนารถ  เทพรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านฝ้าย

๖๘ นางสกุลทิพย์  ตังเทพประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านส่ีเหล่ียมน้อย

๖๙ นายล้วน  เสนานอก ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๗๐ นายค าปอน  ชนะโม ครู โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเต่ินพัฒนา

๗๑ นายกิตติพันธ์  สิบทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวศ์วิทยา)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๒

๑ นายสมาน  แก้วมน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางนวลอนงค์  โรจนากาศ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๓ นายเกียรติ  เข็มบุบผา ศึกษานิเทศก์

๔ นายเฉลิมพล  ฤทธิน าพร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๕ นายอ านวย  บาลปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกระสัง

๖ นายประศาสน์  กุลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง

๗ นายยรรยง  เปรมสิงห์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดใหญ่

๘ นายพิทยา  ภักดีบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง

๙ นายวิทิต  ปาประโคน ผู้อ านวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา

๑๐ นายนคร  ศรีสุริยชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)

๑๑ นายณรงค์  ทรัพย์คณารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

๑๒ นายสุนทร  วัฒนพงศ์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก็ม

๑๓ นายมณี  รักษะประโคน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฎร์บ ารุง)

๑๔ นายพิทยา  รัตนกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะชาย



๑๔๗

๑๕ นางสาวชุติกาญจน์  เทศยรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกระสัง

๑๖ นายประกิจ  เพ็งประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

๑๗ นางพรึงจิต  สอนกร่ิม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าดวน

๑๘ นายไกรวิท  วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

๑๙ นางสาวปราณี  จันทร์ประโคน ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

๒๐ นายชุติพนธ์  ชนะธร ครู โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

๒๑ นางสมจีน  ปาประโคน ครู โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง)

๒๒ นางผ่องศรี  พลปัถพี ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา

๒๓ นางเบญจา  จันทมาส ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

๒๔ นางบังอร ชัยวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

๒๕ นางสุดใจ  ดุจจานุทัศน์ ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

๒๖ นางพัทธวรรณ  ชนะธร ครู โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

๒๗ นางจ าลองรัตน์  พลสม ครู โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

๒๘ นายอภิชาติ  สะวะรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านยาง

๒๙ นายทวีรัชต์  อะโรคา ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๓๐ นางเพ็ญจันทร์  มาลัยศรี ครู โรงเรียนบ้านประดู่

๓๑ นายณเดชน์  ผุศรี ครู โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง

๓๒ นายขจรเกียรติ  ยินดีรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง

๓๓ นายสมศักด์ิ  เกตุถาวร ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖

๓๔ นางทองทิพย์  สมัครประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา

๓๕ นายสนิท  ปาปะขัง ครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์

๓๖ นางวรรณพร  พลวัน ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๓๗ นางสุทธิวรรณ  พูนมา ครู โรงเรียนบ้านหนองตะโก

๓๘ นางอรชร  ศรีวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหนองเก็ม

๓๙ นางบังอร  ไพรสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๔๐ นายธนภูศิลป์  จ าปาทอง ครู โรงเรียนบ้านจรเข้มาก

๔๑ นายระวิ  เสาเกลียว ครู โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ)์

๔๒ นางจารุนัย  เสขะกุล ครู โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์)

๔๓ นางอิ่มจิต  แย้มพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บ ารุง)

๔๔ นายณัฐพงษ์  เพ็งประโคน ครู โรงเรียนบ้านป่าชัน



๑๔๘

๔๕ นายพิชิต  มงคลชาติ ครู โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี

๔๖ นายอุทาน  ปัตริยะ ครู โรงเรียนบ้านกระโดนหนองยาง

๔๗ นายชวาล  มณีโชติ ครู โรงเรียนร่มเย็นวิทยา

๔๘ นายพิทักษ์  วาลีประโคน ครู โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บ ารุง)

๔๙ นายอ านาจ  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๕๐ นางทัศนีย์  อุตตะมะ ครู โรงเรียนบ้านระกา

๕๑ นางวลิวัลย์  จ าปา ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๓

๑ นายจิรวัฒน์  เตียรถ์วัฒนานนท์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นายจักรกฤช  พยัคฆก์ุล ศึกษานิเทศก์

๓ นายสมศักด์ิ  สุภาพ ศึกษานิเทศก์

๔ นายธงชัย  แผ้วพลสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

๕ นายสุริยาวุธ  บุญดี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๖ นายประเสริฐ  เค้าแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๗ นายธนาทร  เยี่ยมมโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

๘ นายประเสริฐ  ศรีพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

๙ นายสมศักด์ิ  หันสันเทียะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา

๑๐ นายจักรกฤษณ์  ศรีสุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกระพี หนองนกเขาสามัคคี

๑๑ นางปิยะดา  แสนสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๑๒ นายนิโรจน์ศักด์ิ  พิรักษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุกระสัง

๑๓ นายเกล้า  เหลืองสีนาค รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล านางรอง

๑๔ นายพนม  พลกระโทก รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด

๑๕ นายสงบ  นาคีสังข์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที ่๒๒๕"

๑๖ นางวิไลลักษณ์  วังศรี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)

๑๗ นางอ่างทอง  ศิริสันติเมธาคม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวลี

๑๘ นางเพลินจันทร์  โสตขวัญฟ้า ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

๑๙ นายประยูร  พรหมทา ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๒๐ นางเกษร  ม่านทอง ครู โรงเรียนบ้านกองพระทราย

๒๑ นางศิฬาวรรณ  อินทะเสน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)

๒๒ นางปราณีต  พรหมลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์



๑๔๙

๒๓ นางอัมพาพันธ์  วงศ์ประมวล ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง

๒๔ นางสังคม  ยอดพรหม ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บ ารุง)

๒๕ นายบุญส่ง  อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน

๒๖ นางจิตรา  สวยรูป ครู โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๒๗ นายสวาสด์ิ  ชนะน้อย ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด

๒๘ นายสุเทพ  ปานกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๒๙ นางพวงผกา  เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๓๐ นางกัลยา  การะเกต ครู โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

๓๑ นางส ารวย  คนชุม ครู โรงเรียนวัดน  าไหล

๓๒ นายปัญญา  ภาพยนตร์ ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

๓๓ นายสงบ  เสาวโร ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

๓๔ นายธรรมนูญ  สวยรูป ครู โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๓๕ นายสมจิตต์  ลุนโน ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๓๖ นางสมจิตร  ตาชูชาติ ครู โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง

๓๗ นายสุวรรณ  ปองนาน ครู โรงเรียนเบญจมาศกุญชร

๓๘ นายแสงชัย  พันธุว์ิริยะชัย ครู โรงเรียนบ้านสุขส าราญ

๓๙ นายจ าลอง  หนูจิตต์ ครู โรงเรียนไตรคาม

๔๐ นายประสิทธิ ์ ภาระราช ครู โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)

๔๑ นางสาวสมปอง  จันทร์แจ่มภพ ครู โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๔๒ นางศรัญญา  ธีรวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

๔๓ นางวัลยาณี  พัวพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

๔๔ นายเสมอ  พูนวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

๔๕ นางสุรางค์  หาญสุวรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกระเด่ือง (โศภณประชานุกูล)

๔๖ นางบรรจบ  พรหมภูเบศร์ ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

๔๗ นางสาววนิดา  เศรษโท ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

๔๘ นางประมาภรณ์  แก้วอ าไพ ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

๔๙ นายประจักษ์  แก้วอ าไพ ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

๕๐ นางประกายแก้ว  บัวจันอัด ครู โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๕๑ นายสันติ  หอยสังข์ ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง

๕๒ นายโกรมย์  หาญวารี ครู โรงเรียนบ้านหนองน  าขุ่น



๑๕๐

๕๓ นายกลม  พูนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๕๔ นายสุธรรม  ทองท ากิจ ครู โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๕๕ นางสาวทองหยิบ  แซ่หวอง ครู โรงเรียนวัดน  าไหล

๕๖ นายธ ารง  ศอวิหค ครู โรงเรียนวัดสุขส าราญ

๕๗ นายชารี  เทีย่งอวน ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด

๕๘ นายเพชรรัตน์  กันนุฬา ครู โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๕๙ นางสาววิลาสินี  ทองตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด า

๖๐ นางศีลธรรม  ศรีกระสัง ครู โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๔

๑ นายสมบัติ  บุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระสัง

๒ นายสุชาติ  ฉาไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

๓ นายประจักษ์  เอี่ยมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

๔ นายนัฎฐกร  แก่นดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกลาง

๕ นายเฉลียม  ศิริจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย

๖ นายเจริญ  สิงห์ไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง

๗ นายประสิทธิ ์ ศรีประดู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๘ นายเรืองศิลป์  ไอยะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล

๙ นายชัยณรงค์  โสลี รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤาษีสถิต

๑๐ นายประหยัด  โพธิข า ครู โรงเรียนวัดบุปผาราม

๑๑ นายวิชิต  หยาดไธสง ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล

๑๒ นายวิทยา  ใบลี ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง

๑๓ นางเพ็ญจิต  โยยรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเชือก

๑๔ นางอารีย์  พันธุม์ุง ครู โรงเรียนบ้านร่อนทอง

๑๕ นายประเสริฐ  จันทอุตสาห์ ครู โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี

๑๖ นางโฉมยง  เครือพงษ์ศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์

๑๗ นายเกียรติก้อง  คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสมณาวาส

๑๘ นางบัวเรียน  แก้วเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเป้า

๑๙ นางนิตยาภรณ์  ฉิมพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเป้า

๒๐ นางจ ารัส  ผาดไธสง ครู โรงเรียนบ้านเป้า

๒๑ นายเสวก  ข าศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ



๑๕๑

๒๒ นายสถาพร  ดีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ

๒๓ นางบุญรัตน์  จันทเมนชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน

๒๔ นายแสงทอง  จันทร์ตรี ครู โรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย

๒๕ นางจุมฮวย  แฉล้มไธสง ครู โรงเรียนวัดสระบัว

๒๖ นางจารุวรรณ  เชื่อมไธสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

๒๗ นายสุเมธา  พิมาลา คร โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ

๒๘ นางฟองจันทร์  แข่งขัน ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก

๒๙ นางพรพรรษา  โยโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร

๓๐ นายสง่า  นุเสน ครู โรงเรียนบ้านหนองการะโก

๓๑ นายอภิวัฒน์  สุริยา ครู โรงเรียนบ้านสระกุด

๓๒ นายสุนทร  เลิศไธสง ครู โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว

๓๓ นายวินัย  ปาปะเกา ครู โรงเรียนบ้านนาลาว

๓๔ นางสุภรณี  ปาปะเกา ครู โรงเรียนบ้านนาลาว

๓๕ นางสาวฉวีวรรณ  กลอยสวาสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง

๓๖ นางสมพิศ  รุ่งแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านพรส าราญ

๓๗ นางจันทร์เพ็ญ  รัตนพิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านยางทะเล

๓๘ นายวิชิต  สิงห์ขจรศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

๓๙ นายจ าเริญ  พวงไธสง ครู โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

๔๐ นางละเมียด  เสริญไธสง ครู โรงเรียนวัดหงษ์

๔๑ นางค าภี  ป้องพิมาย ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ

๔๒ นางบุบพชาติ  อัคราช ครู โรงเรียนบ้านเมืองแก

๔๓ นางฉวีวรรณ  เสนาสังข์ ครู โรงเรียนบ้านบุง่เบา

๔๔ นางบุญชวน  กัณหา ครู โรงเรียนบ้านข่อย

๔๕ นายนวมินทร์  หมื่นไธสง ครู โรงเรียนบ้านคู

๔๖ นางอรพิณ  โพธิข า ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก

๔๗ นางกุลจิรา  ฤทธิรณ ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก

๔๘ นางเพลินพิศ  พลอยวิรัช ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง

๔๙ นางสุพรรณี  ครองสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก

๕๐ นางนงค์เยาว์  ภูป่ระเสริฐ ครู โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

๕๑ นายมงคล  สวามิชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก



๑๕๒

๕๒ นางยวนจิตร  อ าไธสง ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว

๕๓ นางอ าไพ  วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนอมรสิริสามัคคี

๕๔ นายสุทิน  อุ่นทานนท์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๕๕ นายธีรศักด์ิ  เล่ือยไธสง ศึกษานิเทศก์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ

๑ นายจรูญรัตน์  ส่งศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางกนกพร  เนื่อง ณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์

๓ นายธรรมนูญ  สุพรหมจักร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๔ นายสายัณห์  บุราณหิต นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

๕ นายสุริยงค์  พิมวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๖ นายอุทาน  บุญเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๗ นายอิทธิชัย  วิชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามเปีย้

๘ นายวิไล  วิสาพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าดอกค า

๙ นายปรีชา  แก้วนาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยา

๑๐ นายสมนัส  วงษ์ภูธรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงชมภู

๑๑ นายส าราญ  วงษ์ชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาป่าน

๑๒ นายสุริยันต์  วงศ์ษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด

๑๓ นายทองค า  โมกขศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าไร่วิทยา

๑๔ นายวิทยา  แสงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา

๑๕ นายไสว  วิชัยวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยา

๑๖ นายวิเศษ  สอนโพธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอ์ านวย

๑๗ นายอู  น้อยวัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก

๑๘ นายวิจิตร  รัชปัญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวแฮต

๑๙ นายอนันต์  ลาสงยาง ครู โรงเรียนบ้านนาแสง

๒๐ นายวิชัย  โสมปัดทุม ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์

๒๑ นางค ามี  เปลื องพัฒนกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์

๒๒ นายวชิระ  อุณาพรหม ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์

๒๓ นายสุพรรณ  เปลื องพัฒนกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์

๒๔ นายวัฒนา  เฉิดดิลก ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค

๒๕ นางจิตติยา  นิลยันต์ ครู โรงเรียนบ้านดงโทน



๑๕๓

๒๖ นายมงคล  โสชัย ครู โรงเรียนบ้านนาขาม

๒๗ นางประเสริฐศรี  พรหมศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอ์ านวย

๒๘ นางช้องมาศ  วงษ์ภูธรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอ์ านวย

๒๙ นางเกษม  นาชัย ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอ์ านวย

๓๐ นายสุขกาย  ค ามุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านนาซาว

๓๑ นางมยุรา  เรืองศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง

๓๒ นายสายันต์  จันทร์บาง ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๓๓ นางเกษร  สารัตน์ ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

๓๔ นายวิชัย  พัทบุรี ครู โรงเรียนบ้านนาต้อง

๓๕ นายอุทัย  เส้นเศษ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๓๖ นางศิริพร  นาหอค า ครู โรงเรียนหอค าพิทยาสรรค์

๓๗ นายทวีศักด์ิ  หมอยา ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๓๘ นางรัตนา  วงศ์ทะ ครู โรงเรียนบ้านแสนส าราญ

๓๙ นางชีวาพร  ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ

๔๐ นายนคร  ภาษาเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านพันล า "เจริญวิทยา"

๔๑ นายอุดร  แสงสุรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อ านวยศิลป์

๔๒ นางอุทัยวรรณ  แถวโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อ านวยศิลป์

๔๓ นายวินัย  ชาญสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อ านวยศิลป์

๔๔ นางเนาวรัตน์  ดิษร ครู โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อ านวยศิลป์

๔๕ นายสาคร  ทองจ าปา ครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง

๔๖ นายกัมปนาท  กัณหาสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนาวา

๔๗ นางสาวพวงเพชร  ยอดคีรี ครู โรงเรียนบ้านแสงอรุณ

๔๘ นายเกษียรพงษ์  กุมพล ครู โรงเรียนบ้านค าไผ่

๔๙ นางเสาวณีย์  พรหมเวหา ครู โรงเรียนบ้านหัวแฮต

๕๐ นางรัตนา  ดีแกง ครู โรงเรียนบ้านท่าสะอาด

๕๑ นางดนตรี  ละม้ายศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนยางค า

๕๒ นายประสิทธิ ์ มุมธุรี ครู โรงเรียนท่าไร่วิทยา

๕๓ นายบุญชม  ใจอ่อน ครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

๕๔ นายมงคล  ศิริเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ ง

๕๕ นางจรรยา  ชัยมูล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ ง



๑๕๔

๕๖ นางทิตา  ยอดเทพ ครู โรงเรียนหนองทุม่วิทยา

๕๗ นายบุญเทียร  เทือกขันตี ครู โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง

๕๘ นางสาวกอบกิจ  สังคนาคินทร์ ครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา

๕๙ นางสาวิตรี  ศรีหะไตร ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา

๖๐ นางนวลสวาท  ศรีโยธี ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา

๖๑ นางพนมพร  รักชัย ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา

๖๒ นางเทียนทอง  ชนะดี ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา

๖๓ นายจ ารัส  ช ากรม ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๑

๑ นายสมมาตร  ชิตญาติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายวิรัช  ฐิติรัตนมงคล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายธีรพัฒน์  ขันธหัตถ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๔ นางสงวนศรี  วงศ์คช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๕ นายอมรเทพ  คูหาเรืองรอง ศึกษานิเทศก์

๖ นายกฤษฎา  กูรมะสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

๗ นายเฉลียว  อารีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

๘ นายวัชรินทร์  บุญค าภา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท า

๙ นายมนต์ชัย  เปรมปราณี ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองพระอุดม

๑๐ นางสุภัทรา  บุตรรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนล าสนุ่น

๑๑ นายวชิระ  เภาโฉมยงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

๑๒ นายอิทธิพล  สุนิธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนปากคลองสอง

๑๓ นายมนตรี  ศรีเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง

๑๔ นายบุญส่ง  ศรีเสถียร ผู้อ านวยการโรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง

๑๕ นายณรงค์  กิตติกาญจนาพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขวางบน

๑๖ นายรังสฤษด์ิ  ศรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนสามวาวิทยา

๑๗ นายยุทธนา  สืบสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

๑๘ นายสุเทพ  ทวีลาภ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร

๑๙ นางภาสินี  เรืองประพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

๒๐ นางอุไร  แสงเกร็ด ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท า

๒๑ นางปรารมย์  รัตตะเวทิน ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน



๑๕๕

๒๒ นางไพลิน  แจ่มขุนเทียน ครู โรงเรียนคลองสอง

๒๓ นางวลีรัตน์  เสริฐศิริกุล ครู โรงเรียนวัดบางเตยใน

๒๔ นางสาววัชรินทร์  กล่ันเลี ยง ครู โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร

๒๕ นางอารีลักษณ์  วงษ์ชุ่ม ครู โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม

๒๖ นายสมเจตน์  วงศ์ศุปไทย ครู โรงเรียนวัดเชิงท่า

๒๗ นายปลูก  นัดสูงวงศ์ ครู โรงเรียนวัดเชิงท่า

๒๘ นางทิพปภา  ชนินทยุทธวงศ์ ครู โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

๒๙ นางรัชนี  จูฉิม ครู โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

๓๐ นางพูลศรี  สราญชื่น ครู โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๓๑ นางพจนีย์  ล าใย ครู โรงเรียนสว่างราษฎร์บ ารุง

๓๒ นางสาววารี  ตองอ่อน ครู โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม

๓๓ นางสมศรี  ประดิษฐธรรม ครู โรงเรียนวัดปทุมทอง

๓๔ นายปราโมทย์  จั่นจ ารูญ ครู โรงเรียนวัดล ามหาเมฆ

๓๕ นางจารี  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสุลักขณะ

๓๖ นางสุภาวรรณ  ทรงมะลิ ครู โรงเรียนสุลักขณะ

๓๗ นางล ายอง  ปานนิ่ม ครู โรงเรียนวัดเกิดการอุดม

๓๘ นายสุชาติ  ขนุนก้อน ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส

๓๙ นางสุนีย์  บัวอุไร ครู โรงเรียนวัดชินวราราม

๔๐ นางกรรณอมรฉัตร  ว่องปัญญาเจริญ ครู โรงเรียนส่ีแยกบางเตย

๔๑ นางวันเพ็ญ  ศรสาเกตุ ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

๔๒ นางจ ารัส  แก้ววิลัย ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

๔๓ นางลัดดา  รัฐถานาวิน ครู โรงเรียนวัดสองพีน่้อง

๔๔ นางลมโชย  กรดนวม ครู โรงเรียนวัดหว่านบุญ

๔๕ นางกฤษณา  พิศวง ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

๔๖ นางวันทนีย์  จรเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

๔๗ นางสาวอุษา  ศรีไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

๔๘ นางสาววิไลลักษณ์  ใจผ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

๔๙ นางสาวอังคณา  นามทอง ครู โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

๕๐ นางสาววิไล  พันโท ครู โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

๕๑ นางฉันทวรรณา  กาญจนะ ครู โรงเรียนวัดบ่อทอง



๑๕๖

๕๒ นางประนอม  มีจันทร์ ครู โรงเรียนวัดบัวขวัญ

๕๓ นางภัทรา  บัวทอง ครู โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)

๕๔ นางละออ  กล่ ารัศมี ครู โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒

๑ นายวันชัย  ศรีสุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นางจารุรัตน์  เข็มลาย ศึกษานิเทศก์

๓ นายสมศักด์ิ  รอดคง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโปรยฝน

๔ นายมนัส  เอี่นมรัตนโยธิน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์

๕ นายวิโรจน์  หมายสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกตุประภา

๖ นายมังกร  แจ่มประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางคลองส่ี

๗ นายบัญชา  ช านาญคิด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

๘ นางฐาปณิต  สมัครกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

๙ นางสาวประเทือง  อังกูรวัฒนา ครู โรงเรียนวัดมงคลรัตน์

๑๐ นางสาวจ าลองลักษณ์  สุจริตจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

๑๑ นางสุพิตรา  จรัสแสนประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณ

๑๒ นางผาณิต  มีแสงเพชร ครู โรงเรียนชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์

๑๓ นายบุญเลิศ  เย็นทรวง ครู โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา

๑๔ นางสาวจุฑารัตน์  พันจินา ครู โรงเรียนวัดศรีสโมสร

๑๕ นายบุญเสริม  เสมอใจ ครู โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์

๑๖ นางเบญจพร  ตันวินิตกุล ครู โรงเรียนเจริญดีวิทยา

๑๗ นางสุภาภรณ์  สุขอมรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดธัญญะผล

๑๘ นายสุเทพ  อาสนเสวตร์ ครู โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์

๑๙ นายอุดร  มาระกล ครู โรงเรียนร่วมจิตประสาท

๒๐ นางจินตนา   แสงกรด ครู โรงเรียนวัดพืชอุดม

๒๑ นายบัณฑูร  สายสงเคราะห์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง

๒๒ นางล าเลียบ  เจริญสมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง

๒๓ นางสุวิภา  บัวงาม ครู โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์

๒๔ นางอรนุช  หริตกุล ครู โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์

๒๕ นางสมรักนันท์  อภิปัญญาเลิศ ครู โรงเรียนวัดกลางคลองส่ี

๒๖ นางรัตนทิพย์  รุจิโมระ ครู โรงเรียนวัดคลองชัน



๑๕๗

๒๗ นางศิริพร  บุญมี ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น

๒๘ นางวรงค์พร  ทองในธรรม ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

๒๙ นางสาวบุษบา  บุษมาลี ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

๓๐ นางทวีทรัพย์  เกษรศรี ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

๓๑ นางอนงค์  สารทอสี ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

๓๒ นางอารีย์  เชี่ยวสิทธิไชย ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์

๓๓ นางชื่นสิริ  พิสิฐสานนท์ ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

๓๔ นายสิทธิโชค  คล่องณรงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม

๓๕ นายพัฒนา  โรจนดุล ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม

๓๖ นางยุพิน  ศรีนิธี ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

๓๗ นางสมพร  ตรีนุสนธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

๓๘ นายบุญยงค์  ดีทีสุ่ด ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑

๑ นายเอื อม  จันทร์สุขโข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังน  าเขียว

๒ นายชาญชัย  สิทธิวิภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบางสะพาน

๓ นายสุรจิต  แก้วฉวี ผู้อ านวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๑

๔ นายเกรียงไกร  คงวัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๕ นายชมภู  จันทร์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนยาง

๖ นายประเสริฐ  แย้มประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองลอย

๗ นายโกมล  หอมทัว่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที ่๓๕

๘ นายสมศักด์ิ  ทองถึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์

๙ นายน าภพ  จันทร์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยายเอม

๑๐ นายสุรชัย  ขุนทรง ศึกษานิเทศก์

๑๑ นายศานิตย์  เชยชุ่ม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๑๒ นางศรีพันธ์  ประเสริฐยิ่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๑๓ นายวิสุทธิ ์ ศรีในบ้าน ครู โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร

๑๔ นางดารณี  ภูริวัฒนกุล ครู โรงเรียนบ้านหินกอง

๑๕ นางพัชราภรณ์  กิตติบาล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)

๑๖ นางอรสา  น้อมกล่อม ครู โรงเรียนบ้านหนองกก

๑๗ นางนาลินี  ทิมเมฆ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์



๑๕๘

๑๘ นางสาวจารุวรรณ  กิตติบาล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

๑๙ นายด ารงพล  แย้มเจริญกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองเสือ

๒๐ นางจารุวรรณ  ดุษฎี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)

๒๑ นางโกสุมัลย์  ผ่องศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่กระโตน

๒๒ นางสนทนา  สมิตะโยธิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน

๒๓ นายสมมาศ  ทองเรืองกิตติ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

๒๔ นางปราณี  กลัดสมบูรณ์ ครู โรงเรียนด่านสิงขร

๒๕ นางกรรณิการ์  วรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านยางเขา

๒๖ นางวัลลีย์  จรรยวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน

๒๗ นางสุรินทร์  กิตติชนม์วรกุล ครู โรงเรียนบ้านดอนทอง

๒๘ นายโรจน์วิเชียร  เมธาวิชัย ครู โรงเรียนบ้านอ่าวยาง

๒๙ นางยุพิน  แย้มศรวล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

๓๐ นางสุนีย์  จันทร์ถึง ครู โรงเรียนบ้านอ่าวยาง

๓๑ นางบุษบา  สันทัดงาน ครู โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บ ารุง

๓๒ นางวิไลวรรณ  หูทิพย์ ครู โรงเรียนบางสะพาน

๓๓ นางสุมาลา  เอี่ยวสุพรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบึง

๓๔ นางปราณีต  ตรงบรรทัด ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

๓๕ นางปานทิพย์  ยินดีพิธ ครู โรงเรียนบ้านหนองยายเอม

๓๖ นายพีระศักด์ิ  พัฒน์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย

๓๗ นายเอียด  ทองศรี ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน

๓๘ นางพิศมัย  สู่สุข ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

๓๙ นายประชุม  สิทธิชัย ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน

๔๐ นายกิตติธัช  ตันเจริย ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง

๔๑ นางสาวแฉล้ม  รัตนมนต์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่กระโตน

๔๒ นายสัญญา  ไพพิเชษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองฆอ้ง

๔๓ นางสาวอุทิศ  สมภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๔๔ นายสุรสิทธิ ์ เปียสังข์ ครู โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๒

๔๕ นางสาวสุนันทา  สิงหเสมานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)

๔๖ นายพิศุทธิ ์ จันทร์ทัพ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแร่

๔๗ นายวุฒิ  เกิดลอย ครู โรงเรียนวัดหนองหอย



๑๕๙

๔๘ นายส าเนาว์  วรรณวงษา ครู โรงเรียนบ้านทองมงคล

๔๙ นางปราณี  แก้วทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนสง่า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๒

๑ นายวิรัตน์  เกษสุริยงค์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางอารีย์พร  อรรถวุฒิกุล ศึกษานิเทศก์

๓ นายมานัต  เสียงใหญ่ ศึกษานิเทศก์

๔ นายปรีชา  ศรีสมยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกุยบุรี

๕ นายปรีชา  ปัญญาพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

๖ นางประทุม  เจียมตน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)

๗ นายณัฐชานนท์  ประเสริฐสิทธิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคร้า

๘ นางจิรพันธ์  สายสร้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใต้

๙ นายสมจิตต์  วงษ์วรุณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรวมไทย

๑๐ นายชาญณรงค์  แย้มดี ครู โรงเรียนบ้านปรือน้อย

๑๑ นางพิศมัย  พุทธาภิบาล ครู โรงเรียนบ้านศาลาลัย

๑๒ นางอารีย์  รวดเร็ว ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง

๑๓ นางสมโภชน์  ฤทธิรงค์ ครู โรงเรียนบ้านปากน  าปราณ

๑๔ นางมยุรี  ศรีสมยศ ครู โรงเรียนบ้านไร่บน

๑๕ นางสุภารัตน์  ปิน่แก้วกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกา

๑๖ นายศุภชัย  อินทศร ครู โรงเรียนบ้านเนินกรวด

๑๗ นางสาวมยุรี  วงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)

๑๘ นางสุวารี  จงธีระธรรม ครู โรงเรียนบ้านทับใต้

๑๙ นางวาสนา  สุนทรโสภา ครู โรงเรียนบ้านต าหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)

๒๐ นายวิเชียร  ผลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๒๑ นายโสภณ  ชื่นจิตต์ ครู โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

๒๒ นางรัชนี  บุญรอด ครู โรงเรียนบ้านพุน้อย

๒๓ นางขันทอง  เชาวนะปัญจะ ครู โรงเรียนบ้านหนองคาง

๒๔ นางสมจิตต์  หุน่งาม ครู โรงเรียนวัดดอนยายหนู

๒๕ นางศิวิไล  รักษนาเวศ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๒๖ นางภาวิณี  สุขสบาย ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี

๒๗ นายกัมพล  สุทธิภาค ครู โรงเรียนวัดทุง่น้อย



๑๖๐

๒๘ นางบุญยวง  ทัพพะมูล ครู โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ

๒๙ นางบุญเรือน  หนูน้อย ครู โรงเรียนบ้านรวมไทย

๓๐ นายบุญมา  ลิ มพัธยาเนตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน

๓๑ นางศมน  จันทร์เทศ ครู โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

๓๒ นางบังอร  บุญถ่าน ครู โรงเรียนบ้านหนองคร้า

๓๓ นายไพบูลย์  แดงโชติ ครู โรงเรียนบ้านรวมไทย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต ๑

๑ นางสาวร าพึง  ร่วมทอง ศึกษานิเทศก์ 

๒ นางแพรวพันธุ ์ วรพินิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

๓ นางสาวสุภัสสร  วัชรคุปต์ ศึกษานิเทศก์ 

๔ นายอ านวย  จ าอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเลียบ (หร่ าวิทยานุกูล)

๕ นายสมเกียรต์ิ  บุญสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสง่างาม (สุทธิเกียรติวิทยา)

๖ นายดิเรก  ทวีวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน

๗ นายประเสริฐ  ศรีอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระข่อย

๘ นายเพิม่ศักด์ิ  สีแสด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน

๙ นายยรรยง  เตยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสารภี

๑๐ นายสุเทพ  ภามัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางปลาร้า

๑๑ นายวัชรินทร์  ประชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงไชยมัน

๑๒ นายเมธี  เบ็ญจธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าตูม

๑๓ นายสมคิด  ทาหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)

๑๔ นายบ ารุง  เทศศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม

๑๕ นายสุมิตร  ร่วมค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

๑๖ นางเตือนใจ  พวงดอกไม้ ครู โรงเรียนบ้านดงบัง

๑๗ นางสาวจงใจ  เหล่าโรจน์ทวีกุล ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

๑๘ นายสมคิด  ภูป่ระสม ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

๑๙ นางสุดใจ  ประแสง ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

๒๐ นางสาวสุวรีย์  ศิริพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

๒๑ นางสุจินาฎ  ศรีอิทธิยาเวทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

๒๒ นางเสาวลักษณ์  สังข์ทองโรจน์ ครู โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ าวิทยานุกูล)

๒๓ นางธนิกา  พูลศิลป์ ครู โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์



๑๖๑

๒๔ นายอุดร  ด ารงสุสกุล ครู โรงเรียนบ้านเนินหอม

๒๕ นางดวงดาว  โมระกรานต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองชะอม

๒๖ นางจุฑามาศ  ศิริกิจ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน

๒๗ นางปิยาพร  วอนวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๒๘ นายศักดา  จันทร์สูรย์ ครู โรงเรียนวัดไผ่งาม

๒๙ นางวรนุช  พานทอง ครู โรงเรียนวัดแสงสว่าง

๓๐ นางทองห่อ  นามอญ ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุ

๓๑ นางสาวสุพร  บรรลือวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุ

๓๒ นางล าเพย  โค้วบ้วนอาน ครู โรงเรียนนิคมพัฒนา

๓๓ นายชูชาติ  นวลสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดอินทาราม (พิชัญวิทยาคาร)

๓๔ นายชุมพรรค  จันทราพัฒนะ ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

๓๕ นางประอร  สุภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

๓๖ นายวิชัย  โพธิง์าม ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

๓๗ นางอนงค์  สีหามาตร ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

๓๘ นายชุมพล  ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนจิเนียร่ิงอุปถัมภ)์

๓๙ นายสวัสด์ิ  ลีดอนงิ ว ครู โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ

๔๐ นายรังสรรค์  สุดแดน ครู โรงเรียนบ้านด่าน

๔๑ นายประนอม  ศรีส้มเขียว ครู โรงเรียนบ้านด่าน

๔๒ นายทองพูล  สิงห์ธรรม ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย

๔๓ นายพรศักด์ิ  พงษ์เจริญ ครู โรงเรียนวัดเนินสูง

๔๔ นายบุญเทียม  จันทร์บัว ครู โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน

๔๕ นางสุรีย์รัตน์  ทองใบ ครู โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี

๔๖ นายปรีชา  ประมวลทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดบุพพาราม

๔๗ นายสุนทร  สุพล ครู โรงเรียนหัวซาวิทยา

๔๘ นางเดือนเพ็ญ  ขันธ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม

๔๙ นางกาญจนา  มหา ครู โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม

๕๐ นายสกล  อัตโต ครู โรงเรียนบ้านวังขอน

๕๑ นางอรอนงค์  รัตนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน

๕๒ นางสาววรรณา  เจริญศิลป์ชัย ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน

๕๓ นางศิริทัศน์  ดิเรกฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดทุง่สบก



๑๖๒

๕๔ นายประสิทธิ ์ วิปัญญา ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๕๕ นายศุภจักษ์  ปักษี ครู โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที ่๗๖

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต ๒

๑ นายดิเรก  คงตะแบก นิติกรช านาญการพิเศษ 

๒ นายนิยม  สุขไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่โพธิ์

๓ นายชาญ  ถิ่นยืนยง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสารวนาราม

๔ นายสมศักด์ิ  สมอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม

๕ นายประทวน  เปรมกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอุดม

๖ นายเฉลิม  เล่ห์สิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสั น

๗ นางสุชาดา  สมอยู่ ครู โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม

๘ นางวัลภา  อ่อนสนิท ครู โรงเรียนชุมชนบ้านส าพันตา

๙ นางเลิศลักษณ์  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่แฝก

๑๐ นางศิรินภา  สุขไทย ครู โรงเรียนบ้านทุง่แฝก

๑๑ นางจิราภรณ์  แก้วจุฑามณี ครู โรงเรียนบ้านโคกลาน

๑๒ นายสมรักษ์  พรพุฒิเมธี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)

๑๓ นายจตุรงค์  กิตติพงศ์พิทยา ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง

๑๔ นายสมเจตต์  ลือค าหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลนาดี

๑๕ นางพรรณปพร  กิตติพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

๑๖ นางสุดา  ยาพิลา ครู โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)

๑๗ นางสิรินาถ  สังขะวินิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกหอม

๑๘ นายพิภพ  บัตรมาก ครู โรงเรียนวัดสระดู่ (บูบ่ ารุงวิทย)์

๑๙ นายสัมพันธ์  ค าตรี ครู โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

๒๐ นายดุสิต  แก้วก าแพง ครู โรงเรียนบรรหารวิทยา

๒๑ นางรัชนี  เพ็ญพวง ครู โรงเรียนบรรหารวิทยา

๒๒ นายประดิษฐ์  ขยันคิด ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก

๒๓ นายสกล  ถนอมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโดน

๒๔ นายเสถียร  วงษ์มิตรแท้ ครู โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

๒๕ นางนวลใย  ศรีมี ครู โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์



๑๖๓

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๑

๑ นางเสาวณีย์  สารพร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางลออ  ภูวิภิรมย์ ศึกษานิเทศก์

๓ นางนงลักษณ์  หะยีมะสาและ ศึกษานิเทศก์

๔ นางสาวพุมเรียง  อรุณเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

๕ นายสรวิศ  แก้วเกาะสะบ้า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

๖ นายมูฮัมหมัด  เจะเลาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางมะรวด

๗ นายสงัด  สุขรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง

๘ นายอัศวิน  ชฎาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านตูเวาะ

๙ นางพรทิวา  ทองศรีพราย ครู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

๑๐ นางสาววิริยา  วงศ์เลิศวิริยะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง

๑๑ นายสมบูรณ์  จองเดิม ครู โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง

๑๒ นางพรรณพัชร  สังข์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบือเจาะ

๑๓ นางปิติมา  นิยมเดชา ครู โรงเรียนบ้านจะรังบองอ

๑๔ นางชไมรัตน์  พวงทับทิม ครู โรงเรียนบ้านจะรังบองอ

๑๕ นางศรีนวล  ผ่องอ าไพ ครู โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร

๑๖ นางสาวฮามีเนาะ  สาและ ครู โรงเรียนบ้านกาแลบือซา

๑๗ นางอณุตรา  เจะโอะ ครู โรงเรียนศาสน์สามัคคี

๑๘ นางนิฟาติหม๊ะ  อับดุลมานิ ครู โรงเรียนบ้านบางปู

๑๙ นายวิศาล  ดือราแม ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก

๒๐ นางอัมพร  เมืองมุสิก ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก

๒๑ นายเอกสิทธิ ์ จันทร ครู โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

๒๒ ส.ท.อรัญ  รักษ์ปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

๒๓ นายเจะโซะ  เจะมะ ครู โรงเรียนยะหร่ิง

๒๔ นางวนิดา  ถาวรสุข ครู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

๒๕ นายโสภณ  โสติถิมานนท์ ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

๒๖ นางอารีย์  สุขสถาน ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

๒๗ นายสหรัฐ  นรสิทธิพ์ิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

๒๘ นางสาวปิน่แก้ว  ไชยสงคราม ครู โรงเรียนบ้านปรัง

๒๙ นางเลขา  แสงสีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเคียน



๑๖๔

๓๐ นางสุมาลี  หนูบังเกิด ครู โรงเรียนบ้านเคียน

๓๑ นางจ าเริญ  แก้วขาว ครู โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ

๓๒ นายมูฮัมมัดนาเซบ  เจะต า ครู โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ

๓๓ นางวิไลวรรณ  พรหมณี ครู โรงเรียนบ้านสะบารัง

๓๔ นางสุคนธ์  อนุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแรต

๓๕ นางมาลัย  รักษ์แก้ว ครู โรงเรียนเมืองปัตตานี

๓๖ นางกานดา  สุทธิมาศ ครู โรงเรียนพัฒนศึกษา

๓๗ นายอาลี  บือราเฮง ครู โรงเรียนพัฒนศึกษา

๓๘ นางมีเนาะ  มูซอ ครู โรงเรียนบ้านบือเจาะ

๓๙ นางอารียา  เจะอารง ครู โรงเรียนบ้านปะกาจินอ

๔๐ นายอนุชิต  หมะสะอะ ครู โรงเรียนบ้านตันหยง

๔๑ นางสาวแฉล้ม  ชมพิบูล ครู โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธิยาธาร)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๒

๑ นายสุวันชัย  เกศสุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

๒ นางอภิญญา  มาสะพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

๓ นายไพบูลย์  สังขพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง

๔ นายอุดมพร  นวลใย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค้อใต้

๕ นายดนัยเดช  จันทร์หอม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ

๖ นายเจริญ  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์

๗ นางสมศรี  บุญตามช่วย ครู โรงเรียนบ้านควนลังงา

๘ นางศิริมา  คงมีบุญ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ยาว

๙ นางวิไล  จันทรลาภ ครู โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม

๑๐ นางมนสินี  สังคหะพงศ์ ครู โรงเรียนวัดนาประดู่

๑๑ นางสาววิไล  สุวรรณบดี ครู โรงเรียนบ้านนาประดู่

๑๒ นางสุภาพร  กาญจนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาประดู่

๑๓ นายพรรณรงค์  ฉิมพลีปักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเกตุ

๑๔ นางรุ่งนภา  จันทคุตโต ครู โรงเรียนวัดนิคมสถิตย์

๑๕ นางสาวนารา อินทไชย ครู โรงเรียนบ้านล้อแตก

๑๖ นางสาวศิวิมล  ลาเต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านควนแตน

๑๗ นายสุชีพ  สายทอง ครู โรงเรียนวัดทรายขาว



๑๖๕

๑๘ นางจ าเนียร  สุขศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านควนลังงา

๑๙ นางประภา  จันทร์หอม ครู โรงเรียนซอลีฮียะห์อัดดีนียะห์

๒๐ นางร าไพ  บุญภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนวิทยา

๒๑ นายมะสะตา  เจ๊ะแม็ง ครู โรงเรียนบ้านน  าใส

๒๒ นายประเสริฐ  ทองชุม ครู โรงเรียนบ้านบาละแต

๒๓ นายมะปาริ  ดอเลาะ ครู โรงเรียนบ้านบาละแต

๒๔ นายกิตติศักด์ิ  มะมิง ครู โรงเรียนบ้านบาละแต

๒๕ นางรุจิรา  เจะหมะ ครู โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ

๒๖ นางสาวกรรณิกา  คงเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง

๒๗ นางเบญจมาศ  สัมฤทธิผ์ล ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง

๒๘ นางวันสม  หะยียูโซ๊ะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา

๒๙ นางสาวมาณี  หลีสุหลง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา

๓๐ นางเพ็ญพิมพ์  สุตระ ครู โรงเรียนวัดเกาะหวาย

๓๑ นางสาวจินดา  เฉลิมพันธุเ์มธากุล ครู โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ

๓๒ นายสุดิน  อับรู ครู โรงเรียนบ้านอาโห

๓๓ นายเจะมะ  เจะนิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ

๓๔ นางสาวสนธยา  หะยีสะมะแอ ครู โรงเรียนบ้านบูโกะ

๓๕ นางสุวรรณีย์  สหัสสธารา ครู โรงเรียนบ้านอินทนิล

๓๖ นายเฉิม  ปานแก้ว ครู โรงเรียนบ้านอินทนิล

๓๗ นายกิตติพงษ์  หมาดทิ ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน

๓๘ นายมูดิง  บาซอ ครู โรงเรียนบ้านละหารยามู

๓๙ นางสมศรี  ปานแก้ว ครู โรงเรียนบ้านต้นแซะ

๔๐ นางศุภลักษณ์  ไชยวรรณ ครู โรงเรียนตลาดปรีกี

๔๑ นายเจริญ  พรหมสุข ครู โรงเรียนวัดป่าสวย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต ๓

๑ นางปวีณา  สัสดีวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายมะซอและ  ซือรี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาล า

๓ นายมะลีเพง  โตะหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลักแตน

๔ นายสันทรรดร์  เบญจมนัสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโลทู

๕ นายมะหะมะ  วาเลาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบีติง



๑๖๖

๖ นายแวสะแปอิง  แวเดร์ ครู โรงเรียนบ้านบาโงยือริง

๗ นางสุพัตรา  ดงมูซอ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาล า

๘ นางสุมนา  อุทัยพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านช่องแมว

๙ นายสุรเกียรติ  เทพเสาร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น

๑๐ นางรายีนะ  หะยีมะสาและ ครู โรงเรียนบ้านปายอ

๑๑ นางวิภา  หะวิเกตุ ครู โรงเรียนวัดสารวัน

๑๒ นางฉันทมาตุ  จุลบุตร ครู โรงเรียนบ้านตือเบาะ

๑๓ นางสุนีย์  ฉิมเกื อ ครู โรงเรียนบ้านบือจะ

๑๔ นางบงกช  เบญจมนัสกุล ครู โรงเรียนศาสน์อิสลาม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑

๑ นายภิรมย์  นันทวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสมศักด์ิ  ภาคเดช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายอารีย์  จ าปาทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๔ นางอิชยา  งามศิริอุดม นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๕ นายกระจาย  คงสง ศึกษานิเทศก์

๖ นายยงยุทธ  เกิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์

๗ นายฉลอง  ชาตรูปะชีวิน ศึกษานิเทศก์

๘ นายอนันต์  ตุรงค์เรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง)

๙ นายไพฑูรย์  สุมาลกันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฏร์นุกูล)

๑๐ นายจรัญ  มัตตะเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)

๑๑ นายทวี  เนียมหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางคุ่ม

๑๒ นายธงชัย  พูลอุดร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ)์

๑๓ นายไพโรจน์  ท่าวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ ์(อาจธวัชประชานุกูล)

๑๔ นายอรรถวิทย์  เข็มกลัดเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฏร์บ ารุง)

๑๕ นายวิสูตร  กรป้องกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุ่น พัฒนาประชาสรรค์)

๑๖ นางสาวรัตนา  ผลภาค ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

๑๗ นางมณีรัตน์  แพรด า ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

๑๘ นางจงดี  ขันธไพรศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

๑๙ นางประมวล  ศรีขวัญใจ ครู โรงเรียนประตูชัย

๒๐ นางสาวจินตนา  ท่าสระ ครู โรงเรียนประตูชัย



๑๖๗

๒๑ นางธัญทิพย์  มีลือสาร ครู โรงเรียนประตูชัย

๒๒ นางสาวกอบกุล  แสงสวาสด์ิ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๒๓ นางจรรยา  กล่อมสังข์เจริญ ครู โรงเรียนวัดดาวคะนอง

๒๔ นางเรณู  ประสงค์เงิน ครู โรงเรียนวัดนาค

๒๕ นางจตุพร  พันธ์ครุธเดช ครู โรงเรียนวัดนนทรีย์

๒๖ นายแสวง  ล าดับศรี ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง

๒๗ นางเนาวรัตน์  ถิระพงษ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๔๙)

๒๘ นายวินัย  ปิน่แก้ว ครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

๒๙ นางอรุณี  ไทรนิ่มนวล ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

๓๐ นายวรพจน์  กิจฉวี ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

๓๑ นายสุระพงศ์  พิสิทธิรั์ชต์ ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

๓๒ นายวินัย  ธาราวุฒิ ครู โรงเรียนวัดโคกมะยม

๓๓ นางลัดดา  ปริยัติฆรพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

๓๔ นางสาวสุชาดา  อักษรทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

๓๕ นางสมทรง  ภุมรินทร์ ครู โรงเรียนประตูชัย

๓๖ นายสุพิน  หงษ์สร้อย ครู โรงเรียนประตูชัย

๓๗ นางสาวบุษบา  คล้ายทิม ครู โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)

๓๘ นางนิภา  รุ่งเรืองบูรณะกุล ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๓๙ นางเทียนทอง  สว่างเมฆ ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว

๔๐ นางวันเพ็ญ  ไวยวาสา ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๔๑ นางไพลิน  ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง)

๔๒ นางสาวกนกวรรณ  กุลโพสพ ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง)

๔๓ นางนวรัตน์  มีกุล ครู โรงเรียนวัดบัวงาม

๔๔ นางสาววัชรี  ร่ืนกมล ครู โรงเรียนวัดบัวงาม

๔๕ นายสมจิตร์  มีน้อย ครู โรงเรียนวัดบัวงาม

๔๖ นางอรศรี ใยเจริญ ครู โรงเรียนวัดบัวงาม

๔๗ นางปราณี  แสงสองศรี ครู โรงเรียนวัดหัวหิน

๔๘ นายสมาน  ผสมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บ ารุง)

๔๙ นางสาวเรณู  บัวพิมพ์ ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย)์

๕๐ นายพัฒนรักษ์  เฉลิมฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดม่วง



๑๖๘

๕๑ นางพิมพ์สุชา  จารุมณี ครู โรงเรียนวัดม่วง

๕๒ นายสมพงษ์  อินทร์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

๕๓ นางมัลลิกา  บุณยรัตผลิน ครู โรงเรียนวัดนาค

๕๔ นางอารยา  สังข์พืช ครู โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)

๕๕ นางสาวผุสดี  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองเป้า

๕๖ นางพูลทิพย์  ทัพไทย ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ"์

๕๗ นางสมควร  คงมี ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร"

๕๘ นายสมนึก  ส าราญผล ครู โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา

๕๙ นางวัชรี  ตามสมัคร ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

๖๐ นางอรทัย  ไวยบุญญา ครู โรงเรียนบ้านกะทุม่ลาย

๖๑ นางมยุรี  เจริญสุข ครู โรงเรียนจรูญกิมลี กิจจาทรอนุสรณ์

๖๒ นางอาภาภัทร์  ถุงมณี ครู โรงเรียนวัดศรีประชา

๖๓ นางจรวยพร  ไผ่งาม ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

๖๔ นางสาวจันทนา  ข าจีน ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

๖๕ นางจินดา  ผึ งเถื่อน ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง)

๖๖ นายอาทิตย์  ลาภชัย ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซา

๖๗ นายพนม  คงไพศาล ครู โรงเรียนวัดพรานนก

๖๘ นางสาวลดาวัลย์  ชูกล่ิน ครู โรงเรียนวัดนางชี

๖๙ นายปรเมศ  วงศ์สิงห์ ครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)

๗๐ นายมาโนช  สระบัว ครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์

๗๑ นางสุรัชศรี  กิตติพันธ์พยัต ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

๗๒ นางถนอม  อุบลสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

๗๓ นางพวงทอง  พุม่นิคม ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

๗๔ นางสาวนงลักษณ์  เกษมพร ครู โรงเรียนวัดจ าปา

๗๕ นางสาวศรีอัมพร  เอี่ยมนภา ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ"์

๗๖ นางจินตนา  จิตร์ชู ครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

๗๗ นายสวย  พูลเจริญ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๗๘ นางนวลน้อย  เขมะสิงคิ ครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

๗๙ นายทองปักษ์  วรจักร์ ครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

๘๐ นายยิ่งยง  ภูข่าว ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ



๑๖๙

๘๑ นางสวาท  เอี่ยมส าอางค์ ครู โรงเรียนวัดโคกมะยม

๘๒ นางสาวสนิท  ทองอร่าม ครู โรงเรียนวัดไทรงาม

๘๓ นางเพ็ญศรี  ขุมทอง ครู โรงเรียนวัดบ้านหีบ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๒

๑ นายสุรวุฒิ  หงษ์ทอง ศึกษานิเทศก์

๒ นายกฤษณะ  เครือเมฆ ศึกษานิเทศก์

๓ นางสุนีย์  การสมพจน์ ศึกษานิเทศก์

๔ นางยุวดี  อิ่มใจ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๕ นายมาณพ  ใจประดับเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๖ นายส าเริง  ขันทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านกลิ ง

๗ นายมนัส  พุทธนานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้ง

๘ นายแจ่ม  ธาราวร ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓

๙ นายสุรชาติ  จรเสถียร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีโพธิ ์(เริงทรัพย์วิทยาคาร)

๑๐ นายวีระศักด์ิ  ส าราญใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)

๑๑ นายธนพงศภณ  ช านิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ ์(ผักไห่วิทยาคาร)

๑๒ นายสันธนะ  ลิมป์ปิยพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

๑๓ นายอภิชา  มงคลยุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)

๑๔ นายศักดา  บุญอร่ามพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ

๑๕ นางมณฑา  สนามแจง ครู โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม

๑๖ นางราตรี  พันธุเ์อี่ยม ครู โรงเรียนไม้ตราสมาชิการาม

๑๗ นางอ าพร  ธรรมสมพงษ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ)่

๑๘ นางสมบุญ  โกษะ ครู โรงเรียนวัดทางยาว

๑๙ นายชาตรี  สุวินทรากร ครู โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

๒๐ นางนภาภรณ์  เฉลิมโฉม ครู โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

๒๑ นายสมยศ  สุขวัจนี ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๒ นายวีระ  หอมหวล ครู โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 

๒๓ นางส าเนียง  ไวยมิตรา ครู โรงเรียนวัดโพธิ์

๒๔ นางสาวสิริวัลย์  สุขปลื ม ครู โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร

๒๕ นายพเยาว์  สงละออ ครู โรงเรียนวัดลาดระโหง

๒๖ นางสมพิศ  ชมภิรมย์ ครู โรงเรียนปราสาททองวิทยา



๑๗๐

๒๗ นางแสงจันทร์  เชื อรอต ครู โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)

๒๘ นางวาสนา  สุขีทัศน์ ครู โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)

๒๙ นายวุฒิ  เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)

๓๐ นางพนอม  มณีย้อย ครู โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)

๓๑ นางสุรินทร์  จันทร์พลงาม ครู โรงเรียนวัดบ้านแค

๓๒ นายสมเกียรติ  อินทรสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านแค

๓๓ นางชาริณี  รวมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดกลางคลองวัฒนาราม

๓๔ นางวัลลภา  ไตรเพียร ครู โรงเรียนวัดบางซ้ายใน

๓๕ นางกอบกุล  บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดวังชะโด

๓๖ นางสิริรัตน์  โพธิมณี ครู โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก

๓๗ นายสุทิน  สุนทรโภคิน ครู โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม

๓๘ นายเพิม่  ศิลวัตร ครู โรงเรียนวัดไทรน้อย

๓๙ นางชลอ  เลิศไชย ครู โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

๔๐ นายทวีทรัพย์  การะพิมพ์ ครู โรงเรียนวัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ"

๔๑ นางสมคิด  ไวยวิชี ครู โรงเรียนวัดยม

๔๒ นางมลิวัลย์  อุนนะนันทน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดก าแพง

๔๓ นางสาวสายสวาท  เอี่ยมสุพรรณ ครู โรงเรียนวัดท าเลไทยโปรดสัตว์

๔๔ นางจรรยา  ธีระเกตุ ครู โรงเรียนวัดสามเรือน

๔๕ นางอุไรวรรณ  พิมพ์สอน ครู โรงเรียนบ้านบางกระสั น

๔๖ นางฉลอง  ประมูลมาก ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์ผือก

๔๗ นายบุญส่ง  ทองอ่อน ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง

๔๘ นางสาววารุณี  ไพโรจน์ ครู โรงเรียนรอซีดี

๔๙ นางสิริวิภา  ปริญานุภาพ ครู โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล"

๕๐ นางสาล่ี  พวงเกตุ ครู โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

๕๑ นางบุบผา  สุขใจ ครู โรงเรียนชายนาพัฒนา (ส าเนียงสนิทอุปถัมภ)์

๕๒ นางประเทือง  ฤทธิวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ ์(แจ่มวิทยาคาร)

๕๓ นางสาวอุไร  กิจสมพงษ์ ครู โรงเรียนวัดหัวเวียง "เขมสุทธิวิทยาคาร"

๕๔ นางอังคณา  ศรนารายณ์ ครู โรงเรียนวัดหัวเวียง "เขมสุทธิวิทยาคาร"

๕๕ นายสมใจ  ข ากันฑ์ ครู โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา

๕๖ นางภิญโญ  สร้างตนเอง ครู โรงเรียนวัดสนามไชย



๑๗๑

๕๗ นางสาวนิตยา  เลขะพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๕๘ นางเรณู  การะพิมพ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านกลิ ง

๕๙ นางสาวนันทา  จันยมิตรี ครู โรงเรียนวัดเชิงท่า

๖๐ นางศิริวรรณ  ประทุมมาศ ครู โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)

๖๑ นางสุธัญญา  พาชีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดธรรมนาวา

๖๒ นางรวมพร  ฉัตรเฉลิมกิจ ครู โรงเรียนวัดธรรมนาวา

๖๓ นายสมชาย  ผ่องโชติ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์ผือก

๖๔ นายวินัส  แตงอ่อน ครู โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เล่ือนประชานุกูล)

๖๕ นายนิสิต  น้อมศาสน์ ครู โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

๖๖ นางนิตา  สังข์ส าราญ ครู โรงเรียนวัดคู้สลอด

๖๗ นางลักขณา  จันทร์ตรี ครู โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

๖๘ นายประวิทย์  สัญญะวิรี ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)

๖๙ นายชัยรัตน์  เพิม่พิพัฒน์ ครู โรงเรียนวิทยานนท์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๑

๑ นายเสถียร  จุลพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายอุดม  สมณาศักด์ิ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๓ นางพรทิพย์  ทิพยพรตกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๔ นางดารณี  ชัยดรุณ ศึกษานิเทศก์

๕ นางสาวพวงเพชร  พฤติกุล ศึกษานิเทศก์

๖ นางวันเพ็ญ  สุทธิพิบูลย์ ศึกษานิเทศก์

๗ นายวิษณุ  จันทรถิระติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต๊ าพระแล

๘ นายเจริญ  รัตนแพทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย

๙ นายวุฒิไกร  กิ่งโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือ

๑๐ นางสาวดรุณี  อ่องประกฤติ ครู โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย

๑๑ นางจุรีรัตน์  ข่ายสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

๑๒ นางนงเยาว์  วิรัตน์เกษม ครู โรงเรียนบ้านสาง

๑๓ นางสุชาดา  ชาวไทย ครู โรงเรียนต าบลสันป่าม่วง

๑๔ นางชุติกาญจน์  เดชายิ มสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านศาลา

๑๕ นางประนอม  วงษ์ล าดวน ครู โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห)์

๑๖ นางมุกดา  ข่ายทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา



๑๗๒

๑๗ นางเอมอร  ลัญชานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา

๑๘ นางสุภาภรณ์  แก้วเมืองมูล ครู โรงเรียนบ้านสันขวาง

๑๙ นายสมศักด์ิ  พรหมเสน ครู โรงเรียนบ้านสันป่างิ ว

๒๐ นายชูศักด์ิ  ยอดเมือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเคียน

๒๑ นายสุชิน  สังข์รุ่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเคียน

๒๒ นางบัวเหล่ียม  ฟูแสง ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ าบุญโยง

๒๓ นางสาวมลิวัลย์  หวานเสียง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

๒๔ นายอินทร  ค าปา ครู โรงเรียนบ้านแม่กา

๒๕ นางแสงจันทร์  หาญจริง ครู โรงเรียนต าบลสันป่าม่วง

๒๖ นางเพ็ญศรี  จันทร์ขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านต๊ าม่อน

๒๗ นางสาวบังอร  วีระกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง

๒๘ นางแสงจันทร์  ยอดค า ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกค าใต้)

๒๙ นางอ าไพ  เปล่งวิทยา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกค าใต้)

๓๐ นางสมพิศ  ไชยกุล ครู โรงเรียนบ้านสันจกปก

๓๑ นายอภิชาติ  ขันตี ครู โรงเรียนบ้านดง

๓๒ นางมณภาศิษฏ์  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านค่าบน

๓๓ นายไพรุต  พรมเทศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน

๓๔ ส.ต.สุพจน์  สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านถ  าประชาบ ารุง

๓๕ นายมงคล  โพธา ครู โรงเรียนบ้านถ  าประชาบ ารุง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒

๑ นายมงคล  อินลือ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายนพดล  งานดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล

๓ นายปล่ัง  ช้างสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

๔ นายสุรเชษฐ์  กองจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่

๕ นายพัฒนศักด์ิ  อภิวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปง

๖ นายค ารณ  คนทรรศน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบขาม

๗ นายทรงพล วณิกกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุญยืน

๘ นายณัฐธรรม ต๊ะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮวก

๙ นายพยุงศักด์ิ  ฉิมสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว

๑๐ นายพยุงศักด์ิ  ฉิมสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว



๑๗๓

๑๑ นายประลอง  รักการ ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

๑๒ นายสนั่น  วันทาแท่น ครู โรงเรียนบ้านพวงพยอม

๑๓ นายสถิตย์  ใจซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านศรีจอมแจ้ง

๑๔ นายบุญยิ่ง  พานทอง ครู โรงเรียนบ้านสบบง

๑๕ นายชูชาติ  เตชะเสนา ครู โรงเรียนอนุบาลปง

๑๖ นางรัชนี  ทุนอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนุน

๑๗ นางณัฎฐ์  วรินทร์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลปง

๑๘ นายสังคม  บุตรปัญญา ครู โรงเรียนบ้านท่าม่าน

๑๙ นายศรายุทธ  มูลทิศ ครู โรงเรียนบ้านสระ

๒๐ นายทะนะ  มะลิลา ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

๒๑ นายจรัญ  ไชยจ าเริญ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน

๒๒ นายยงค์  สมวงค์ ครู โรงเรียนบ้านยางขาม

๒๓ นายเจริญ  บัวแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสักทุง่

๒๔ นายไพศาล ชื่นวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ ว

๒๕ นายจิตรกร  หาญพิศุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแวนโค้ง

๒๖ นายบุญท า  เหมืองทอง ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลย

๒๗ นายพันธ์ศักด์ิ  จันทร์จักร ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

๒๘ นายเทพฤทธิ ์ ใจกัลยา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน

๒๙ นางสาวมาลีวัลย์  ตันพงค์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อเบี ย

๓๐ นายประหยัด  สันเทพ ครู โรงเรียนบ้านบุญยืน

๓๑ นางเครือวัลย์  สุขประสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย

๓๒ นายบรรพต  ไชยลังกา ครู โรงเรียนบ้านวังบง

๓๓ นางรัชนา  ค าเขียว ครู โรงเรียนบ้านสบขาม

๓๔ นางมาลัย  สนิท ครู โรงเรียนบ้านควร

๓๕ นายอ านวย  ค าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก

๓๖ นางสุภา  ลออพันธ์สกุล ครู โรงเรียนบ้านแก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ

๑ นางบงกชรัตน์  สุขศิริสถาพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นายสุดเขตต์  เมตตาวิมล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นางสาวนวลจิต  ถิรพัฒนพันธ์ ศึกษานิเทศก์



๑๗๔

๔ นางสาวเย็นฤดี  ลิมปานนท์ ศึกษานิเทศก์

๕ นายวิเวก  สุขสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์

๖ นายปัญญา  เล็กข า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทับปุด

๗ นายวินัย  วิศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตฯ

๘ นายสัมพันธ์  ไอยรา ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะยาว

๙ นายสุชาติ  วังวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคมนียเขต

๑๐ นายสุทธิพงศ์  อาจวารี ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะปันหยี

๑๑ นายอัฐกร  ตันติสัมมารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านติเตะ

๑๒ นายสุนทร  บุญพฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพังงา

๑๓ นางจันทนี  ธุระหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลทับปุด

๑๔ นางฐิติมา  พลายม่วง ครู โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที ่๑๖๓

๑๕ นายบรรจง  จู่สกุล ครู โรงเรียนวัดปัจจันตคาม

๑๖ นางบุษบา  ตันสกุล ครู โรงเรียนคุระบุรี

๑๗ นางปณิชา  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่

๑๘ นางเพ็ญศรี  จิตร์ประสานต์ ครู โรงเรียนบ้านบางกรัก

๑๙ นางมณี  ผลประสาร ครู โรงเรียนเมืองพังงา

๒๐ นายรัตนะ  กิ มซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านสามช่อง

๒๑ นางศิริธร  โก้สกุล ครู โรงเรียนวัดดิตถาราม

๒๒ นางศิริพร  เหินหาว ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา

๒๓ นายก้อเดช  เริงสมุทร ครู โรงเรียนบ้านน  าจืด

๒๔ นางจตุพร  กาญจนะ ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา

๒๕ นางจันทรา  กาจกล้า ครู โรงเรียนบ้านทุง่เจดีย์

๒๖ นางทองออน  อุ้ยเฉ้ง ครู โรงเรียนอนุบาลทับปุด

๒๗ นางสาวนงลักษณ์  ฟูสันติ ครู โรงเรียนบ้านบางมรวน

๒๘ นางเบญจวรรณ  ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไทรงาม

๒๙ นางประภาพรรณ  ณ  ทองค า ครู โรงเรียนคุระบุรี

๓๐ นางปราณี  ยกย่อง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ดอน

๓๑ นางผ่องพรรณ  จันทรโชติลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา

๓๒ นางเพ็ญศรี  พิกุลทอง ครู โรงเรียนบ้านบางเนียง

๓๓ นายรักเกียรติ  ขอพงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านล าปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ)์



๑๗๕

๓๔ นางรัชฎา  ตันศุภนราธร ครู โรงเรียนบ้านล าแก่น

๓๕ นางวราภรณ์  จตุราบัณฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา

๓๖ นางศิริกาญจน์  โรจน์บุญถึง ครู โรงเรียนพระราชทานทับละมุ

๓๗ นางสายสุณีย์  แก้วบ ารุง ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา

๓๘ นางสุพงศ์  ไอยรา ครู โรงเรียนบ้านท่าเขา

๓๙ นางสุภาพ  ต่างจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านกะปง

๔๐ นายอุสมาน  เหมมินทร์ ครู โรงเรียนเกาะปันหยี

๔๑ นางอุสา  แก้วพิพัฒน์ ครู โรงเรียนเมืองพังงา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๑

๑ นายชื่น  ฤทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายนริศ  สังขวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นางสาวสาเราะ  บีรู นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๔ นายด ารง  จันทรสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์

๕ นายโอภาส  สารวงศ์ ศึกษานิเทศก์

๖ นายอ านวย  ศรีรักษ์ ผู้อ านวยการเรียนบ้านห้วยน  าด า

๗ นายธนูชัย  เสริมแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพเด็ด (พุม่พูนพิทยา)

๘ นายประวัติ  เกตุชู ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง

๙ นายสนาน  สังทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนกุฎ

๑๐ นายสวัสด์ิ  เศรษฐพงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)

๑๑ นายบุญลาภ  ไชยหล่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง

๑๒ นายเจิม  อินนุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโตน

๑๓ นายเสถียร  หนูคง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัสคุณ

๑๔ นายไพศาล  บุษรารัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี

๑๕ นายส าราญ  ศรีชาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา

๑๖ นางพรรณี  ธรรมรังษี ครู โรงเรียนวัดควนถบ

๑๗ นางจรัสศรี  ปราบกรี ครู โรงเรียนวัดควนถบ

๑๘ นายวิเชียร  ค าคง ครู โรงเรียนวัดควนแร่

๑๙ นางเบญจวรรณ  ทองต้ง ครู โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ)์

๒๐ นายชา  คชพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน

๒๑ นางอุทัยวรรณ  เจริญพร ครู โรงเรียนวัดโคกแย้ม



๑๗๖

๒๒ นางจีราพร  จันทร์น้อย ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง

๒๓ นางปรียา  ทองทับทอง ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง

๒๔ นายชาญชัย  สุวรรณเดชา ครู โรงเรียนวัดไทรงาม

๒๕ นางมณฑา  ศรียา ครู โรงเรียนบ้านส านักกอ

๒๖ นางเพียงเพ็ญ  ดวงจิตร ครู โรงเรียนวัดเขาทอง

๒๗ นางสาวสุคนธ์  ทองสม ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

๒๘ นางสุรภี  ชัยตรี ครู โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ)์

๒๙ นายสมเกียรติ  จิตตกุล ครู โรงเรียนบ้านขัน

๓๐ นายไพศาล  สังคม ครู โรงเรียนวัดปากประ

๓๑ นายอภินันท์  ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนวัดประดู่ทอง

๓๒ นายอ านวย  ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู ๒๕๐๐)

๓๓ นางสาวทัศนีย์  ชนะทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

๓๔ นางวราภรณ์  อ่ าหิรัญกุล ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง

๓๕ นายสมหมาย  นุ้ยสุด ครู โรงเรียนวัดปากสระ

๓๖ นางสาวประไพ  ชูแก้ว ครู โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย

๓๗ นางสุชาดา  สุขโชติ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี

๓๘ นางจินดา  ศรีชุมพวง ครู โรงเรียนวัดไทรงาม

๓๙ นางสุภาพ  ฤทธาภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านส านักกอ

๔๐ นางกัลยุบล  ด าชู ครู โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)

๔๑ นางจ ารัส  ซ้ายเกลี ยง ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา (สิทธิราษฎร์รังรักษ)์

๔๒ นางยินดี  ชาติสงเคราะห์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร)

๔๓ นางนารี  รักขพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง

๔๔ นางนารีรัตน์  สุดขาว ครู โรงเรียนวัดทุง่ขึงหนัง

๔๕ นางจงจิต  อ่อนแสง ครู โรงเรียนวัดทุง่ขึงหนัง

๔๖ นางพะเยาว์  เหมพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ขึงหนัง

๔๗ นายวีระศักด์ิ  ทองมาก ครู โรงเรียนวัดทุง่ขึงหนัง

๔๘ นายนิยม  ไข่ช่วย ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน

๔๙ นายจรูญ  เหมพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน

๕๐ นางเพ็ญศรี  ศรีชาย ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา

๕๑ นางสุชาดา  ชูช่วย ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา



๑๗๗

๕๒ นางละมุล  บุญพรานชู ครู โรงเรียนวัดลานแซะ

๕๓ นางสมศรี  เกลี ยงสิน ครู โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง

๕๔ นายธรรมสิทธิ ์ สิทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน

๕๕ นางสาวจรรยา  ชูยก ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

๕๖ นายจรัญ  เพชรเรืองสุด ครู โรงเรียนวัดโพรงงู

๕๗ นายสมมารถ  ทองชูด า ครู โรงเรียนวัดโพรงงู

๕๘ นายอภิชาติ  เทพกล่ า ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่

๕๙ นายอนันต์  มีภูมิ ครู โรงเรียนวัดใสประดู่

๖๐ นางยินดี  บัวกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ

๖๑ นางสาวร าไพ  เสาวคนธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

๖๒ นางสาวดารา  สุขโชติ ครู โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน

๖๓ นายนิพล  เกื อชู ครู โรงเรียนบ้านห้วยน  าด า

๖๔ นางชอ้อน  เวชรัตน์ ครู โรงเรียนวัดล าใน

๖๕ นางสุภา  บุญไพจิตร ครู โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ)์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒

๑ นายไพศาล  ชูโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปัณณาราม

๒ นายเฉลียว  พลเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปลักปอม

๓ นายบุญเลิศ  ชูรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพราช

๔ นายเสริญ  รัตนานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางค าเหนือ

๕ นายเสถียร  ช่วยราย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องฟืน

๖ นายปรีชา  ยิ่งด านุ่น รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าบอนต่ า

๗ นายเด่นชัย  รุ่งเรือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะโหมด

๘ นายอิสมาแอน  ออสันตินุตสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนประกอบ

๙ นายประเจียด  อักษรสว่าง ครู โรงเรียนวัดรัตนวราราม

๑๐ นางเกตวีร์  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดตะโหมด

๑๑ นางนิตยา  ติ นหนู ครู โรงเรียนบ้านเกาะโคบ

๑๒ นางอารี  สมบัติมาก ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

๑๓ นางปราณี  รองราม ครู โรงเรียนวัดท่าควาย

๑๔ นางดวงฤดี  วิรุฬกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดโตนด

๑๕ นายสมจิต  ดวงจิต ครู โรงเรียนวัดแตระ



๑๗๘

๑๖ นางสาวณพิชญา  สมพงษ์ ครู โรงเรียนวัดโคกตะเคียน

๑๗ นางประมวญ  แก้วมุสิก ครู โรงเรียนบ้านไสนายขัน

๑๘ นางเสริมศรี  ข าร้าย ครู โรงเรียนบ้านควนประกอบ

๑๙ นายชนะ  ไชยลึก ครู โรงเรียนบ้านด่านโลด

๒๐ นางวันเพ็ญ  ทองจันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านทุง่นารี

๒๑ นางพิศวง  แสงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

๒๒ นางสุพิศ  อินทรภักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

๒๓ นางสาวสุปาณี  บุญรุ่ง ครู โรงเรียนวัดหวัง

๒๔ นางล าดวน  สารวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหวัง

๒๕ นายมนูญ   สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดลอน

๒๖ นายสิทธิกร  มากนวน ครู โรงเรียนวัดลอน

๒๗ นางปราณี  สังเมียน ครู โรงเรียนวัดโพธิยาราม

๒๘ นางสาวจิราภรณ์  สุภากาญจน์ ครู โรงเรียนวัดพระเกิด

๒๙ นางวรรณี  บุญยะตุลานนท์ ครู โรงเรียนวัดฝาละมี

๓๐ นางสุพร  สุวัฒกุล ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม

๓๑ นางยุพดี  ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดนาปะขอ

๓๒ นายปราโมทย์  อุศรัตนิวาส ครู โรงเรียนวัดแตระ

๓๓ นายคะนอง  เพชรย้อย ครู โรงเรียนวัดควนขี แรด

๓๔ นางธิติมา  ทองช่วย ครู โรงเรียนวัดเขาวงก์

๓๕ นางจรัส  ขุทกาฬา ครู โรงเรียนปากพะยูน

๓๖ นายสมนึก  พิทักษ์ฉนวน ครู โรงเรียนบ้านร่มโพธิไ์ทร

๓๗ นายเทพไชย  สังขพันธานนท์ ครู โรงเรียนบ้านต้นสน

๓๘ นางกัญญา  ช่วยอุปการ ครู โรงเรียนบ้านต้นประดู่

๓๙ นางสาวนงเยาว์  แซ่ว่อง ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก

๔๐ นายจารึก  ลาภวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก

๔๑ นายฉลอง  บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านควนอินนอโม

๔๒ นางอรวรรณ  มากนวน ครู โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์

๔๓ นายสุกิจ  พรหมอ่อน ครู โรงเรียนบ้านควนโคกยา

๔๔ นายประดิษฐ์  วงเติม ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมาก

๔๕ นายประภาษ  ปานจุ้ย ครู โรงเรียนบ้านป่าแก่



๑๗๙

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต ๑

๑ นายสุวรรณ  นรพักตร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายจุมพฏ  ภูวสรรเพ็ชญ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายวีระ  เกตุแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๔ นายจรูญ  วิไลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๕ นายฉัตรชัย  แก้วไกรสร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๖ นางชนม์จีรา  แก้ววิเชียร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๗ นางนันทรัตน์  มธุรส นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๘ นายสุรชาติ  สุวรรณปักษิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

๙ นายวินัย  ดิสสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

๑๐ นายกร  ยอดเยาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)

๑๑ นายกรงทอง  ผาบเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม

๑๒ นายบุญส่ง  หมอกมืด ผู้อ านวยการโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที ่๗๙

๑๓ นายศักด์ิชัย  รุ่งเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

๑๔ นายสมชัย  เขียวพุม่พวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาว

๑๕ นายมานพ  พุม่โพธิท์อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ

๑๖ นายสุมิตร  การเทีย่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม

๑๗ นายบัว  เมฆชะอุ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง

๑๘ นางบุญเรือง  มัญชุวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน

๑๙ นางประภากร  จิตบ ารุง ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่

๒๐ นางสาวนพรัตน์  เนียมเปีย ครู โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)

๒๑ นางสุดารัตน์  พรมบุตร ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์

๒๒ นางสาวอารียา  ไทยดี ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

๒๓ นางสาวอังคณา  สุรารักษ์ ครู โรงเรียนวัดวังแดง

๒๔ นางกนกพร  เพ็ชรพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

๒๕ นางธีราภรณ์  อินทร์น้อย ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

๒๖ นายจรูญ  ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง

๒๗ นางมุกดา  โพธิป์ักขิย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)

๒๘ นางจันทนา  พึง่เสดาะ ครู โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี

๒๙ นางสาวสุรินทร์  ตั งใจ ครู โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี



๑๘๐

๓๐ นายเจษฎา  ทรงบัวผัน ครู โรงเรียนบ้านหนองจั่ว

๓๑ นายช่อ  สอนจีน ครู โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

๓๒ นายบุญธรรม  ดอนดีไพร ครู โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ

๓๓ นางนุชจรี  มินจ้อย ครู โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที ่๗๙

๓๔ นายประเสริฐ  คงถาวร ครู โรงเรียนอนุบาลสามง่าม

๓๕ นายพันศักด์ิ  อ่อนโยน ครู โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ

๓๖ นางละเอียด  พิมสาร ครู โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร) สาขาบ้านสระสาลี

๓๗ นางจงดี  อ าพันพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

๓๘ นางประภา  วิบูลย์ญาณ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

๓๙ นางฉวีวรรณ  เจริญพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

๔๐ นายก้องเกียรติ  บุลสุข ครู โรงเรียนวัดหนองนาด า

๔๑ นายจินต์  ลาวิน ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง

๔๒ นายเฉลิม  ธนาทิพยกุล ครู โรงเรียนบ้านวังทับไทร

๔๓ นางสมจิตร  ไชยศิริ ครู โรงเรียนบ้านท่าพิกุล

๔๔ นางวัฒนา  ปานแจ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก

๔๕ นางประชุม  อินสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพระ

๔๖ นางโสภางค์  วันเคนฮือเวล ครู โรงเรียนวัดจระเข้ผอม

๔๗ นายชูชาติ  จิตบ ารุง ครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ ารุง สาขาบ้านวังลูกช้าง

๔๘ นางจุนี  ยอดจันทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ ๑๒๖)

๔๙ นางสุภาวดี  กุลธรรม ครู โรงเรียนบ้านวังกระด่ีทอง

๕๐ นายเอนก  อิ่มอยู่ ครู โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ

๕๑ นางรุจิรา  บุญเกตุ ครู โรงเรียนบึงสีไฟ

๕๒ นางบ ารุง  ปัณราช ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

๕๓ นายสุรชัย  มารบุรี ครู โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกิตต์วิทยา)

๕๔ นางศรีกัญญา  กลีบจันทร์ ครู โรงเรียนวัดขนุน

๕๕ นางสาวชรินทร์ทิพย์  พงษ์เหล็ง ครู โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ

๕๖ นางชูศรี  อยู่สุข ครู โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง

๕๗ นายพิทักษ์  พินิตตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ

๕๘ นางบุญนาค  เข็มม่วง ครู โรงเรียนบ้านปลวกสูง

๕๙ นางสาวอาภาภรณ์  วัฒนรังสฤษฎ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ส าราญ



๑๘๑

๖๐ นายสุขเกษม  ยศสอน ครู โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด

๖๑ นายวิเชียร  พวงประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก

๖๒ นางสายหยุด  สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ)์ สาขาบ้านเนินยุ้ง

๖๓ นายชัยนันท์  รัตนคร ครู โรงเรียนบ้านวังกระด่ีทอง

๖๔ นางสมจิตตา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง

๖๕ นางเยาวภา  สุขเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง

๖๖ นางกรรณิการ์  ยอดวิญญูวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง

๖๗ นายนพรัตน์  หวาจ้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต ๒

๑ นายอดุลย์  ทองอร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๒ นายเฉลิม  ศรีจันทร์กลัด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

๓ นายวัชรินทร์  พูลเส็ง ศึกษานิเทศก์ 

๔ นายมานิต  ชังฆนาก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทับทิม

๕ นายก าจัด  พรมจีน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา

๖ นายสิริเชษฐ  สุขค ามี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม

๗ นายวิเชียร  เนียมยิ ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ

๘ นายมณเธียร  มนัสตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต้นชุมแสง

๙ นายโรจน์  ผิวทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

๑๐ นายเจตนา  ขะมันจา ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง

๑๑ นายกรีธา  กล่ินศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

๑๒ นายสมบุญ  ทองประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาทราย

๑๓ นายจรัญ  พานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังกระชัน

๑๔ นายประทีป  เนียมเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม

๑๕ นายหยงหง่ิม  ปัญญายงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

๑๖ นายสืบสาย  แสงน้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังหว้า

๑๗ นายพิชิต  ภูเ่ปลื อง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

๑๘ นายเสน่ห์  ลือวิชานะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ"์

๑๙ นางวิจิตร  ศรีจันทร์กลัด ครู โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง"

๒๐ นางมยุรี  ภูเ่สม ครู โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง"

๒๑ นายวิโรจน์  ทรัพย์สม ครู โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ"



๑๘๒

๒๒ นายกระชด  วิริต ครู โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่

๒๓ นายประจวบ  ศรีเกษม ครู โรงเรียนวัดพร้าว

๒๔ นายประสานต์  ปัน้ทอง ครู โรงเรียนวัดคงคาราม

๒๕ นางศุภวัฒณ์  ขุนเพ็ง ครู โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

๒๖ นางสุรินทร์  ข าปลื มจิตร์ ครู โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา

๒๗ นายพิสูจน์  เนตรค า ครู โรงเรียนวัดล าประดาใต้

๒๘ นางอัจฉรา  อินทร์น้อย ครู โรงเรียนบ ารุงราษฎร์วิทยาคม

๒๙ นายวิโรจน์  หลีมั่น ครู โรงเรียนบ ารุงราษฎร์วิทยาคม

๓๐ นางสุณี  ทับแสง ครู โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)

๓๑ นางเตือนใจ  ทิพยโกศัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิท์อง "ปกาสิตวิทยา"

๓๒ นายวีระชัย  หว่างพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้

๓๓ นางอัมพร  ปานนุ่น ครู โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง

๓๔ นางพจน์มาลย์  เพ็ชรล้อมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)

๓๕ นายจรัญ  ญาณกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)

๓๖ นายพิชัย  พุม่มี ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)

๓๗ นางสุกัลยา  ตั งวัฒนาสิน ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)

๓๘ นางนิตยา  บุญทรงสันติกุล ครู โรงเรียนวัดวังตะกู

๓๙ นางปิยะรัตน์  เพชรประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดมะกอกงอ

๔๐ นางวรพนิต  แต่งตั ง ครู โรงเรียนวัดมะกอกงอ

๔๑ นายนพดล  ธาราธร ครู โรงเรียนวัดวังส าโรง

๔๒ นางพาชื่น  กฤตฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดทับหมัน

๔๓ นางสมคิด  ยาสุข ครู โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร

๔๔ นางไพจิตร  แก้วชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดท่าปอ

๔๕ นางสมจิตร  สุขดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดเทวประสาท

๔๖ นางสาวนพวรรณ  แสนค า ครู โรงเรียนวัดเทวประสาท

๔๗ นางรัชนี  จูมี ครู โรงเรียนวัดธงไทยยาราม

๔๘ นางสมทรง  สุขศิริ ครู โรงเรียนวัดโพธิล์อย

๔๙ นางสาวนพวรรณ  เหล่าวีระไชย ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์

๕๐ นายสุรพงษ์  เก่งสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา

๕๑ นางปิยะนาถ  เปีย่มสิน ครู โรงเรียนวัดคลองข่อย



๑๘๓

๕๒ นายแพน  ยาแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม)

๕๓ นางวิลาวัณย์  นวมครุฑ ครู โรงเรียนวัดป่าแดง

๕๔ นายวิชิน  ทรัพย์เมฆ ครู โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

๕๕ นางสาวอรุณวดี  จึงจิรานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

๕๖ นางเรวดี  ฉิมดี ครู โรงเรียนวัดสัตตวนาราม

๕๗ นางนิภา  นามเสนา ครู โรงเรียนวัดเขารวก

๕๘ นางพรทิพย์  อนุกูลเรืองกิตต์ ครู โรงเรียนวัดเขารวก

๕๙ นายวิญญู  ผดุงฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดเขารวก

๖๐ นางปราณี  เชื อชิล ครู โรงเรียนวัดเขารวก

๖๑ นายอรุณ  โพธิคามบ ารุง ครู โรงเรียนวัดเขารวก

๖๒ นางวารินทร์  สง่า ครู โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร

๖๓ นางสาวดรุณี  ธทาศรัย ครู โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร

๖๔ นายชวลิต  พฤกษะวัน ครู โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

๖๕ นางณฐวรรณ  คันธิยงค์ ครู โรงเรียนวัดหนองน  าเต้า

๖๖ นางสาวราตรี  จูแจ่ม ครู โรงเรียนวัดชัยศรี

๖๗ นางประทุม  อิงคนินันท์ ครู โรงเรียนวัดชัยศรี

๖๘ นายณรงค์  พานิช ครู โรงเรียนวัดใดวน

๖๙ นางพรสวรรค์  ชาติวรรณ ครู โรงเรียนวัดเขาทราย

๗๐ นายอนุวัตน์  ชาติวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ

๗๑ นายสุพนธ์  แก้วใส ครู โรงเรียนส่ีแยกเขาดิน

๗๒ นางยุพิน  จิโนรส ครู โรงเรียนส านักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

๗๓ นายวิจารย์  ทันเจริญ ครู โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)

๗๔ นางอัมพวัน  ภักดี ครู โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ

๗๕ นางสมนึก  จันทรมณี ครู โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ

๗๖ นายพิสิทธิ ์ พรหมอยู่ ครู โรงเรียนบ้านทุง่พรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี"

๗๗ นายวิเชียร  ยืนยง ครู โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๑

๑ นายวันชัย  รอดฉาย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายเอนก  ธาราศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นางพัชรินทร์  ชีพธ ารง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 



๑๘๔

๔ นายวิม  เกาเทียน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

๕ นางสุดคนึง  มณี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

๖ นางกฤตติกา  วงศ์รังสิมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

๗ นายสมชาย  ทองศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

๘ นายธีระ  อ่ าพูล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

๙ นายไพศาล  พรชัยสิทธิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าตะเคียน

๑๐ นายสิทธิชัย  อ้วนวิจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอรัญญิก

๑๑ นายพิษณุ  ชาบาง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว

๑๒ นายโชติ  โมมี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์

๑๓ นางพรรณทิวา  เกิดชา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

๑๔ นายอภิรักษ์  วงศ์ประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเป็ด

๑๕ นางนิภา  ญาณวโร ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

๑๖ นางระวี  บุญเย็น ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

๑๗ นายพิทักษ์  ทับทิม ครู โรงเรียนวัดดอนอภัย

๑๘ นางอัมพร  วังไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ)์

๑๙ นายสุรชัย  โต๊ะทับทิม ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

๒๐ นางฉวีพรรณ  พันธุท์อง ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

๒๑ นางพูนสุข  อุ่ยตระกูล ครู โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)

๒๒ นางละเอียด  พุม่ทอง ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ)์

๒๓ นายปราสาท  นวาวัตน์ ครู โรงเรียนจ่าการบุญ

๒๔ นางจิราพร  ศิริลักษณ์ ครู โรงเรียนจ่าการบุญ

๒๕ นางวรรณ์ณกาญจน์  วรกลุวรรธนะ ครู โรงเรียนจ่าการบุญ

๒๖ นางพีรภัฎ  ศรีมา ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที ่๗๓

๒๗ นางสุรีย์  ม่วงเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

๒๘ นางเชาวณี  โชคชัย ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ)์

๒๙ นายชนมภูมิ  อัครระมิงค์สกุล ครู โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว

๓๐ นางกรรณิกา  ค าขันตี ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที ่๗๓

๓๑ นางวริยา  อ้นน่วม ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที ่๗๓

๓๒ นางนิภา  งามสิทธิโชค ครู โรงเรียนวัดเนินมะคึก

๓๓ นางศุภลักษณ์  เกษธีระกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองกรับ



๑๘๕

๓๔ นายเกียรติศักด์ิ  เต็งอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนที ่๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์

๓๕ นางอิสรา  มีผดุง ครู โรงเรียนวัดกรับพวง

๓๖ นางเตือนตา  โหลสกุล ครู โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)

๓๗ นางวันพร  ร าพึงกิจ ครู โรงเรียนบ้านพลายชุมพล

๓๘ นางสุทิน  คนตรง ครู โรงเรียนวัดเนินมะคึก

๓๙ นายประชีพ  เอกปริญญา ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก

๔๐ นายบุญนาค  ด้วงบ้านยาง ครู โรงเรียนบ้านพันเสา

๔๑ นางศศิมา  สุริยะ ครู โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

๔๒ นางพยอม  พรหมแดน ครู โรงเรียนวัดศรีวนาราม

๔๓ นายนิวัตน์  เพ็งปรางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

๔๔ นางอภิญญา  ตันอุไร ครู โรงเรียนวัดจุฬามณี

๔๕ นายชิงชัย  ศรีสอน ครู โรงเรียนวัดโพธิท์องเจริญผล

๔๖ นางทองค า  พุม่เกตุ ครู โรงเรียนบ้านพลายชุมพล

๔๗ นางประโยชน์  อาจองค์ ครู โรงเรียนวัดห้วงกระได

๔๘ นางศันสนีย์  ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ)์

๔๙ นางชนิตา  ปุญญฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

๕๐ นางสาวอัญชลี  แก้ววรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าตะเคียน

๕๑ นางสาวพรทิพย์  งูทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

๕๒ นางเพชรเอง  ศรีรัตโนภาส ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ)์

๕๓ นางเสวย  เต็งมงคล ครู โรงเรียนบ้านแม่ระหัน

๕๔ นางสุวรีย์  ศรีจันทร์กิจ ครู โรงเรียนชุมชน ๑ วัดสะกัดน  ามัน

๕๕ นางจันทณีย์  มีข านะ ครู โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ)์

๕๖ นางจารุวรรณ  แต้ดุลยกุล ครู โรงเรียนบ้านปลักแรด

๕๗ นางละเอียด  กาสยานนท์ ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

๕๘ นายนิพนธ์  อิสรานนทกุล ครู โรงเรียนชุมชนที ่๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์

๕๙ นายวิรัตน์  สินธุส าราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุลา

๖๐ นายวิวัฒน์  เต็งมงคล ครู โรงเรียนบ้านพันเสา

๖๑ นางลัดดาวัลย์  เวสสบุตร ครู โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

๖๒ นางสาวกัลทิมา  พุฒิกานนท์ ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ)์

๖๓ นายตระกูล  ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว



๑๘๖

๖๔ นางลัดดา  คงเปีย่ม ครู โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ)์

๖๕ นางกันยารัตน์  ไกรกล่ิน ครู โรงเรียนจ่าการบุญ

๖๖ นายเกียรติ  รัศมี ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)

๖๗ นายสุรชิน  เนียมคนตรง ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย

๖๘ นางธมลวรรณ  แจ่มจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก

๖๙ นางสาวนฤมล  พันธุแ์น่น ครู โรงเรียนจ่าการบุญ

๗๐ นายชาญยุทธ  จาดเมือง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์

๗๑ นางพิสมัย  พัฒนพงษ์ ครู โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์

๗๒ นางอ าพรรณ  บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)

๗๓ นางญาณี  ลอประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)

๗๔ นายเชลงพุทธ์  สิรินันทเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดงยาง

๗๕ นางอัมพร  ศรีตองอ่อน ครู โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห)์

๗๖ นางสมคิด  พุม่อรัญ ครู โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

๗๗ นางสาล่ี  ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชน ๑ วัดสะกัดน  ามัน

๗๘ นายสุธี  พวงค า ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๗๙ นายสนิท  นาคมี ครู โรงเรียนชุมชนที ่๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์

๘๐ นางปริศนา  แก้วนพรัตน์ ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์

๘๑ นายผจญ  ครุธดิลกานันท์ ครู โรงเรียนจ่าการบุญ

๘๒ นางจินดารัตน์  บัวทอง ครู โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

๘๓ นางนุชจรินทร์  เหมือนทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดคุยขวาง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๒

๑ นายสมยศ  วิมลจันทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายชวลิต  เนตรแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายจเรศักด์ิ  อุ่นไพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๔ นายกฤษดา  เอกา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๕ นายภักดี  สุวรรณชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชน ๑๒ ท่าตาลประชาสฤษฏ์

๖ นางอนงค์  ขวัญแน่น ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย

๗ นายถวิล  เทพแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองเมือง

๘ นายวรเดช  ภูไวย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ด ารงค์อุทิศ)

๙ นายเฉลิม  พุม่ไพจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว



๑๘๗

๑๐ นายณัฐวุฒิ  นุชวณิชกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั งตรงจิตร ๑๒

๑๑ นางรัชนีวรรณ  ศิรินคร ครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าว

๑๒ นางสมจิต  ร่ืนส าราญ ครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าว

๑๓ นางสุกัญญา  ข าทวี ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั งตรงจิตร ๑๒

๑๔ นางจิตนภา  อรรถาชิต ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั งตรงจิตร ๑๒

๑๕ นางดุษณีย์  นุ่มเนตร ครู โรงเรียนบ้านซ าเตย

๑๖ นางปิยะรัตน์  สนิทพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านวังดินสอ

๑๗ นางวันธนา  สอนง่าย ครู โรงเรียนบ้านวังพรม

๑๘ นางผกายมาส  ทัศนยิ ม ครู โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์

๑๙ นางวิลาสินี  เจษฎาพันธ์พงษ์ ครู โรงเรียนบึงราชนก

๒๐ นางโอภา  ไชยชาญ ครู โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

๒๑ นายธีระวุฒิ  ม่วงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

๒๒ นางจงจิตร  กาญจนสกุล ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล

๒๓ นางกุลธิดา  แดนดงยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๒๔ นายอนุวัตร  โชคชื่น ครู โรงเรียนวัดวังพิกุล

๒๕ นายชัยยศ  สุวรรณรอ ครู โรงเรียนวัดวังพิกุล

๒๖ นางโสภา  กิ่งเนตร ครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม

๒๗ นางลัดดา  ประเสริฐ ครู โรงเรียนศึกษาลัย

๒๘ นายปรีชา  เรืองแย้ม ครู โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก

๒๙ นางจีรวรรณ  เอี่ยมสนธิ ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ วศริวัฒน์อุปถัมภ์

๓๐ นางจินตนา  เกิดศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ วศริวัฒน์อุปถัมภ์

๓๑ นางอัศนี  ฉัตรพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ วศริวัฒน์อุปถัมภ์

๓๒ นายพินัย  พลอยนิล ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ วศริวัฒน์อุปถัมภ์

๓๓ นางสาวกรรณิกา  สันติกูล ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู ๒๕๐๔)

๓๔ นางจรินทร์  บัวงามดี ครู โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์

๓๕ นายชัยกิจ  นันทปรีชากุล ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๖ (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)

๓๖ นางสาวกฤติกา  ใจบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองงา

๓๗ นางอรุณี  เล่ียมสกุล ครู โรงเรียนบ้านน  าพรม

๓๘ นายพิษณุ  พัฒนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปากยาง

๓๙ นางฐานิต  อาสว่าง ครู โรงเรียนบ้านปากยาง



๑๘๘

๔๐ นายเฉวก  หาญส าเภา ครู โรงเรียนบ้านคลองเป็ด

๔๑ นายพิพัฒน์  พัฒโนทัย ครู โรงเรียนบ้านเขาเขียว

๔๒ นางธนพร  อินทร์ก าแหง ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

๔๓ นายปราโมทย์  ธนสัมบันน์ ครู โรงเรียนบ้านไทรดงยั ง

๔๔ นางสาววิไลวรรณ  จุลพงษ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

๔๕ นางรัชนี  บัวฉิม ครู โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ)์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๓

๑ นายวุฒิไกร  วุฒิกัมพล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายทองมา  สัญญะ ศึกษานิเทศก์

๓ นายบ ารุง  มีก าเนิด ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสามัคคี

๔ นายธงชัย  วีระกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งทุง่

๕ นายนิธิพร  พรวนต้นไทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเปอะ

๖ นายปัญญา  อ่อนผาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา

๗ นายมนต์สัณธ์  สุขสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยสัมพันธ์

๘ นายธรรมจักร  มีผดุง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทรายเหนือ

๙ นายประมวล  อ่อนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ

๑๐ นายสุเทพ  แก้ววงหิว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก

๑๑ นางพรสวรรค์  คุชช่วง ครู โรงเรียนวัดนาขุม

๑๒ นายทวี  คงตาล ครู โรงเรียนวัดคลองตาล

๑๓ นางเบญจลักษณ์  เกิดวงศ์หงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหาดใหญ่

๑๔ นางรัศมี  ปัน้กล่ า ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง

๑๕ นายบัณฑิต  ภูมิพยา ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง

๑๖ นางสุนีย์  สุริหาร ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง

๑๗ นางณัฐปวีณ์  มากมี ครู โรงเรียนวัดหอกลอง

๑๘ นางยุวดี  คงพ่วง ครู โรงเรียนชุมชนดิฏฐอ ารุง

๑๙ นางชลอ  เผือกพ่วง ครู โรงเรียนชุมชนดิฏฐอ ารุง

๒๐ นายช านาญ  แสงนาค ครู โรงเรียนชุมชนดิฏฐอ ารุง

๒๑ นายวีระวุฒิ  บุญกล่ันสอน ครู โรงเรียนวัดนาขุม

๒๒ นางสุมาลี  บุญอนันต์ ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง

๒๓ นายจ าลอง  มาอยู่ ครู โรงเรียนประชาสามัคคี



๑๘๙

๒๔ นายชะโลม  เพ็งแจ้ง ครู โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล

๒๕ นายส าเริง  รศพล ครู โรงเรียนวัดหางไหล

๒๖ นางอุบลศรี  พัฒนประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสนามไชย

๒๗ นางบุญช่วย  แจ่มศรี ครู โรงเรียนบ้านคลองท าเนียบ

๒๘ นายศรีปัญญา  คงรอด ครู โรงเรียนบ้านคลองท าเนียบ

๒๙ นางวราภรณ์  มากศรทรง ครู โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา

๓๐ นางณัฐกฤตา  นาคคงค า ครู โรงเรียนบ้านหาดใหญ่

๓๑ นางประคอง  คันธมาลา ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก

๓๒ นายนิคม  หมื่นจง ครู โรงเรียนบ้านบึงวิทยา

๓๓ นางสุวรรณภา  สุขนรินทร์ ครู โรงเรียนวัดทองแท้

๓๔ นายสุรศักด์ิ  พงษ์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์

๓๕ นางอัมพร  เสือคล้าย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

๓๖ นายประนอม  กันเกิด ครู โรงเรียนบ้านน  าโจน

๓๗ นางสาวนิรุบล  กาสยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านป่าซ่าน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๑

๑ นางอารี  วัดสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองพลับ

๒ นางสว่างศรี  นิลพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นางสาวล าไย  พุม่ดอกไม้ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔ นางสาวธนะพร  ฉายแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๕ นางกาญจนา  เชยชิต ศึกษานิเทศก์

๖ นายวชิระ  ระหว่างบ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๗ นายธีระพันธุ ์ ไชยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากอ่าว

๘ นายมนูญ  เพ็ชรร่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแพรก

๙ นางสาวสมบูรณ์  จันทร์แจ่มหล้า ครู โรงเรียนวัดหนองควง

๑๐ นางสาวณัฐธยาน์  พันธุพ์ฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี ย

๑๑ นางวันเพ็ญ  นามบุญลือ ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี ย

๑๒ นางเฉลียว  พลเธียร ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี ย

๑๓ นางสาวสุวรรณา  หล่อใจ ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี ย

๑๔ นางจิณห์นิภา  ปานทอง ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี ย

๑๕ นางอุไรวรรณ  เทพสงวน ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี



๑๙๐

๑๖ นางกมลทิพย์  คงหิรัญ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

๑๗ นางทัศนีย์  ปฏิสันถาวร ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

๑๘ นางสาวสมนึก  ชูปานกลีบ ครู โรงเรียนวัดเพรียง

๑๙ นางญาดา  ธราพร ครู โรงเรียนวัดหนองหว้า

๒๐ นายคัมภีร์  แฝงสีค า ครู โรงเรียนวัดสิงห์

๒๑ นางสาวพรพิมนต์  ดีประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดพระรูป

๒๒ นายไพโรจน์  อิ่มอาบ ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง

๒๓ นางปราณี  เสง่ียมพันธ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดโพพระใน

๒๔ นางวาสนา  องอาจ ครู โรงเรียนวัดถิ่นปุรา

๒๕ นายโสภณ  กล่ินอุบล ครู โรงเรียนบ้านบ่อขม

๒๖ นางวัลลภา  เร่ิมคิดการณ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อขม

๒๗ นางวรัญญา  สมานมิตร ครู โรงเรียนบ้านบ่อขม

๒๘ นางมนัสสินี  ดีประดิษฐ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๓

๒๙ นางอุบล  ประเทืองผล ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมพล

๓๐ นางอัมพร  น้อยมหาไวย ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมพล

๓๑ นางรัชนา  นงนุช ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง

๓๒ นางวิไลวรรณ  ชิระมณี ครู โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

๓๓ นางสาววิเชียร  เอื ออวยพร ครู โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

๓๔ นางจันทนา  เพชรส านัก ครู โรงเรียนวัดท้ายตลาด

๓๕ นางทัศนีย์  ศิริฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดดอนทราย

๓๖ นางสาวสิริพร  อนันต์วัฒนาพร ครู โรงเรียนวัดหนองปรง

๓๗ นางดวงพร  ยูนิพันธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองปรง

๓๘ นางอรุณนี  จันทรโชติ ครู โรงเรียนวัดหนองปรง

๓๙ นางศุภฤกษ์  พิมพามา ครู โรงเรียนวัดต้นสน

๔๐ นางปรียา  โมสุทธิ ครู โรงเรียนบ้านแหลม

๔๑ นางสาวบุญมั่น  พันธุดี์ ครู โรงเรียนวัดในกลาง

๔๒ นายสุรพล  ฉิมพิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดอุตมิงค์

๔๓ นางสาวนงเยาว์  สรรพอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

๔๔ นายธนพร  เชี่ยวสมุทร ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี ย

๔๕ นางรุ่งกาญจน์  บัวสุ่น ครู โรงเรียนบ้านคลองมอญ



๑๙๑

๔๖ นางพุทธิพร  อ่วมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านคลองมอญ

๔๗ นางไพจิตต์  หล้าแหล่ง ครู โรงเรียนวัดไทรทอง

๔๘ นายวิรัตน์  เจียมวิจิตร์ ครู โรงเรียนวัดไทรทอง

๔๙ นางพเยาว์  บุญกอง ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

๕๐ นางยวนจิต  วาทีเพชร ครู โรงเรียนวัดบางขุนไทร

๕๑ นางสาวประทุมพร  รุ่งเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางขุนไทร

๕๒ นายสมศักด์ิ  เจริญลาภ ครู โรงเรียนวัดสมุทรโคดม

๕๓ นายพิทยา  อินทร์มี ครู โรงเรียนบ้านยางน  ากลัดใต้

๕๔ นางรัตนา  ลิลิตธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

๕๕ นางวันเพ็ญ  นิลงาม ครู โรงเรียนวัดนาค

๕๖ นางรองทิพย์  ตังคะพิภพ ครู โรงเรียนวัดนาค

๕๗ นางสาวสุภาภรณ์  เฟือ่งสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านพีเ่ลี ยง

๕๘ นางโชติกา  บุญรีบส่ง ครู โรงเรียนวัดลาดโพธิ์

๕๙ นางโสภิต  ประพันธ์พจน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง

๖๐ นายวรสาร  จุลศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก

๖๑ นายโสภณ  เส่งถิ่น ครู โรงเรียนวัดหนองปรง

๖๒ นางส าเนียง  วิบูลรังสรรค์ ครู โรงเรียนบ้านแหลม

๖๓ นายไพบูลย์  พันธสูตร ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

๖๔ นางศรีประกาย  มีวาสนา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๓

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต ๒

๑ นายสันติ  รุ่งสมัย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายนิวัติ  ก าไลแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นางอุไร  แจ่มจันทร์ ศึกษานิเทศก
์

๔ นางสาวสุนีย์  เกียรติมาพรศักด์ิ ศึกษานิเทศก
์

๕ นางส าลี  มามีสุข นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

๖ นายวันจักร  แก่นณรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเก่า

๗ นายสังเวียน  อ่อนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโตนดหลวง

๘ นายประจวบ  กุญแจทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนมะกอก

๙ นายยศภัค  กรกุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว

๑๐ นายพชร  เพิม่พงษ์พิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)



๑๙๒

๑๑ นายธนิต  หลบภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านในดง

๑๒ นายเอนก  สมานมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

๑๓ นายสุจินดา  เกิดรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)

๑๔ นายเสถียร  เลิศอาวาส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าศาลาราม

๑๕ นายสุชิน  ศิริวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บ ารุง)

๑๖ นายชัยยัน  เล็กบ ารุง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

๑๗ นางสุนีย์  ทาบทอง ครู โรงเรียนบ้านร่องระก า

๑๘ นายพิสิฐ  เกษสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา

๑๙ นางประยงค์  ศุภรักษสกุล ครู โรงเรียนบ้านสารเห็ด

๒๐ นายกฤษฎา  ทวีกาญจน์ ครู โรงเรียนเขื่อนเพชร

๒๑ นางถนอมศรี  เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนเขื่อนเพชร

๒๒ นางจารุวรรณ  ครบแคล้ว ครู โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื อนราษฎร์อุปถัมภ)์

๒๓ นางกมลวรรณ  เมฆบุตร ครู โรงเรียนบ้านท่าโล้

๒๔ นางรัตนา  เนียมน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน

๒๕ นางเยาวพร  เพิม่พงษ์พิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

๒๖ นายสาโรช  สุวรรณช่าง ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

๒๗ นายโกศล  สว่างเพียร ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

๒๘ นางพจนีย์  กระแสอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

๒๙ นางสาวจรินทร์  เสริมบุญ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

๓๐ นางสาวขวัญเรือน  แสงหิรัญ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

๓๑ นางณัฐอัญชสา  รัตนสิริจิรเดช ครู โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที ่๑๐๓

๓๒ นายไชยรัตน์  สินเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองน  าถ่าย

๓๓ นางสมร  สินเหลือ ครู โรงเรียนบ้านหนองน  าถ่าย

๓๔ นางสุธาสินี  ถีราวุฒิ ครู โรงเรียนวัดท่าเหว

๓๕ นายสมยศ  ชวนส าราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองหินถ่วง

๓๖ นายธนพล  คงพูล ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)

๓๗ นางเบญจวรรณ  ธรรมรมย์ ครู โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)

๓๘ นายพิภพ  นาคสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

๓๙ นางอารมณ์รัตน์  จรัสดี ครู โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม

๔๐ นางกรองแก้ว  สนธิทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)



๑๙๓

๔๑ นางนวลอนงค์  ยวงใย ครู โรงเรียนวัดโพธิก์รุ (ผินผดุง)

๔๒ นางสุวรรณา  ตรีสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิก์รุ (ผินผดุง)

๔๓ นางสาวอุดม  ชวนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต)

๔๔ นางกัลยารัตน์  มิ่งเมือง ครู โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

๔๕ นายแฉล้ม  กล่ าทอง ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

๔๖ นายประยุทธ  จันทรสุขโข ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

๔๗ นางกระแสร์  ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บ ารุง)

๔๘ นางพัชนีย์  ข าทวี ครู โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บ ารุง)

๔๙ นายจ าลอง  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง

๕๐ นายบุญเชิด  ช านิศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)

๕๑ นางประสงค์  เกษศรี ครู โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)

๕๒ นางสมหมาย  พูลนวม ครู โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง)

๕๓ นางพูลทรัพย์  อุดมยุทธ ครู โรงเรียนวัดโตนดหลวง

๕๔ นางนิชรัตน์  ตันเสถียร ครู โรงเรียนบ้านร่องระก า

๕๕ นางสาวพรรณทิพย์  ข างาม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร

๕๖ นางยุพยงค์  ตรีสุทธิวงษา ครู โรงเรียนบ้านดอนมะกอก

๕๗ นายถวิล  เชื อนิล ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา

๕๘ นายศิริ  สระส าราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองโรง

๕๙ นางจารุวรรณ  วีระประทีป ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

๖๐ นางชมภู  ชลภาพ ครู โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

๖๑ นางสุมาริน  ฮ่ัวจั่น ครู โรงเรียนวัดเขาทะโมน

๖๒ นางสาวทองเพียร  ชุ่มสด ครู โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)

๖๓ นางสาคร  ปิน่ปี ครู โรงเรียนวัดม่วงงาม

๖๔ นายชาลี  มีชะคะ ครู โรงเรียนบ้านสองพีน่้อง

๖๕ นายวันชัย  ตุงคัษฐาน ครู โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑

๑ นายศรีเวียง  พิมพ์เรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๒ นายสมบูรณ์  จันทศร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน

๓ นายสมชัย  เทียนพูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง

๔ นางสาวกัลยารัตน์  สุริยะ ครู โรงเรียนบ้านซับข่อย



๑๙๔

๕ นายสมศักด์ิ  ใจชื่น ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

๖ นางนฤมล  ฤกษ์ก ายี ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

๗ นางแสงอรุณ  อุดมพรมนตรี ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

๘ นางดารณี  ผดุงพล ครู โรงเรียนบ้านนาง่ัว

๙ นางสาวมาริสา  อติเปรมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งหว้า

๑๐ นายสวิน  แพทย์ชัยโย ครู โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ

๑๑ นางวารุณี  ก าแพงเมือง ครู โรงเรียนบ้านยางหัวลม

๑๒ นางอรพินทร์  ศรีปล่ัง ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

๑๓ นางไพเราะ  นิลวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

๑๔ นายกิตติษา  สุทธิท์วี ครู โรงเรียนบ้านบุง่คล้า

๑๕ นางสาวสมคิด  กุลนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านดงขุยใต้

๑๖ นายสถิตย์  ปัน่กรวด ครู โรงเรียนบ้านหนองระมาน

๑๗ นางดาวรัตน์  ชินอาจ ครู โรงเรียนบ้านวังชะนาง

๑๘ นายประสิทธ์  ด้วงรักษา ครู โรงเรียนบ้านวังชะนาง

๑๙ นางบุญร่วม  นพมาก ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

๒๐ นางอรไท  คุณตา ครู โรงเรียนบ้านนาง่ัว

๒๑ นางมยุเรศ  พึง่พา ครู โรงเรียนบ้านนาง่ัว

๒๒ นางวันณี  กล่ินอบเชย ครู โรงเรียนบ้านอมกง

๒๓ นายทินกร  ทองแกมนาก ครู โรงเรียนบ้านวังทอง

๒๔ นางชไมพร  ชูจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าพล

๒๕ นางสาววาสนา  อ่อนค า ครู โรงเรียนบ้านนายม

๒๖ นายส ารวย  ลือชัย ครู โรงเรียนบ้านนายม

๒๗ นางสาวสุภางค์  แซ่โค้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

๒๘ นางบ ารุงรักษ์  มั่นคงดี ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

๒๙ นายประจักษ์  หุน่ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

๓๐ นางเบญจวรรณ  นุเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

๓๑ นางสาวจรรยา  สาณะเศรษฐ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

๓๒ นางประนอม  หนูพา ครู โรงเรียนบ้านโพธิง์าม

๓๓ นายสนิท  ค าคูณ ครู โรงเรียนบ้านโพธิท์อง

๓๔ นางชวัลกร  บัวยา ครู โรงเรียนบ้านเขาขาด



๑๙๕

๓๕ นายณรงค์  นกงาม ครู โรงเรียนบ้านป่าบง

๓๖ นางบุญมา  เพียรความสุข ครู โรงเรียนบ้านดงขุย

๓๗ นางวนิดา  จวงเจิม ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง

๓๘ นางสมพร  เหล่าวีระไชย ครู โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒

๑ นายอุปถัมภ์  ขวัญลอย ศึกษานิเทศก์ 

๒ นายอภิชัย  เริงเล่ือม ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายสมเดช  วงศ์อ่อนตา ผู้อ านวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เคร่ืองมือกล

๔ นายบุญหนา  พลกัณฑ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น

๕ นายเหลือ  กองเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายาว

๖ นายบุญยงค์  แพงพงษ์มา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากออก

๗ นางอัมภาพร  พุทธา ครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่

๘ นางสุภาพ  ใจผ่อง ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง

๙ นายดิเรก  งามรุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

๑๐ นายเกียรติศักด์ิ  ขะมานาม ครู โรงเรียนบ้านวังเวิน

๑๑ นางวิลาวัณย์  จินดาเงิน ครู โรงเรียนบ้านน  าก้อ

๑๒ นางสาวอัมพร  สุมาลย์กันต์ ครู โรงเรียนบ้านฝาย

๑๓ นายบัญจบ  หมวกชา ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๑๔ นางปราณี  อุ้ดพ้วย ครู โรงเรียนบ้านกลาง

๑๕ นางสาวจุมรี  เกษามูล ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก

๑๖ นางศรีนวล  ศรีบุญมี ครู โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา

๑๗ นางละเอียด  อิ่มคง ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง

๑๘ นางไพรัช  นุชนารถ ครู โรงเรียนบ้านปากดุก

๑๙ นางศรีสมร  สุขผล ครู โรงเรียนบ้านซ าม่วง

๒๐ นายสมัคร  ทองพัด ครู โรงเรียนบ้านหนองคัน

๒๑ นายแสนสุริยา  รักเสมอ ครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์

๒๒ นายพีระพล  บางสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคัน

๒๓ นายนิทัศน์  วานิชสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านร่องดู่

๒๔ นางสมหมาย  แสงพรม ครู โรงเรียนบ้านบุงคล้า

๒๕ นางละเอียด  สาสตร์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง



๑๙๖

๒๖ นายสุริยันต์  กมลโรจน์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านพร้าว

๒๗ นายสงกรานต์  นวลเนือง ครู โรงเรียนบ้านวังก้นหวด

๒๘ นายพรชัย  แก้วประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านตาดกลอย

๒๙ นางไพจิตร  พลกัณฑ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่

๓๐ นายเกรียงศักด์ิ  ไตรฟืน้ ครู โรงเรียนบ้านกลาง

๓๑ นางกุหลาบ  แหยมนาค ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เคร่ืองมือกล

๓๒ นายฉลอง  ศรีบุญมี ครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์

๓๓ นายประหยัด  บัวพรวน ครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์

๓๔ นายนิคม  พรมค า ครู โรงเรียนบ้านหนองสว่าง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๓

๑ นายค ารณ  คูณแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายวิบูล  ชัยประเสริฐศิริ ศึกษานิเทศก์  

๓ นางประไพศรี  ทองยิ่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๔ นายธเนศ  ฉัตรแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ

๕ นางบัวชิด  เรืองภิญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระประดู่

๖ นายต่วน  ศรีบุตรตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล านารวย

๗ นายประเสริฐ  คูชัยยานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์

๘ นายเสนาะ  ตะกรุดแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง

๙ นายวินิจ  สัตตะบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองดู่

๑๐ นายยงยุทธ  เทีย่งทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

๑๑ นางจุรี  บุญเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัววัฒนา

๑๒ นายช านาญ  ไชยพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

๑๓ นายอัมพร  ชัชวาลรังสรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตีบใต้

๑๔ นายสมเผ่า  ช้างพึง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง

๑๕ นายณรงค์  โพนโคกกรวด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพนมเพชร

๑๖ นางวิไล  นรินทร์นอก ครู โรงเรียนบ้านสระประดู่

๑๗ นายบัณฑิต  พรมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์

๑๘ นางสุวัฒนา  ขาวประพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)

๑๙ นายณรงค์ศักด์ิ  บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด

๒๐ นางดาราพร  ศิริค าน้อย ครู โรงเรียนบ้านหัวโตก



๑๙๗

๒๑ นางกมลวรรณ  สีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

๒๒ นางช่อลัดดา  อนุมา ครู โรงเรียนบ้าน กม.๓๕

๒๓ นางฐานิดา  จันทร์หม่อน ครู โรงเรียนบ้านท่าแดง

๒๔ นางสิริกาญจณ์  ต่อเจริญธนาศิริ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะค่า

๒๕ นางไพสุดา  ยาวิไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

๒๖ นางศรีนวล  ศรีวิชาสร้อย ครู โรงเรียนบ้านบึงสามพัน

๒๗ นางอมร  วิทยาวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๒๘ นางวิไลวรรณ  พงษ์พานิช ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)

๒๙ นายประดิษฐ์  บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน

๓๐ นางอารี  พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

๓๑ นายอนันต์  เหล็กค า ครู โรงเรียนบ้านโคกปรือ

๓๒ นางสนิท  บุญเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย

๓๓ นายวีรยุทธ์  พรมลี ครู โรงเรียนวัลลภานุสรณ์

๓๔ นายสามารถ  ฉิมบรรเทิง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง

๓๕ นายสมศักด์ิ  แก้ววัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

๓๖ นางมัณฑนา  เทีย่งทิศ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

๓๗ นางประพิศ  ธิกะ ครู โรงเรียนบ้านบัววัฒนา

๓๘ นายด ารง  สายมี ครู โรงเรียนบ้านบ่อไทย

๓๙ นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนศรี ครู โรงเรียนบ้านราหุล

๔๐ นายบุญเกิด  ลีบ่อน้อย ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๔๑ นายสมเกียรติ  พัฒนพันธุพ์งศ์ ครู โรงเรียนบ้านซับส าราญเหนือ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑

๑ นายสมคิด  จอมโพธิ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ

๒ นางกัลยา  นวลใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๓ นางมณี  ม่วงทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔ นายปรีชา  เตียงเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ)

๕ นายฉลาด  กันกา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฏร์วิทยา)

๖ นายสุพจน์  จงสุขวรากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์)

๗ นายชูเกียรติ  ถิ่นศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์)

๘ นายสุเมธ  ตาค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฏร์อุปภัมภ)์



๑๙๘

๙ นางจงดี  ใจดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหลวง

๑๐ นางอรณี  ศิวิลัย ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์)

๑๑ นางจ ารอง  สอนอุ่น ครู โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฏร์อุปถัมภ)์

๑๒ นางนันนิภา  เพ็ชรทวี ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ (ศึกษาประชานุสรณ์)

๑๓ นางแสงเดือน  สายตรง ครู โรงเรียนบ้านลู (คัมภีร์ราษฏร์บ ารุง)

๑๔ นางมณฑา  จ าปาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฏร์บ ารุง)

๑๕ นายสุวัฒ  วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)

๑๖ นางรุจิกร  มูลเกษ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เหนือ (ราษฏร์สามัคคี)

๑๗ นายอุดม  กันยะมี ครู โรงเรียนบ้านแต (กวีรัตน์ราษฏร์บ ารุง)

๑๘ นางลัดดาวรรณ   ปัญญาไว ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่

๑๙ นางสาวสุนันทา  จินารักษ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร)

๒๐ นางสาวศิริกัลยา  สมจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่

๒๑ นางถนอม  แดนโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่

๒๒ นายบุญส่ง  ทองเกต ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่

๒๓ นางวรรณี  ติลา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์)

๒๔ นายทวี  ครองสุข ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์)

๒๕ นางสุวณีย์  ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฏร์วิทยา)

๒๖ นายทวี  สืบแสน ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

๒๗ นายบุญศรี  เพ็ชรทวี ครู โรงเรียนบ้านปากห้วย

๒๘ นางนันทวัน  โตบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านในเวียง

๒๙ นางดรุณี  สุธาวา ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)

๓๐ นายสมเดช  วิกาหะ ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

๓๑ นายอภิชาต  สิกขะเจริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

๓๒ นายชัยรัตน์  ตุ้ยดี ครู โรงเรียนบ้านวังปึง้

๓๓ นายนิคม  แสนศิริภัทรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ (ประชาพัฒนา)

๓๔ นางทัศนีย์  รุธีรยุทธ ครู โรงเรียนบ้านน  าเลา (น  าเลาวิทยาคาร)

๓๕ นางอนงควรรธน์  หงษ์หนึ่ง ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์)

๓๖ นางวรภูศณา  ชมเชย ครู โรงเรียนบ้านแดนชุมพล (ประชานุกูล)

๓๗ นายธรรมรงค์  โลกค าลือ ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฏร์บ ารุง)

๓๘ นางพูนสุข  แสนเสมอ ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ (ประชาพัฒนา)



๑๙๙

๓๙ นางถนอม  วงศ์ชมภู ครู โรงเรียนบ้านทุง่แค้ว

๔๐ นางนงเยาว์  พูนพิน ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

๔๑ นายอนุชิต  ปีอาทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเวียง (เวียงราษฏร์บ ารุง)

๔๒ นางนฤมล  แดนอ่วน ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)

๔๓ นายฉัตรชาญ  ยานะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง (ประชานุเคราะห์)

๔๔ นายมงคล  ทิพยกมลพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ)

๔๕ นางมาลินี  มนกลม ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์)

๔๖ นางวิจิตรา  คนหลัก ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์)

๔๗ นางยุพร  ตรีเทพชาญชัย ครู โรงเรียนบ้านกาซ้อง

๔๘ นางมยุรี  ศรีบานเย็น ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

๔๙ นางวันทนา  ชัยเลิศวีระกร ครู โรงเรียนบ้านทุง่โฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)

๕๐ นายเกษม  สุวรรณสารารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปทุม (ถาวรราษฏร์ศึกษา)

๕๑ นางราตรี  กาญจนา ครู โรงเรียนบ้านเวียง (เวียงราษฏร์บ ารุง)

๕๒ นายเรืองศักด์ิ คันธรักษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

๕๓ นายเกษม  วิชัยปะ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปีย้ว (แก้วพิสรฑ์ประชานุกูล)

๕๔ นายพรรค  ชัยพินิจ ครู โรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฏร์อุปถัมภ)์

๕๕ นายสมาน  สืบแสน ครู โรงเรียนวัดแม่ทะ (ด ารงประชานุเคราะห์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๒

๑ นางสาวฐิติพร  วรวัฒนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๒ นายสมคิด  อากรสกุล ศึกษานิเทศก์

๓ นายสาคร  ไชยบัวแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังเบอะ

๔ นายเอนก  ปรากฏ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงค า

๕ นายสุรวุธ  ทรงประยูร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง

๖ นายชัยแก้ว  สวิง ผู้อ านวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล

๗ นายทินราช  พุม่กาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง (ม่วงเกษมวิทยาคาร)

๘ นายพยุงศักด์ิ  ชอบชิน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก

๙ นายสัญญา  ผาทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)

๑๐ นายอุดม  ใจงาม ครู โรงเรียนบ้านกวาง (ลือราษฎร์วัฒนา)

๑๑ นางวรรณา  พุม่พวง ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

๑๒ นางขนิษฐา  สุขประภาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง



๒๐๐

๑๓ นางวันทนีย์  ผูกพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)

๑๔ นางวลัยภรณ์  คะชา ครู โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ

๑๕ นายภูษิต  ภูมิคอนสาร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่

๑๖ นางบ าเพ็ญ  พื นงาม ครู โรงเรียนบ้านน  าแรม

๑๗ นางเกศินี  ภูมิคอนสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

๑๘ นางรัฎฏิยา  ขวานเพชร ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล

๑๙ นางณัฐมน  มโนรส ครู โรงเรียนบ้านเวียงทอง (เวียงทองวิทยาคาร)

๒๐ นางรัตนา  สมจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านสบสาย (จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)

๒๑ นางนลพรรณ  วังซ้าย ครู โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร

๒๒ นางอนงค์  อุตมา ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

๒๓ นางมณเฑียร  คงมั่น ครู โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

๒๔ นายเกษม  วังกระแส ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่

๒๕ นางสาวสุดารัตน์  ทาประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน (ค าแวงประชาอุทิศ)

๒๖ นางสุนันทา  จรุงจิตร ครู โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ

๒๗ นางสังเวียน  แม่นย า ครู โรงเรียนบ้านหัวดง

๒๘ นางรัชนี   มั่นเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านปงหัวหาด (หัวหาดราษฎร์บ ารุง)

๒๙ นางสาวนันทวัน  แก้วกัน ครู โรงเรียนวัดสร่างโศก

๓๐ นางสายสมร  ขยายเสียง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ)์

๓๑ นางเกตสุดา  มังคะลา ครู โรงเรียนบ้านปางมะโอ

๓๒ นางจรรยพร  พริบไหว ครู โรงเรียนวัดมงคลถาวร (มงคลวิทยาสรรค์)

๓๓ นางพิมพรรณ  สินประวัติ ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

๓๔ นางภัสรา  เป็งวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)

๓๕ นายทับทิม  วงศ์ทา ครู โรงเรียนบ้านวังกวาง

๓๖ นางจุรีย์  พริบไหว ครู โรงเรียนเด่นทัพชัย

๓๗ นางจงจิตต์  โกละนันท์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟราษฎร์บพิธ)

๓๘ นายบุญเทีย่ง  ตาติ ครู โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย

๓๙ นางสุภาศิริ  เพ็ชรหัวหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ

๔๐ นางพวงผกา  วัชรธรรม ครู โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)

๔๑ นายประพันธ์  เดือนดาว ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)

๔๒ นางวิไลวรรณ  กาศเกษม ครู โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์)



๒๐๑

๔๓ นายประเทือง  ช านาญ ครู โรงเรียนบ้านร่องเสี ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย)์

๔๔ นางพิมพ์พร  ช านาญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ)์

๔๕ นางสายฝน  พลอินต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)

๔๖ นายพงษ์ศักด์ิ  แก้วธรรมานุกูล ครู โรงเรียนบ้านเวียงทอง (เวียงทองวิทยาคาร)

๔๗ นายพงษ์ศักด์ิ  จิระพงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า (ราษฎร์รัฐพัฒนา)

๔๘ นางอนงค์  หยดย้อย ครู โรงเรียนปากจอกวิทยา

๔๙ นายธนิต  ปราบหงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก

๕๐ นายสุพนธ์  เชื อสกุล ครู โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น

๕๑ นางถนอมศรี  สาใจ ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต

๑ นายไพฑูรย์  จิตติรโกมล นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๒ นายชอบ  บุญเหลือ ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมพันวา

๓ นายบุญชู  มานะเสรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม

๔ นายอรรณพ  หิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง

๕ นายศุภกร  ทัพเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕ )

๖ นายสุวัชร์  โกนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุจ าปา

๗ นายธีรฤทธิ ์ นิธิศักด์ิด ารง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙

๘ นางประไพพักตร์  อรัญญสิต รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕ )

๙ นางกาญจนา  นิรัติศัย ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ

๑๐ นายประทีป  มานะบุตร ครู โรงเรียนแหลมพันวา

๑๑ นายบุญฤทธิ ์ เครือแก้ว ครู โรงเรียนบ้านฉลอง

๑๒ นางอรพิน  อารีรอบ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๓ นางอุไรวรรณ  บุญตันตราภิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

๑๔ นายสมนึก  ลีลากิจก าธร ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก

๑๕ นางสาวจินตนา  จิตต์เทีย่ง ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

๑๖ นางวัลลีย์  คงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

๑๗ นางยุวดี   พลับสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน  าบ่อ

๑๘ นางธาดา  ล่ิมทอง ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง

๑๙ นางจินตนา  แต่พงษ์โสรัถ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่

๒๐ นางกุลทอง  สนิท ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)



๒๐๒

๒๑ นายวิจาร  ไกรเลิศ ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)

๒๒ นางสุณี  ปราบโรค ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน  าบ่อ

๒๓ นายมานะ  วงศ์เสรี ครู โรงเรียนบ้านบางเทา

๒๔ นายบุญเลิศ  ไกรศรพรสรร ครู โรงเรียนบ้านพารา

๒๕ นายธีระพงศ์  สร้อยสน ครู โรงเรียนบ้านบางเทา

๒๖ นางเสาวนีย์  รักดี ครู โรงเรียนบ้านไม้ขาว

๒๗ นางรุ่งทิพย์  ธีระจามร ครู โรงเรียนบ้านสะป า

๒๘ นางรัชนี  ภุมรารสสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม

๒๙ นางมาลี  แสวงวิทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

๓๐ นางประภา  พิมาน ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน  าบ่อ

๓๑ นางดวงเดือน  วงศ์ศรีวัฒนกุล ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

๓๒ นางชลลดา  หิรัลจรัสภิวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

๓๓ นางจิตรสายทิพย์  กิจประสาน ครู โรงเรียนบ้านไม้ขาว

๓๔ นางจงดี  เกียรติด ารง ครู โรงเรียนบ้านไม้ขาว

๓๕ นางเกษร  ไกรศรพรสรร ครู โรงเรียนบ้านพารา

๓๖ นางสาวมาลี  สังขรักษ์ ครู โรงเรียนหงษ์หยกบ ารุง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑

๑ นายค าคูณ  ดีสุรกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายศิริ  ศรีพระนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น

๓ นายพิศิษฐ์  เทียบพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี เหล็กดงเค็งวิทยา

๔ นายนรินทร์  อินทรก าแหง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์

๕ นายณตวรรษ  อินทะวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใคร่นุ่น

๖ นายพีระศิลป์  ชินสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

๗ นายสุรพงษ์  ชมนาวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบรบือ

๘ นายสมใจ  สังข์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว

๙ นางอาภาภรณ์  อินเสมียน ครู โรงเรียนบ้านบรบือ

๑๐ นางมะลิวัลย์  วิปัชชา ครู โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน

๑๑ นางวรรณภา  ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง

๑๒ นางวิภาณี  ขัตติยะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด

๑๓ นางปทุมพร  ปักเกโส ครู โรงเรียนบ้านสมศรี 



๒๐๓

๑๔ นางเนาวรัตน์  รัตนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากร" 

๑๕ นายปราโมทย์  ศิริรักษาสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากร" 

๑๖ นางจิตร  ป้องกัน ครู โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน

๑๗ นายบุญญรัตน์  คงเกิด ครู โรงเรียนบ้านเอียด"สังฆราษฎร์รังสรรค์"

๑๘ นางศิริกุน  ค าดี ครู โรงเรียนบ้านติ วสันติสุข

๑๙ นางทัศนีย์  ปาปะโข ครู โรงเรียนบ้านติ วสันติสุข

๒๐ นายวุฒิชัย  วิชัยค าจร ครู โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 

๒๑ นางสมถวิล  พลลาภ ครู โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 

๒๒ นางสุมาลี  ธีระผจญ ครู โรงเรียนบ้านโดท่างาม

๒๓ นางประภาพร  อภิวัฒนวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อ.เมืองมหาสารคาม

๒๔ นายสุวัฒน์  แก้วสีขาว ครู โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศ์รี

๒๕ นายยุทธศิลป์  พลเสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองโพด

๒๖ นางสุวคนธ์  ยังอยู่ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพด

๒๗ นางสมจิตร  สุทธิอาคาร ครู โรงเรียนบ้านหนองต่ืน

๒๘ นางปราณี  วัชรเวชการ ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิส์ระแก้ว

๒๙ นายทองค า  ราชวงศ์ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

๓๐ นางสาวดวงใจ  วรรณวาศ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

๓๑ นางจรรยา  ใจทน ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

๓๒ นางรชยา  ศรีกุลวงศ์ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

๓๓ นางกชณิภา  ศิริเสาร์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

๓๔ นางวิไลวรรณ  สนธิรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

๓๕ นางพรทิพย์  ฤทธิโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

๓๖ นางบุณณดา  พรรณขรรค์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

๓๗ นางชมพิชไล  อยู่นาค ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

๓๘ นางประสพผล  ช่วงสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

๓๙ นายเนืองนอง  ชั วจ าเริญ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

๔๐ นางสาวยุพิน  แสนบุดดา ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

๔๑ นางเสาวภา  กันทรสมบูรณ์                                                                                                                                                                      ครู โรงเรียนบ้านคอกม้า

๔๒ นายเจริญ  ทะลาสี ครู โรงเรียนบ้านน  าในม่วงวิทยา

๔๓ นางใบศรี  ศิลป์ศิริวานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่า



๒๐๔

๔๔ นางเหลาทอง  ขานเรียง ครู โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี

๔๕ นางกาญจนา  ทองจันดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า

๔๖ นางสมบัติ  แสงใสแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า

๔๗ นางนงคราญ  พิมพ์ดี ครู โรงเรียนบ้านคันธาร์

๔๘ นางรัตนา  ศิลาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านดอนหน่อง

๔๙ นายประเสริฐ  อรรคฮาตสี ครู โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบง

๕๐ นางวัลลภา  แย้มบุปผา ครู โรงเรียนบ้านมะกอก

๕๑ นายปิยศักด์ิ  บุญทองโท ครู โรงเรียนบ้านขี เหล็กบุง่เบาสามัคคี

๕๒ นางจิราพร  เนื่องไชยยศ ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม

๕๓ นายสุเวศ  ทิ งแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม

๕๔ นายสุรินทร์  วงษ์แสน ครู โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี

๕๕ นายมงคล  ภูมั่ง ครู โรงเรียนบ้านโพธิม์ีหนองเม็กโนนสะอาด

๕๖ นายบรรจง  วงษ์บุตร ครู โรงเรียนบ้านโพธิม์ีหนองเม็กโนนสะอาด

๕๗ นายวิชัย  ศรีไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทัน

๕๘ นางกรณิศา  สงฆรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบรบือ

๕๙ นางรมณีย์  ภูค า ครู โรงเรียนบ้านบรบือ

๖๐ นางวนิดา  ศรีมุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.บรบือ

๖๑ นางสุวรรณี  จันทร ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.บรบือ

๖๒ นางวิไลวรรณ  พรเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านหนองสิม

๖๓ นายชัยสิทธิ ์ ปรุงฆอ้ง ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่

๖๔ นางราตรี  เทศท า ครู โรงเรียนหนองโก

๖๕ นางณัฐนันท์  คลังใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านหนองคูขาด

๖๖ นายจ านงค์  เดียวตระกูล ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๖๗ นางวันเพ็ญ  เถียรชานาถ  ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๖๘ นางประกอบ  สาพิมาน ครู โรงเรียนบ้านยาง

๖๙ นายทวีศักด์ิ  บัวแย้ม ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน

๗๐ นางเรณู  สุหา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู

๗๑ นางน้อมจิต  จันทะกล ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู

๗๒ นายทองอยู่  บุติมุลตรี ครู โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิศ์รี

๗๓ นายอ านาจ  สัจจภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านนาคูณ



๒๐๕

๗๔ นางภัลลิภา  สัจจภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านนาคูณ

๗๕ นางทองพูน  ชิณช้าง ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม

๗๖ นายเสรี  จันทร์คลัง ครู โรงเรียนบ้านดอนบม

๗๗ นางโสภี  ประกอบสุข ครู โรงเรียนบ้านก าพี เหล่ากาเจริญศิลป์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๒

๑ นายไพโรจน์  ดงเรืองศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางอุไรวรรณ  ลครร า ศึกษานิเทศก์

๓ นายทองอินทร์  เทียบพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

๔ นายทองแดง  ปาปะข า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

๕ นายอ านาจ  พลไชยขา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านส าโรง

๖ นายธงชัย  ศิริพรทุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยาง

๗ นายทรงศักด์ิ  วิชานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน

๘ นายโกศล  ค าควร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว

๙ นายเรืองชัย  แก้วอาจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหมู

๑๐ นายบรรลุ  นครศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิส์องห้องวิทยา

๑๑ นายพิมล  แก้วพะเนาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากค า

๑๒ นายเทีย่ง  เชาระก า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง

๑๓ นายดาวเรือง  พรสีมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก

๑๔ นายอัมพร  ภูมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ

๑๕ นายธนาคม  ทบบัณฑิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

๑๖ นายเพียร  ประทุมศิลา ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๑๗ นางส าอางค์  ค าสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร

๑๘ นายชนสมวุฒิ  ปะวันนา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

๑๙ นางสกุณี  ตุ่ยสิมมา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

๒๐ นางจิราพร  วาปีเก ครู โรงเรียนบ้านหนองแฮ

๒๑ นายประพันธ์  อันไชยบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ

๒๒ นางสงวน  ไมตรีแพน ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

๒๓ นายสมร  บุญทะระ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

๒๔ นางพิมพ์วิมล  เทียบฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

๒๕ นายอุดม  ฉายาภักดี ครู โรงเรียนบ้านโพนทราย



๒๐๖

๒๖ นายบุญเกียง  จันเสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๒๗ นางบรรจบ  ปิดตานัง ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๒๘ นายสหัสนัยน์  ภูร่ะยับ ครู โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู

๒๙ นางสมจิตร  นนทไชย ครู โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี

๓๐ นางมะลิ  ผิวนวล ครู โรงเรียนบ้านโกทา

๓๑ นายส าลี  ทองอาสน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค

๓๒ นายวิญญู  วัชรานุสรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง

๓๓ นายสุวิชัย  มัธยมนันท์ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง

๓๔ นายวิบูลย์  ยอดญาติไทย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง

๓๕ นายธงชัย  บุตรประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

๓๖ นายไพบูลย์  เทียมพยุหา ครู โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย

๓๗ นายสมจิต  โนศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน

๓๘ นายโชค  มะลิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว

๓๙ นายสุเมธ  ศรีอ่อนหล้า ครู โรงเรียนบ้านหัวหมู

๔๐ นางระวิวรรณ  ภาค าเคน ครู โรงเรียนบ้านเม็กด า

๔๑ นายธเนศ  ภูศรีฤทธิ ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาใน

๔๒ นายชาญยุทธ  จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 

๔๓ นายโกวิทย์  แก่นนาค า ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

๔๔ นางสุคนธา  โยธาภักดี ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

๔๕ นางกฤษณา  กิตติเสรีบุตร ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

๔๖ นางสาวถนอมศิลป์  โทบุญ ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว

๔๗ นายอาคม  ศิริเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ

๔๘ นายสมบูรณ์  ลาดนาเลา ครู โรงเรียนบ้านนาเลา

๔๙ นายพุธ  เมืองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ต.หนองไฮ

๕๐ นายสงกรานต์  ฤทธิตา ครู โรงเรียนบ้านประแหย่ง

๕๑ นายโสภณ  สืบสุนทร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๘

๕๒ นางค านวณ  บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองข่า

๕๓ นางเพชรพันธุ ์ ประภาศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสน

๕๔ นายส าราญ  ปะติเพนัง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง

๕๕ นายสังวร  ศรีธรณ์ ครู โรงเรียนบ้านต าแย(ประชานุเคราะห์)



๒๐๗

๕๖ นายตันติเศรษฐ  จันทะกล ครู โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู

๕๗ นางกัณลยาณีย์  ทิพย์พิชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๕๘ นางบัวไข  รุจิรเมธากุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิส์องห้องวิทยา

๕๙ นางดุษณีย์  สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๗

๖๐ นายเสนอ  อันทะหวา ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงน  าเกลี ยง

๖๑ นายณัฐพล  ปักสังขาเน ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงน  าเกลี ยง

๖๒ นายส าลี  รักสุทธี ครู โรงเรียนบ้านวังจานโนนส าราญ

๖๓ นายสุรจิต  พระภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุม่

๖๔ นายอุดร  ศรีพิษ ครู โรงเรียนบ้านหวาย

๖๕ นายพรมมี  มีดวง ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้

๖๖ นางสาวทัศนีย์  พิณราช ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง

๖๗ นายสิทธิชัย  ชูรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากค า

๖๘ นายประยูร  วารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหน่อง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓

๑ นายประสาน  เพียรสร้างสรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร

๒ นายส าราญ  บุตรค าโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

๓ นายบุญสงค์  แสงดาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเม็ก

๔ นายสุวัจน์  สิทธิขวา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม

๕ นายประภาส  ดวงสุริยเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

๖ นายสุเมธ  พลธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงใต้

๗ นายปัญญา  ประมวลทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกุง

๘ นายสุจิต  ศรีธรราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกคลอง

๙ นายยุทธชัย  สีหนูปุย้ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน  าเทีย่งวิทยากร

๑๐ นายวงเดือน  จันละคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดบัวบาน

๑๑ นายสงวน  เทวะเส รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม

๑๒ นายอนันต์  อินทศิลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

๑๓ นายสุทโธ  แสนบุญรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

๑๔ นางพรรณี  ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

๑๕ นางคมข า  ภาโสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

๑๖ นางอุไรวรรณ  ขุนทองเมือง ครู โรงเรียนบ้านกุดรัง



๒๐๘

๑๗ นางฉวีวรรณ  ศรีโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านกุดรัง

๑๘ นายสุพล  อุปชาบาล ครู โรงเรียนบ้านกู่ทอง

๑๙ นางกุสุมา  ไชยสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม

๒๐ นายเสรี  ทิทึกทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านขีหนองจิก

๒๑ นางส าเร็จ  บุญญาธิกุล ครู โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน

๒๒ นางอมร  เพียรสร้างสรรค์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน

๒๓ นางนวลฉวี  ศรีสารคาม ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน

๒๔ นางภาวินี  ศรีช านิ ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน

๒๕ นางละออง  รักอ่อน ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน

๒๖ นายสมดี  การเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์

๒๗ นายสกล  ดวงศีลธรรม ครู โรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์

๒๘ นางพิกุล  เข็มมาลากุล ครู โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ

๒๙ นางพรพิมาน  สอนกลาง ครู โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ

๓๐ นายส าเริง  ปุรัมภะเว ครู โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม

๓๑ นายชัยวัฒน์  กองพระ ครู โรงเรียนบ้านทิพโสต

๓๒ นายส ารวย  ถานอาดนา ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองสอนคอน

๓๓ นายวิสิทธิ ์ ดีอันกอง ครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสด์ิโนนสวัสด์ิ

๓๔ นายเกียรติยศ  ดวงจันทร์โชติ ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

๓๕ นายหนูคล้าย  เนื่องทะบาล ครู โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง

๓๖ นางสุพล  รัตนคุณศาสน์ ครู โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

๓๗ นายพงษ์เทพ  วุฒิวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

๓๘ นางบุญวงษ์  อุตมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านวังกุง

๓๙ นางชูศรี  พัฒนาศูนย์ ครู โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน

๔๐ นายสุรัช  สฤษชสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

๔๑ นายยนต์  ทันขวา ครู โรงเรียนบ้านหญ้าขาว

๔๒ นายเจริญ  โสเก ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน

๔๓ นางดาราวรรณ  หันไชยุงวา ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน

๔๔ นางธนัชพร  ศาสตร์บูรณศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

๔๕ นางชื่นจิต  กุลสาร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา

๔๖ นายสถิตย์  ไชยนิคม ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง



๒๐๙

๔๗ นายสุจันทร์  รัฐอาจ ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๔๘ นายสมาน  จันทร์สม ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๔๙ นางณัฐธิดา  พัฒนิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหัวนาค าโนนสมบัติ

๕๐ นายสมศรี  แสนค า ครู โรงเรียนศิริราษฎณ์หมากหญ้า

๕๑ นางสาวสุวิมล  เดชพลมาตย์ ครู โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ

๕๒ นายหนุมาน  ภาแกด า ครู โรงเรียนบ้านส าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมกุดำหำร

๑ นายวชิรพงษ์  เดชแพง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นางพรภิศา  ไวสู้ศึก นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๓ นายบรรเลง  หลวงพรหม ศึกษานิเทศก์

๔ นายทนงศักด์ิ  สุพร ศึกษานิเทศก์

๕ นายสังคม  วรโยธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า

๖ นางสาวบรพันธ์  แสนโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง

๗ นายสุคม  สุอริยพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่

๘ นายประทีป  โรจนาพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาลัย

๙ นายวุฒิศักด์ิ  โภคทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคราม

๑๐ นายสังคมศักด์ิ  ผิวเหลือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบาก ๒

๑๑ นางศรีประไพ  ธีรพันธุวัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

๑๒ นางอุทร  อารัมภ์วิโรจน์ ครู โรงเรียนชุมชนโพนทราย

๑๓ นางสาววิไลพร  เชื อหาญ ครู โรงเรียนเมืองใหม่

๑๔ นางพยอม  แสงจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

๑๕ นางประกาย  จันทพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนดอนตาล

๑๖ นายธนิตศักด์ิ  ศรีมณีพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่

๑๗ นางเสาวนีย์  วิเศษศรี ครู โรงเรียนบ้านงิ ว

๑๘ นางดวงฤดี  เข็มหมื่นไวย ครู โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม

๑๙ นายไพบูลย์  ปุณขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่า

๒๐ นางช านาญ  ปุณขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่า

๒๑ นายพิชิต  ผิวข า ครู โรงเรียนบ้านน  าเทีย่งวันครู ๒๕๐๑

๒๒ นางเบญวรรณ  แกระหัน ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน

๒๓ นางสาวเกตุวีณา  อินธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน



๒๑๐

๒๔ นางนภา  วรสาร ครู โรงเรียนชุมชนโพธิไ์ทร

๒๕ นายพรชัย  รักสะอาด ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑

๒๖ นายภิภพ  ใจสู้ศึก ครู โรงเรียนบ้านสานแว้

๒๗ นางนภาศรี  ปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนบางทรายน้อย

๒๘ นางจินดามณี  ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบางทรายน้อย

๒๙ นายทันใจ  คนซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด

๓๐ นายสุรวุฒิ  โสภาคะยัง ครู โรงเรียนบ้านหนองกระยัง

๓๑ นายสันติ  อาจวิชัย ครู โรงเรียนบ้านงิ ว

๓๒ นางฉลองจิตร  ยืนยาว ครู โรงเรียนบ้านค าเม็ก

๓๓ นางกนกรัตน์  สายเชื อ ครู โรงเรียนบ้านป่งโพน

๓๔ นายวัฒนา  ไชยวรรณ ครู โรงเรียนบ้านค าผักหนอกสงเปือย

๓๕ นายมนต์ชัย  สุวรรณไตย์ ครู โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่

๓๖ นายอุดม  ชุมสาย ณ อยุธยา ครู โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่

๓๗ นายส าราญ  สุพร ครู โรงเรียนบ้านดงมอน

๓๘ นายเล็ก  บุญเรือง ครู โรงเรียนชุมชนโพนทราย

๓๙ นายประกิต  ตังควานิช ครู โรงเรียนมุกดาลัย

๔๐ นายเฉลิมพล  แสนวิเศษ ครู โรงเรียนมุกดาลัย

๔๑ นางผจงจิตร  จันปุม่ ครู โรงเรียนมุกดาลัย

๔๒ นายมงคล  ยืนยั่ง ครู โรงเรียนบ้านม่วง

๔๓ นางอุราวรรณ  ยืนยั่ง ครู โรงเรียนบ้านเหล่า

๔๔ นายทองพูน  ใจคง ครู โรงเรียนบ้านน  าเทีย่งวันครู ๒๕๐๑

๔๕ นางอุไร  เรืองธรรม ครู โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์

๔๖ นางปิน่แก้ว  ไชยบุญทัน ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม

๔๗ นายนรสิงห์  ช่อมะลิ ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง

๔๘ นายศิลธรรม  กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านวังไฮ

๔๙ นายอิชยา  บ ารุงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านงิ ว

๕๐ นายวิรัตน์  สุนทรส ครู โรงเรียนบ้านภู

๕๑ นางปิยะนันท์  มังกะเทศ ครู โรงเรียนบ้านดงยาง ๑

๕๒ นายประวัติ  บุญทองล้วน ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ

๕๓ นายสมพงษ์  คนตรง ครู โรงเรียนบ้านแก่นเต่า



๒๑๑

๕๔ นางเด่นดวง  ศรีพรม ครู โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา

๕๕ นายประจักษ์  อุดโท ครู โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท

๕๖ นางสาวอรุณวรรณ  ขันติยะ ครู โรงเรียนชุมชนบางทรายน้อย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำแมฮ่่องสอน เขต ๑

๑ นายสุรพันธ์  สืบฟัก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายองอาจ  กวีวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายมีชัย  ศรีวิชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม

๔ นางบุญยวง  บุตรซาว ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู

๕ นายดวงจันทร์  แก้วจีน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน

๖ นายธนัท  ขัติครุฑ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาปลาจาด

๗ นางจันทนา  วรภัทรกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)

๘ นายทวี  ชัยวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ

๙ นางอรพิณ  ค าผุย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง

๑๐ นางสินีพร  รุ่งสว่าง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจ าแป่

๑๑ นางราศรี  ตาสี ครู โรงเรียนบ้านห้วยช่างค า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำแมฮ่่องสอน เขต ๒

๑ นายเกษม  อัยกร ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุง่พร้าว)

๒ นายพงศ์วินัย  พรศิวธาดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่สุ

๓ นายประเสริฐ  วิริยภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคะปวง

๔ นายอิทธิพล  มณีธร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพะพิทยา

๕ นางวัชราภรณ์  มณีธร ครู โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที ่๑๙๓

๖ นายสง่า  อักษรเจริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง

๗ นายวิกรานต์  อุ่นอก ครู โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ ง)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๑

๑ นายชุมแพ  ศรีปัญญา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายประยุกต์  ประทุมทิพย์ ศึกษานิเทศก์

๓ นายนิยม  แก้วทอง ศึกษานิเทศก์

๔ นายสุพล  พุดมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน

๕ นายเกษมศักด์ิ  เอ็มรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลค้อวัง

๖ นายวินัย  บุง้ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าม่วง



๒๑๒

๗ นายทัศน์พงษ์  นามวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวุฒิศักด์ิคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

๘ นายอ าไพ  เจริญวัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาอีด

๙ นายธ ารงค์  เติมทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตุ

๑๐ นายฐานวัฒน์  ทิพยวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์)

๑๑ นายอุดม  พืชสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูม

๑๒ นายเฉลิมพร  เชื อบัณฑิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือฮีลานาลาจาน

๑๓ นายบวร  สมดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี เหล็ก

๑๔ นายประภาส  พิมพ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าราญ

๑๕ นายจ ารูญ  บุญขันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง

๑๖ นายไพโรจน์  โพธิก์ฎ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

๑๗ นางล าไย  เยื่อใย ครู โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด

๑๘ นายประสิทธิ ์ ส าโรง ครู โรงเรียนบ้านโพนทัน

๑๙ นางศรีสมร  ชัยมงคล ครู โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย

๒๐ นางกาญจนา  หงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านทุง่นางโอก (อ่อนอ านวยศิลป)์

๒๑ นางสิริกาญจน์  บุตรโท ครู โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม

๒๒ นางอาภรณ์  บุญประชุม ครู โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

๒๓ นางสมจิต  วงษา ครู โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม

๒๔ นายอุทัย  สุพรรณผิว ครู โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม

๒๕ นางสมคิด  จ าปา ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย

๒๖ นายบุญตา  ค าตา ครู โรงเรียนบ้านกุดกง

๒๗ นายเสรี  วงษ์ละคร ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด

๒๘ นางสมคิด  มาศวรรณา ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร

๒๙ นางทิฆมัพร  สว่างวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร

๓๐ นางณัฐิยา  ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี เหล็ก

๓๑ นางกาญจนา  ศรีณพรหม ครู โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี เหล็ก

๓๒ นายวันชัย  ยาวะโนภาส ครู โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี เหล็ก

๓๓ นายณรงค์  แจ่มวิจักษณ์ ครู โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

๓๔ นายมานิช  ยาวะโนภาสน์ ครู โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

๓๕ นายวิเชียร  คันธมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว

๓๖ นายนิพนธ์  พรหมศรี ครู โรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม



๒๑๓

๓๗ นางลัดดาวัลย์  ยาวะโนภาส ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร

๓๘ นางกัญจนา  บุญวิทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร

๓๙ นางรวีวรรณ  อินผล ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร

๔๐ นายสุทธิพงศ์  เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านสะแนน (สามัคคีวิทยาคม)

๔๑ นางเยาวมาลย์  ร่วมสุข ครู โรงเรียนบ้านกุดกุง

๔๒ นายบัญญัติ  สุจริต ครู โรงเรียนบ้านนาสะไมย์

๔๓ นายเฉลียว  นามวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านชาดศาลา

๔๔ นายจารุวัฒน์  เจริญทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านเชือก

๔๕ นายค าพอง  พลไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

๔๖ นางมะลิวัลย์  ขันเงิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

๔๗ นางบุญเล่ือน  ศรีวิทิตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านดอนมะยาง

๔๘ นางสุพิศ  ก้อนผา ครู โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม

๔๙ นายสมหมาย  นาคศรี ครู โรงเรียนบ้านค าน  าสร้าง

๕๐ นางพรสวรรค์  เชื อสุข ครู โรงเรียนบ้านติ ว

๕๑ นางสมจิต  สายสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านติ ว

๕๒ นายค าพา  บุญน้อม ครู โรงเรียนบ้านติ ว

๕๓ นางเอื อนทิพย์  โสภารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา

๕๔ นายเกษม  มีตุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแจนแลน

๕๕ นายสมศักด์ิ  ดุสอน ครู โรงเรียนบ้านกุดกุง

๕๖ นายชูชาติ  ข่ายค า ครู โรงเรียนบ้านทรายงาม

๕๗ นายสงวน  ชูศรี ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหุง่

๕๘ นายวินัย  พรรษา ครู โรงเรียนบ้านค าม่วง

๕๙ นายสุทันต์  มรกตเขียว ครู โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

๖๐ นางฐิตินันท์  แสงงาม ครู โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

๖๑ นางวิไลวรรณ  ผองข า ครู โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

๖๒ นายบัญญัติ  หนันกุละ ครู โรงเรียนบ้านเลียบ

๖๓ นายอนุศาสตร์  พิเคราะห์แน่ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น

๖๔ นายสุรศักด์ิ  กสิพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านผือฮี

๖๕ นายยศ  พรหมจารีย์ ครู โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม

๖๖ นายบุญเสริม   มิระสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร



๒๑๔

๖๗ นายสมบูรณ์  สายรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒

๑ นางสาวกรรณิการ์  บุน่วรรณา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

๒ นายพิศาล  ค าผง ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายสันทัด  เสนาราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

๔ นายสุรศักด์ิ  สนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห)์

๕ นายสันติ  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวาย

๖ นายแสงทิพย์  แสงเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเมย

๗ นายศักด์ิชัย  โสวะภาสน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ลาด

๘ นายสุรินทร์  พิลาภ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหมี

๙ นายไมตรี  ป้องโล่ห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเตาไห

๑๐ นายประวิทย์  ดวงรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ

๑๑ นายโสภณ  วงศ์โพธิไ์ทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)

๑๒ นายอุทัย  ศรีวะสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดโจด

๑๓ นายทวีชัย  แสวงผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฏร์)

๑๔ นายบุญเสาร์  อุตส่าห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า

๑๕ นางรัชนี  แก้วสุข ครู โรงเรียนบ้านด่าน

๑๖ นางวิไล  ศุภชาติ ครู โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)

๑๗ นางประมวล  สังฆะศรี ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร-โพธิศ์รี

๑๘ นางวาสนา  วิเศษ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

๑๙ นายแสวง  มลศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

๒๐ นางปกรณ์  ศรีวะสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคึมชาด

๒๑ นางนภาพร  วุฒิเสลา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๒๒ นางโฉมเฉลา  ระวิโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๒๓ นางสาวเสาวคนธ์  ศรีใสค า ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฏร์)

๒๔ นายสุนทร  พึง่ตน ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร)

๒๕ นายสถาพร  เชื อแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

๒๖ นายไสว  ไพรศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนประทาย

๒๗ นายสุพจน์  นามคง ครู โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

๒๘ นางวีระกุล  วงศ์หาพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน



๒๑๕

๒๙ นางสาวอาภรณ์  สุวงศ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านด่าน

๓๐ นายมนัส  วุฒิกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว

๓๑ นางอารี  แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฏร์)

๓๒ นายประจวบ  ลาพานิช ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๓๓ นายอดุลย์  มุละสีวะ ครู โรงเรียนเทีย่งนาเรียง

๓๔ นายถาวร  งามสาย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

๓๕ นางวะยุพา  วงศ์ชูพร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

๓๖ นางจิราพร  โกมลวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลป่าติ ว (โพธาภินันท์นุกูล)

๓๗ นายนิระพงษ์  ชวนอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองชุม

๓๘ นางวิบูลย์ทรัพย์  สาระจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงกาซัง

๓๙ นายวิรักษ์  กุลบุตร ครู โรงเรียนบ้านด่าน

๔๐ นางนิสัย  กุลโท ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง

๔๑ นายวิมล  พุทธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี

๔๒ นายวิเชียร  มิระสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านห้องแซง

๔๓ นายค าตัน  พุทธศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา

๔๔ นางเบญจางค์  แดงอาจ ครู โรงเรียนบ้านสามัคคี

๔๕ นายนันทพล  จันทร์ใด ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด

๔๖ นายจตุรณ  เผ่ากันหา ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า

๔๗ นายสุรัตน์  เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านส้มผ่อ

๔๘ นายสุรพงษ์  โพชะโน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย

๔๙ นางราตรี  สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านค าสร้างช้าง

๕๐ นายสมคิด  บุญทวี ครู โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๕๑ นายพิมล  โสมอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหวาย

๕๒ นายสมบัติ  ขันสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

๕๓ นายพูนศักด์ิ  ชื่นตา ครู โรงเรียนบ้านหวาย

๕๔ นายจิรศักด์ิ  ในจิตร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเมย

๕๕ นายผดุง  บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้

๕๖ นางรัชนี  แคนชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

๕๗ นางสุรศรี  รวมแก้ว ครู โรงเรียนบ้านป่าตอง

๕๘ นายธีระ  เชื อวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก



๒๑๖

๕๙ นายด าริ  คุณสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้องแซง

๖๐ นายนิปิน  ห้องแซง ครู โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บ ารุง)

๖๑ นายกีฬา  บุญทวี ครู โรงเรียนบ้านนาเรียง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑

๑ นายจัตุรงค์  สัสดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายอมร  ประวัติกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายมนูญ  พืชสะกะ ศึกษานิเทศก์

๔ นายสมชาย  เอี่ยวสกุล ศึกษานิเทศก์

๕ นายชะอวบ  ขวัญนวล ศึกษานิเทศก์

๖ นายบุญส่ง  ลอยสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์

๗ นายวินิตย์  จ านงค์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาโละ

๘ นายอนันต์  วรากุลสลาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโละ

๙ นายสัมฤทธิ ์ แก้วเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา

๑๐ นายสมพงศ์  ลาเต๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรามัน

๑๑ นายเลิศศักด์ิ  วาเด็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาโด

๑๒ นางพรรณี  ไชยพันธ์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๑๓ นางสาวิตรี  จันทรังษี ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๑๔ นางกรองเกียรติ  ไหมเหลือง ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๑๕ นางสุภาพันธ์  สัจจมาศ ครู โรงเรียนบ้านธารน  าผึ ง

๑๖ นางอรวรรณ  เทพมณี ครู โรงเรียนบ้านพร่อน

๑๗ นางสาวรัชดา  อังคะตะลาพร ครู โรงเรียนบ้านพอแม็ง

๑๘ นายวิสัย  อัลภาชน์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๑๙ นายมารูดิง  ยูโซะ ครู โรงเรียนมุสลิมศึกษา

๒๐ นางเบญจางค์  สังข์สุข ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๒๑ นางนงนุช  กัจฉปานันท์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๒๒ นางจันทร์เพ็ญ  สวนแสน ครู โรงเรียนบ้านถ  าศิลป์

๒๓ นายเชิดชาย  พรหมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบุรินทร์

๒๔ นางปราณีต  แก้วคงธรรม ครู โรงเรียนบ้านตาโละ

๒๕ นางจันทร์จิรา  จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนบ้านธารน  าผึ ง

๒๖ นางสาวอุไร  เพ็ชรกูล ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา



๒๑๗

๒๗ นางวนิดา  วัชรสุขุม ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา

๒๘ นางอ่อนสุวรรณ  ช่วงมณี ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา

๒๙ นางสุกัญญนันว์  สุเกษมทองดีฐ์ ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร

๓๐ นายก าจัด  แจ้งสกุล ครู โรงเรียนบ้านสาคอ

๓๑ นางธัญลักษณ์  ขุนทองปาน ครู โรงเรียนบ้านสาคอ

๓๒ นายไพโรจน์  ศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดชมพูสถิต

๓๓ นายมานะ  โทบุรี ครู โรงเรียนวัดล าพะยา

๓๔ นางดุษฎี  ศุกรวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา

๓๕ นางกนิษฐา  วิชชุรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา

๓๖ นางอรนุช  สงวนธนวิทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา

๓๗ นายมะยูโซะ  โตะ ครู โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

๓๘ นางอรัณยา  แก้วซ้าย ครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น

๓๙ นางซัยนับ  อาลี ครู โรงเรียนบ้านกือแล

๔๐ นายมาหะมะรอสะ  กือซา ครู โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา

๔๑ นายสมทบ  อารีบ าบัด ครู โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา

๔๒ นายนพ  อินทสาท ครู โรงเรียนบ้านบือดองพัฒนา

๔๓ นางสาววิมล  ธีระวร ครู โรงเรียนพัฒนาบาลอ

๔๔ นางสุมล  พงศ์ชัยยุทธ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๔๕ นายฐปกรณ์  หน่อศรี ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๔๖ นางต่วนสะอูเดาะ  ปาแซ ครู โรงเรียนวังธราธิปวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒

๑ นางสุภาพร  ส่องสว่าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นางชลิดา  สุวรรณมณี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๓ นายวิเชียร  แสงสว่าง ศึกษานิเทศก์

๔ นายประสิทธ์  เมฆสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยะหา

๕ นายปรีชา  รักสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซีเยาะ

๖ นายดอรอแม  จารง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางลาง

๗ นางอนงค์  สุขกฐิน ครู โรงเรียนบ้านรานอ

๘ นายสมชาย  แววเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านท านบ

๙ นางรวีวรรณ  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านตาชี



๒๑๘

๑๐ นางอัจฉรา  กาซอ ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก ส.ร.อ.

๑๑ นางสุพรรณา  แสงสว่าง ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก ส.ร.อ.

๑๒ นายดุลเลาะ  คาเดร์ลอเด็ง ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก ส.ร.อ.

๑๓ นายมะดือลี  สาเมาะ ครู โรงเรียนบ้านวังหิน

๑๔ นางสะตารีเย๊าะ  หะแว ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๕

๑๕ นายสุธรรม  กิตติพุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์

๑๖ นางมัทนา  มะสาแม ครู โรงเรียนมุสลิมบ ารุง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๓

๑ นายอนุพันธ์  ตันสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย

๒ นางบุญนาค  อภัยภูเบศร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังศิลา

๓ นายกอเดร์  แวมายอ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

๔ นายชานนท์  สัตยานุพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู

๕ นายวิฑูร  แวอุเซ็ง ครู โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

๖ นายทินพงษ์  แท่นสะอาด ครู โรงเรียนบ้านโต

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑

๑ นายธนิตย์  วานิช ศึกษานิเทศก์

๒ นายสุดใจ  อิโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)

๓ นายสมบูรณ์  ลาวัณย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิท์อง (ยุทธศิลป์สงเคราะห)์

๔ นายถนอม  พั วพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๕ นางกฤษณา  สุ่มมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา

๖ นายสร้างเกียรติ  จันทร์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

๗ นายวชิร  วงศ์กัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเบิด

๘ นายประจง  ชัยหงส์ษา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจังหาร (จังหารวิทยาคม)

๙ นายสัมฤทธิ ์ นรทีทาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์)

๑๐ นายสมคิด  จิตไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์

๑๑ นายสมพงษ์  จันทะจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโนนส าราญ

๑๒ นายวสันต์  บุญโทแสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าใสเทีย่มแข้

๑๓ นายทองสุข  พิมพ์ดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องค า

๑๔ นายธีระ  พนมรัมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

๑๕ นางบพิธ  แสงวัชรพันธุ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย



๒๑๙

๑๖ นางจงจิตร  เนตรวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

๑๗ นางแสงจันทร์  ภาคมฤค ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๑๘ นางบุญร่วม  บุญไชย ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๑๙ นางสัมพันธ์  คณาศรี ครู โรงเรียนบ้านขาม

๒๐ นายพิจิตร  ค าภักดี ครู โรงเรียนบ้านหมูม้น

๒๑ นางเรวดี  เยาวเรศน์ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

๒๒ นางประพิศ  เหมวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านคางฮุง

๒๓ นายไชยวัฒน์  ประชุมวรรณ ครู โรงเรียนดินด าบัวรองวิทยา

๒๔ นางนงนุช  วงศ์เวียง ครู โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด

๒๕ นางจารุวรรณ  ค าภักดี ครู โรงเรียนบ้านหมูม้น

๒๖ นายกุญชร  โชติเชย ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๒๗ นางทับทิม  บัวเผ่ือน ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๒๘ นางล าพูน  บุญชุม ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๒๙ นางวัชรี  พิมพ์วิชัย ครู โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์

๓๐ นางพวงจันทร์  วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านงูเหลือม

๓๑ นางธนวรรณ  ไวยศรีแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

๓๒ นายโกวิทย์  เวียงสิมา ครู โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

๓๓ นางอรพินท์  ธนุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านอีหมุน

๓๔ นางนงเยาว์  ภาสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

๓๕ นายด าเนิน  โสมาเกตุ ครู โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)

๓๖ นางกฤษณา  โพธิรุกข์ ครู โรงเรียนบ้านหวายหลึม

๓๗ นางสุธาทิพย์  สุดหนองบัว ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๓๘ นางวนิดา  กลับทวี ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๓๙ นางประดับ  วารสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล

๔๐ นางสุดสงวน  ดิลกสุนทร ครู โรงเรียนบ้านโนนสั นหนองแคสามัคคี

๔๑ นายจักรกฤษณ์  ยิ่งก าแหง ครู โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร

๔๒ นายโชคชัย  ข่าขันมะลี ครู โรงเรียนบ้านข่า

๔๓ นายสนั่น  แสงวัชรพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่

๔๔ นางเพ็ญศรี  แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง

๔๕ นางวงเดือน  มณีเรือง ครู โรงเรียนอดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎร์วิทยา)



๒๒๐

๔๖ นางร าพัน  อิโน ครู โรงเรียนหัวนางามวิทยา

๔๗ นางพนิดา  บุญค  า ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา

๔๘ นายนคร  ทุมรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์

๔๙ นางนภาภรณ์  ไชยภักดี ครู โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่

๕๐ นายสมชาย  อุนาสิทธิ์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๕๑ นางพวงเพชร  สีหาสาร ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๕๒ นายกิตติศักด์ิ  มุขพรหม ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๕๓ นางสมดวง  ศรีเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

๕๔ นางตติยา  ประทุมชัน ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

๕๕ นายจ าลอง  จันทัง ครู โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา

๕๖ นางสาวยุพดี  ศรรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์บูรณะ)

๕๗ นางนิยมพร  เทพบรรหาร ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เทิดเกียรติวีระชน)

๕๘ นางเสาวนิตย์  สิมลา  ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ หนองตุ (บุญญาคุรุราษฎร์บ ารุง)

๕๙ นางปิยรัตน์  ขยายวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง

๖๐ นางก าไล  เวียงสิมา ครู โรงเรียนบ้านนิเวศน์

๖๑ นางอุไรวรรณ  เหมรา ครู โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม

๖๒ นายถวิล  กมุดรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านไก่ป่า

๖๓ นางรักษ์มณี  ไกรศรีวรรธนะ ครู โรงเรียนบ้านหัวนาค า

๖๔ นางจันทร์เพ็ญ  พิลาแดง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ

๖๕ นางสุวรรณา  สุนทรารชุน ครู โรงเรียนบ้านโสกเชือก

๖๖ นายสุรชัย  ทิพนัส ครู โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง

๖๗ นายผจญ  ล าพาย ครู โรงเรียนบ้านหนาด

๖๘ นางศุภลักษณ์  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)์

๖๙ นางสุทธาวดี  คุณอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

๗๐ นางเกื อกูล  จันทวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)

๗๑ นางกอบกุล  กัลยายงค์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์)

๗๒ นางสุวจิต  โพธิชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์บูรณะ)

๗๓ นางบัวผาด  แสนพิมล ครู โรงเรียนหนองตอวิทยา

๗๔ นางสายใจ  สิงห์เสนา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

๗๕ นางรพีพรรณ  ธงทอง ครู โรงเรียนบ้านชาดมะเหล่ือม
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๗๖ นางพิมล  สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านโพธิท์อง (ยุทธศิลป์สงเคราะห)์

๗๗ นางแสงมณี  แก่นนาค า ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง

๗๘ นางราศรี  โพธาราม ครู โรงเรียนท่าโพธิผั์กก้ามวิทยา

๗๙ นางรัญจวน  อิศรานุวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

๘๐ นายมังกร  วรกิตตนนท์ ครู โรงเรียนธรรมจารีนิวาส

๘๑ นางไพบูลย์  สมศิลา ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

๘๒ นายสุลักษณ์  ศรีโยธี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๘๓ นายประเวศ  ค าพลงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย (สันติราษฎร์บ ารุง)

๘๔ นางเปรมจิตร์  ภูมิพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนิเวศน์

๘๕ นายจ าเนียร  อันสนั่น ครู โรงเรียนบ้านจาน

๘๖ นายบวร  บุญพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บ ารุง)

๘๗ นายพูนศักด์ิ  ณ ร้อยเอ็ด ครู โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา

๘๘ นางบุญช่วย  จันทรประทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ หนองตุ (บุญญาคุรุราษฎร์บ ารุง)

๘๙ นายกิตติศักด์ิ  ธัญญา ครู โรงเรียนหนองตอวิทยา

๙๐ นางสายันห์  แก่นอ้วน ครู โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร

๙๑ นางวิจิตรา  ธัญญา ครู โรงเรียนหนองตอวิทยา

๙๒ นางละออง  ทวินันท์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุม่

๙๓ นางสมจิต  พันธุเ์มือง ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๙๔ นางสาวอุทัยวรรณ  พิลาภ ครู โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)

๙๕ นางวัชรี  พรมแพน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

๙๖ นางประภาพร  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ด ารงราษฎร์สามัคคี)

๙๗ นายยุทธพงษ์  สงฆสั์งวรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย

๙๘ นายธ ารง  โสดาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านเทอดไทย

๙๙ นายไพบูลย์  เหมวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านคางฮุง

๑๐๐ นางอัญวีณ์  ถินค าเชิด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บ ารุง)

๑๐๑ นายเกษม  สังวิบุตร ครู โรงเรียนเมืองจังหาร (จังหารวิทยาคม)

๑๐๒ นายลิขิต  ล่อดงบัง ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)

๑๐๓ นางส าอางค์  ฉิรินัง ครู โรงเรียนบ้านโนนแท่น

๑๐๔ นายจันทร์แดง  ต้องเดช ครู โรงเรียนบ้านดงยาง

๑๐๕ นายเสริม  ชลเทพ ครู โรงเรียนบ้านเขือง
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๑๐๖ นางสมาน  สถิตย์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ หนองตุ (บุญญาคุรุราษฎร์บ ารุง)

๑๐๗ นายบดินทร์  ฮวดศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม

๑๐๘ นายกิตติคุณ  แสงอรัญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่

๑๐๙ นางบัวลอง  เพ็งพิพาท ครู โรงเรียนบ้านงิ ว (คุรูปถัมภ)์

๑๑๐ นางสุกัลยา  สนธิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเบิด

๑๑๑ นายประวัติ  ค ามุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์

๑๑๒ นายสุนทร  โถทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนวิเวก

๑๑๓ นางบุญยพรรณ  อนันเอื อ ครู โรงเรียนบ้านธวัชบุรี

๑๑๔ นางสาวดาวเรือง  อารีเอื อ ครู โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง

๑๑๕ นายณรงค์  คณาศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

๑๑๖ นายปองภพ  ไมตรีมิตร ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

๑๑๗ นายสิงห์สยาม  ภูสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าโพธิผั์กก้ามวิทยา

๑๑๘ นายธนิต  ดาราก้านตง ครู โรงเรียนบ้านนิเวศน์

๑๑๙ นางสาวบุญรัศมีสุข  ชารีสกุล ครู โรงเรียนเมืองจังหาร (จังหารวิทยาคม)

๑๒๐ นางมุกดา  โพธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านวังปากบุง่

๑๒๑ นายค าพันธ์  ศรีโยธี ครู โรงเรียนบ้านซองแมว

๑๒๒ นายนิรามัย  พัสดร ครู โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒

๑ นายศุภชัย  สายสิงห์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางสาวทองบด  เดชสองชั น นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๓ นายเด่นพงษ์  โพธินาม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔ นายชัยรัตน์  มะลิซ้อน ศึกษานิเทศก์

๕ นายเศวต  ไชยโสภาพ ศึกษานิเทศก์

๖ นายบุญเกิด  ใสสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย

๗ นายโกวิท  แพงสกล ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขามวิทยา

๘ นายดิเรก  สุริยาประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก

๙ นายสุทธิพงษ์  จันทะบุรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า

๑๐ นายวรการ  กมลเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคูณ

๑๑ นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส

๑๒ นายเรืองฤทธิ ์ อรรถเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลิ นฟ้า
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๑๓ นางพูลศรี  จัดสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเม็กหางเหย

๑๔ นายหวัด  ปิตุรงคพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม

๑๕ นายทวีศักด์ิ  หงศาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง

๑๖ นายประพนธ์  ศรีแก่นจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง

๑๗ นายสวัสดิเกียรติ  ไชยโย ผู้อ านวยการโรงเรียนยางค าวิทยา

๑๘ นายรังษี  พลสระคู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)

๑๙ นางพรรณทอง  วรรณสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย

๒๐ นายธนพล  ธนาอภิสิทธิโ์สภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขัดเค้า

๒๑ นายสนิท  เสนาวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๒๒ นางประยูร  หาญอาษา ครู โรงเรียนหนองขามวิทยา

๒๓ นางทองใบ  นวลรักษา ครู โรงเรียนเมืองอาจสามารถ

๒๔ นางนิศราภรณ์  ศรีพลัง ครู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

๒๕ นางปิยภรณ์  ประสงค์จีน ครู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

๒๖ นางสาวสุพรรณี  อิสรากุล ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ

๒๗ นางปรานี  สระคูพันธ์ ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ

๒๘ นายจ ารัส  ศรีนวล ครู โรงเรียนเมืองพนมไพร

๒๙ นางยูถิกา  นาสถิตย์ ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์

๓๐ นายส าราญ  ลาตวงษ์ ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์

๓๑ นายพิษณุ  ญาตินิยม ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

๓๒ นายสุทธี  ฝางเสน ครู โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม

๓๓ นางสาวปราณี  บุดดาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฮก

๓๔ นายมนูญ  วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู

๓๕ นายรังสรรค์  หิรัญเขต ครู โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์

๓๖ นางสาวทองคูณ  เสาะสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด

๓๗ นายเอกสิทธิ ์ บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา

๓๘ นางชนิดา  สระคูพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๓๙ นายณรงค์  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยส าราญ

๔๐ นางแก้ว  แว่นใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยา

๔๑ นายน้อม  จันทะรี ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๔๒ นายสมจิตร  นามโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองยางพิทยาคม
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๔๓ นายประสิทธ์  ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

๔๔ นายบริหาร  ภูบุญเต็ม ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ

๔๕ นางนิรันดร  ภูบุญเต็ม ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ

๔๖ นางมยุรี  สมมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า

๔๗ นายธีรวัช  น้อยสีภูมิ ครู โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง

๔๘ นายมานพ  เทียมสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส

๔๙ นายสุนทร  ชนะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง

๕๐ นางปราณี  บุญภูงา ครู โรงเรียนบ้านสองชั น

๕๑ นายธ ารงค์  อ่อนปุย ครู โรงเรียนบ้านสระบัว

๕๒ นางอ าพร  พนมพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวารีสวัสด์ิวิทยา

๕๓ นางประนอม  พารานะที ครู โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ)

๕๔ นางเฉลา  วงศ์สอน ครู โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย

๕๕ นางบุญเพ็ง  โพธิโ์สรีย์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองสรวง

๕๖ นางเรืองไร  รักพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองคลอง

๕๗ นางมยุรี  พลสระคู ครู โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย

๕๘ นายเนตร  สากระจาย ครู โรงเรียนบ้านมะกอก

๕๙ นางสาวบุญศิริ  ศรีประสาร ครู โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้

๖๐ นางรัชนี  อินทะพล ครู โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง

๖๑ นายเด่นพงษ์  ดอนเหนือ ครู โรงเรียนบ้านโพธิน์้อย

๖๒ นางศิริวรรณ  โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านโพธิน์้อย

๖๓ นายทน  สีธรรม ครู โรงเรียนบ้านปลาค้าว

๖๔ นายสุรพล  สุทธวา ครู โรงเรียนบ้านบุง่เบา

๖๕ นายสมบัติ  ศิริธารา ครู โรงเรียนบ้านโนนแฮด

๖๖ นายศุภกร  จุมพลา ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้

๖๗ นางอ านวย  เสาสิมมา ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้

๖๘ นายระวี  อุดมประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๖๙ นายประยูร  บุปผาวาสน์ ครู โรงเรียนบ้านโนน

๗๐ นายทวีศักด์ิ  บัวหลวง ครู โรงเรียนบ้านน  าอ้อม

๗๑ นางไวกูณฐ์  จุลวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านน  าค า

๗๒ นายมงคล  ทองบุ ครู โรงเรียนบ้านนาแค
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๗๓ นายล  า  วิชัย ครู โรงเรียนบ้านนา

๗๔ นางดอกไม้  วรเชษฐ ครู โรงเรียนบ้านนา

๗๕ นายศิริศักด์ิ  พื นสะอาด ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ

๗๖ นายธีระวัฒน์  ประทุมเนตร ครู โรงเรียนบ้านตาหยวก (ประชาสงเคราะห์)

๗๗ นางส าลี  พุฒภูงา ครู โรงเรียนบ้านตาหยวก (ประชาสงเคราะห์)

๗๘ นางดวงเดือน  มาลาม ครู โรงเรียนบ้านตลาดไชย

๗๙ นายสุภาพ  นนทมา ครู โรงเรียนบ้านแดง

๘๐ นางละออ  อินธิแสง ครู โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่

๘๑ นางมยุรี  ชาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดูน (บักตู้ โนนตาแสง)

๘๒ นางสาวนิตยา  เอราวรรณ ครู โรงเรียนบ้านดอนเจริญ

๘๓ นางกรรณิการ์  สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนแคน

๘๔ นางมัจฉา  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านดอกไม้

๘๕ นายวิจิตร  สีหา ครู โรงเรียนบ้านดงคร่ังน้อย

๘๖ นายสงวน  สิงห์พลงาม ครู โรงเรียนบ้านชีโหล่น

๘๗ นางสุวนีย์  พิณนาคิเลย์ ครู โรงเรียนบ้านชาติ

๘๘ นายเดช  หารสระคู ครู โรงเรียนบ้านจานทุง่โนนสังข์

๘๙ นายสมคิด  บุญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านจานเตย

๙๐ นายสมาน  มูลลี ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๙๑ นางระเบียบ  อารมณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)

๙๒ นายอุเทน  อุบลบาน ครู โรงเรียนบ้านแคน (วันครู ๒๕๐๓)

๙๓ นายประสิทธิ ์ ภูพวก ครู โรงเรียนบ้านคูฟ้า

๙๔ นายละออง  พรมลี ครู โรงเรียนบ้านค าแดง

๙๕ นายมนตรี  แหลมอาทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเขวาหรดี

๙๖ นายเข็มทอง  บุตรพรม ครู โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด

๙๗ นางจิรนันท์  ธนกัญญา ครู โรงเรียนบ้านขัดเค้า

๙๘ นางบุญเสริม  พรมศร ครู โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์

๙๙ นางสมปอง  โสดารัตน์ ครู โรงเรียนทุง่ศรีเมืองวิทยา

๑๐๐ นายสมจิตร์  เคาวฤก ครู โรงเรียนท่าโพธิท์่าไฮหนองแวงประชาสรรค์

๑๐๑ นางปราณี  นามบุญเรือง ครู โรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร)

๑๐๒ นางสง่า  จันทะเบี ยว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
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๑๐๓ นายวรวิทย์  วรวิเศษ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล)

๑๐๔ นายเกษม  บุญผาสุก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผ า

๑๐๕ นางสมสมัย  ทองดี ครู โรงเรียนจตุคามวิทยา

๑๐๖ นายเทียบ  สมภาร ครู โรงเรียนคุรุราษฏร์สามัคคี

๑๐๗ นายมนูญ  เจริญรบ ครู โรงเรียนค าไฮส าโรงวิทยาคาร

๑๐๘ นายสุระศักด์ิ  ทัณทะรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว

๑๐๙ นายธนิติ  ศรีใส ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซ า

๑๑๐ นางพัฒนฉัตร  จันทร์ฝาง ครู โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก

๑๑๑ นายทรงสิทธิ ์ หล้าโพนทัน ครู โรงเรียนบ้านโพธิง์าม

๑๑๒ นายจักรพันธ์  บุญทองโท ครู โรงเรียนบ้านส าราญหนองบาก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๓

๑ นายเสรี  เสริฐสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๒ นายโชติ  สังฆะกาโร ศึกษานิเทศก์

๓ นายบุญลุ  ศิริกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด

๔ นายสุพรรณ  พันธะไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)

๕ นายสว่าง  ยุคะลัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง

๖ นายขวัญชัย  กุลสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดขุ่น

๗ นายทวี  ทิวาพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น

๘ นายสุทธิศักด์ิ  คลังอาจ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

๙ นายรังสรรค์  มณีฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

๑๐ นายบุญทัน  ครองสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านงิ วหว่านศึกษาคาร

๑๑ นายสมบูรณ์  พิมพ์แสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

๑๒ นายนิมิตร  อัคคะประสา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง

๑๓ นายอนิรุทธิ ์ ทองสม ครู โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

๑๔ นายสุวพงศ์  ซาเหลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด

๑๕ นางสาวอรจันทร์  คงศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๑๖ นางบริบูรณ์  พัฒนจักร ครู โรงเรียนค านางตุ้มโนนสวรรค์

๑๗ นายพิชัย  แสงเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลเมยวดี

๑๘ นางกษมล  อามาตมูลตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้

๑๙ นางเพ็ญศรี  จันทร์ดงยาง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
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๒๐ นางอ านวย  สัตย์นาโค ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้

๒๑ นายชาลี  ทิพประมวล ครู โรงเรียนบ้านหนองนกทา

๒๒ นางนภา  จรบุรมณ์ ครู โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย

๒๓ นายวัชรินทร์  ศรีดาฮด ครู โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

๒๔ นางอมรศรี  พันธุสุ์รินทร์ ครู โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

๒๕ นายประกอบ  เจาจารึก ครู โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์

๒๖ นายเนติ  พันธุโพธิ์ ครู โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง

๒๗ นางจงกลณี  ไกยสินธุ์ ครู โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

๒๘ นางเครือวัลย์  พระสว่าง ครู โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

๒๙ นายสุรเชษฎ์  วิเวกเพลิน ครู โรงเรียนบ้านโคกนาค า

๓๐ นางวาสนา  เพชรพินิจ ครู โรงเรียนเมืองหนองพอก

๓๑ นายสุนทร  สารยศ ครู โรงเรียนบ้านสีเสียด

๓๒ นางศิริยุพา  ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง

๓๓ นายทองค า  ไค่นุ่นสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านบุง่เบ้าห้วยเจริญ

๓๔ นางวารี  กั วเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโจด

๓๕ นางโสภิต  สุวรรณท้าว ครู โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

๓๖ นางพัฒนา  บุญคัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๓๗ นายสมย่วน  วันชา ครู โรงเรียนบ้านมะหร่ี (ศิริวิทยาคาร)

๓๘ นางพิศมัย  ศรีทาบุตร ครู โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร

๓๙ นางสัมพันธ์  ทองบ่อ ครู โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

๔๐ นางผ่องพรรณ  ศรีแสง ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง

๔๑ นายวิชัย  สิทธิศาสตร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว

๔๒ นายอ านาจ  กลางบุรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตาร่ีอุทิศ

๔๓ นายอ านาจ  จันทร์มหา ครู โรงเรียนบ้านขวัญเมือง

๔๔ นางสาวไพบูลย์  มาตผล ครู โรงเรียนบ้านท่าไคร้

๔๕ นางบานเย็น  ขันธวิชัย ครู โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี

๔๖ นางทองใส  ศิริเดชรัตนกุล ครู โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี

๔๗ นางนิตยา  ศรีสุธัญญาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

๔๘ นางบุญมี  อัยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ

๔๙ นายมงคล  โพธิกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองหิง่หาย
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๕๐ นายอัมพร  บูราณ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง

๕๑ นายยุทธนา  ภูนาสูง ครู โรงเรียนบ้านท่าส าราญ

๕๒ นางผอบทอง  ประทุมสินธุ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

๕๓ นางเจียงจันทร์  จันโทริ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

๕๔ นางพรทิพย์  ตาสระคู ครู โรงเรียนบ้านนาทม

๕๕ นายประจักษ์  เสตเตมิ ครู โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเ์งินค าผักกูด

๕๖ นางเพียรผจง  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

๕๗ นายประเทือง  เรืองบุญ ครู โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

๕๘ นางคงขวัญ  มูลศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง

๕๙ นายโรม  ภิบาลวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี

๖๐ นางอุไรวรรณ  สุกณี ครู โรงเรียนบ้านอัคคะ (อัคควิทยาคาร)

๖๑ นายสว่าง  ชูศรีวาสน์ ครู โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย

๖๒ นายราชบุรุษ  ทองบัวบาน ครู โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง

๖๓ นายพุทธา  ศรีบุตร ครู โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

๖๔ นางกัลยาณี  วิริยสิทธาวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

๖๕ นายโอภาส  รักสวย ครู โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด

๖๖ นายสุขุม  ทักษิมา ครู โรงเรียนน  าค าสมศรี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำระนอง

๑ นายสุจินต์  เพชรสังข์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายวรากิจ  พุม่สุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นางนวลนันท์  ภูมิสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

๔ นางสาววันทนี  สาธุกานนท์ ศึกษานิเทศก์

๕ นายอดุลย์  เจียกุลธร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าจืดน้อย

๖ นายชูลี  พลสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากน  า

๗ นายธวัช  จันทนู ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)

๘ นายขวัญชัย  ขอจ่วนเต๋ียว รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง

๙ นางฉวีวรรณ  พงศ์พิริยะเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านบางกลาง

๑๐ นางมัธณี  พรหมดวง ครู โรงเรียนบ้านขจัดภัย

๑๑ นางสาวสุวดี  เหรัญญาภรณ์ ครู โรงเรียนชาติเฉลิม

๑๒ นายชัยวุฒิ  ชีวะชัยวิช ครู โรงเรียนบ้านนกงาง



๒๒๙

๑๓ นางสาวจงกลณี  รัชนิพนธ์ ครู โรงเรียนบ้านนกงาง

๑๔ นางสุวรรณี  เหมทานนท์ ครู โรงเรียนบ้านท่าฉาง

๑๕ นางจินดาวรรณ  โสตถิอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลระนอง

๑๖ นางเพ็ญพักตร์  โหราโชติ ครู โรงเรียนบ้านทรายแดง

๑๗ นางสาวอังคณา  ร่ิมไทยสงค์ ครู โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น

๑๘ นายยุทธชัย  ล่ิมศิลา ครู โรงเรียนกระบุรี

๑๙ นางศิริพร  ล่ิมศิลา ครู โรงเรียนกระบุรี

๒๐ นายสุวิทย์  โชติรุจิรานนท์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

๒๑ นางอารยา  ธนบัตร ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก

๒๒ นายราโช  สังข์ทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาฝาชี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๑

๑ นายกวี  รังสิวรารักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางศิริพร  สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์

๓ นางกัลยา  ดวงอุไร ศึกษานิเทศก์

๔ นายนิยม  พันธุส์กุล ศึกษานิเทศก์

๕ นายพิเชษฐ์  ตั งเจตนาภิรมย์ ศึกษานิเทศก์

๖ นายสมเดช  วิไล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม

๗ นายพงศ์สาร  พันธุลิ์กะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิต

๘ นายไพบูลย์  วิทยาคม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว

๙ นายไพโรจน์  ห่อมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระเฉท

๑๐ นายอนนท์  โอนนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไร่

๑๑ นายจวง  ปะปุนไร่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร

๑๒ นายศิริพงษ์  เสาวภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยปราบ

๑๓ นางอุไรวรรณ  ปวงประชัง ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๔ นายนิพนธ์  วิสูตราศัย ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

๑๕ นางอุทัยวรรณ  ศรีทองสุข ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

๑๖ นางวิวรรณ  ศิลาแลง ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง

๑๗ นายชยันต์  กระแสบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง

๑๘ นางมณีวรรณ  เศวตสุพร ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง

๑๙ นายอุทิศ  สาขามุละ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง



๒๓๐

๒๐ นางพรพรรณ  รัตนชารี ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง

๒๑ นางกาญจนา  เพียรสุจริตดี ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง

๒๒ นางทิพย์วรรณ  ชุณหกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง

๒๓ นางมณฑน์มาศ  แสวง ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง

๒๔ นายไพบูลย์  แสวง ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง

๒๕ นางเรือนงาม  แพงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง

๒๖ นางอุบล  บ ารุงตัว ครู โรงเรียนวัดเกาะกลอย

๒๗ นางศิริพร  ปรมัตถ์สกุล ครู โรงเรียนวัดเกาะกลอย

๒๘ นายสมควร  วีระพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านยายจั่น

๒๙ นางกาญจนา  แก้วต่าย ครู โรงเรียนวัดแกลงบน

๓๐ นางสาวพวงทอง  ศรีเกษตรสรากุล ครู โรงเรียนวัดตะเคียนทอง

๓๑ นางสาวสุณี  เรืองหิรัญ ครู โรงเรียนวัดตะเคียนทอง

๓๒ นางสมคิด  ใหม่คามิ ครู โรงเรียนวัดตะเคียนทอง

๓๓ นางสาวขวัญใจ  ชากะสิก ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ

๓๔ นางพัฒน์ชญา  รัตนหิรัญรักษ์ ครู โรงเรียนวัดในไร่

๓๕ นางสาวร าพึง  เปีย่มพงศ์สานต์ ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์

๓๖ นางสินีนาถ  เอี่ยมปิน่ ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก

๓๗ นายชูชีพ  กล่ันวารี ครู โรงเรียนวัดมาบชลูด

๓๘ นางสาวทิพย์รัตน์  คุ้มเดช ครู โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

๓๙ นางอวยพร  ใจคิด ครู โรงเรียนวัดกรอกยายชา

๔๐ นางสุภาวดี  เด่นอัจฉริยะศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดเนินพระ

๔๑ นายธนู  แสวงผล ครู โรงเรียนบ้านชะวึก

๔๒ นายวิรุฬห์  ทิพนาค ครู โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

๔๓ นางรัตนา  สมจิตวารี ครู โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

๔๔ นางสาวศิริพร  จันทร์ใหม่ ครู โรงเรียนวัดตากวน

๔๕ นางพัชรีย์  ฉายารัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

๔๖ นายวินัย  ทนศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

๔๗ นายณรงค์  จิรารัตน์ ครู โรงเรียนวัดดอนจันทน์

๔๘ นางลาวัลย์  วิลัยเลิศ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๔๙ นายวนพ  สุวรรณเพิม่ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม



๒๓๑

๕๐ นางเพ็ญศรี  สุรการินทร์ ครู โรงเรียนวัดห้วงหิน

๕๑ นายวินัย  รัตนประสาท ครู โรงเรียนวัดบ้านค่าย

๕๒ นางละเอียด  กอสนาน ครู โรงเรียนวัดชากหมาก

๕๓ นางเบ็ญจะ  โพธิรั์ศมี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

๕๔ นางพูลทรัพย์  สุจิรา ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

๕๕ นางวันเพ็ญ  เปีย่มมงคล ครู โรงเรียนวัดพลา

๕๖ นางผ่องศรี  ผ่องศรี ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว

๕๗ นางสาวบุญศิริ  เนินฉาย ครู โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่

๕๘ นางสุรีย์  แววศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง

๕๙ นายสุชาติ  สวัสดี ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง

๖๐ นางโชติกร  ม่วงศิริกุล ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง

๖๑ นางร าพึง  บุญสุทธิ ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง

๖๒ นางยุพา  พุกดี ครู โรงเรียนบ้านหนองระก า

๖๓ นางปิยจิตร  เทพสุภรณ์กุล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ๔

๖๔ นางสาวสุมาลี  ฉายารัตน์ ครู โรงเรียนวัดมาบข่า

๖๕ นายพรสวัสด์ิ  วรังษี ครู โรงเรียนวัดมาบข่า

๖๖ นางรชษร  นุชเจริญผล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑

๖๗ นางลิดา  เจริญสันติสุข ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

๖๘ นายวัชรินทร์  ย้อยดา ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง

๖๙ นายวิเชษฐ์  ค านุ ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง

๗๐ นายสุรชา  เกตุมะยูร ครู โรงเรียนบ้านคลองกร า

๗๑ นางสาวปรานี  หวานฤดี ครู โรงเรียนวัดบ้านดอน

๗๒ นางมธุรส  ออมศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านดอน

๗๓ นางสาวสุภาวดี  สุวัณณะสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก

๗๔ นายวิฑูรย์  ธรรมเชียง ครู โรงเรียนวัดชากหมาก

๗๕ นางกัลยา  ใจเย็น ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง

๗๖ นางจุไรรัตน์  ศรีอนันต์ ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒

๑ นายสมพงศ์  สุวรรณโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน

๒ นายธรณ์พัฒน์  รัตนานุสรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน



๒๓๒

๓ นายสุรศักด์ิ  พรมมานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม

๔ นางวาริน  จ ารัส ศึกษานิเทศก์ 

๕ นายดีอนันต์  เชื อมโนชาญ ศึกษานิเทศก์ 

๖ นายศักด์ิชัย  ปราณี ครู โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ

๗ นายสุเทพ  จันทร์พราหมณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ า

๘ นางวรรณา  ผังรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านยางงาม

๙ นายพูลศิลป์  งามละเมียด ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

๑๐ นายมงคล  รอดบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง

๑๑ นายชัยณรงค์  หามานพ ครู โรงเรียนวัดป่ายุบ

๑๒ นายมงคล  ท านาค ครู โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม

๑๓ นางสาวเอ็นดู  ขัดเกลา ครู โรงเรียนบ้านสองสลึง

๑๔ นายพนม  ธรรมสนิท ครู โรงเรียนวัดชากมะกรูด

๑๕ นางบุญมี  จันทร์พราหมณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ า

๑๖ นางลาวัลย์  เสียงประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดคงคาวราราม

๑๗ นางสุริยา  น้อยพันธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ

๑๘ นายสันต์  บัวเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

๑๙ นางสาวนภาพร  พงษ์เอนก ครู โรงเรียนวัดท่ากง

๒๐ นายสลัด  จินตนา ครู โรงเรียนวัดพังราด

๒๑ นางภัณฑิลา  ฤทธิอ์ร่าม ครู โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

๒๒ นางสาวอุทัยวรรณ  อดทน ครู โรงเรียนวัดบ้านนา

๒๓ นางเอื ออารีย์  ชลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

๒๔ นางนิชาภา  แก้วประจุ ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

๒๕ นางทัศนีย์  ค าสง ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

๒๖ นายประพันธ์  ค่านคร ครู โรงเรียนบ้านท่าล าบิด

๒๗ นางอรพา  ผลห้า ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๒๘ นางพันธ์ทิพย์  กองสมัคร ครู โรงเรียนบ้านท่าล าบิด

๒๙ นางสาวนพนวล  พงษ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน

๓๐ นายสมชาย  ทานอุดม ครู โรงเรียนบ้านสองพีน่้อง



๒๓๓

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๑

๑ นายธนกานต์  บูรณะกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายโกมล  บัณฑิตเดช นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๓ นางสาวดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์

๔ นายวิรัช  ตันตระกูล ศึกษานิเทศก์

๕ นายสมนึก  เวชตรียานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

๖ นายถนอมชัย  ดาราศรีศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม

๗ นายอภิชาติ  คุณาธาทร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

๘ นายพีระ  นิ่มเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม

๙ นายปิยะ  ขาวสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบ ารุง

๑๐ นายประดิษฐ  เดชเดชะสุนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวันครู ๒๕๐๓ (บ้านหนองบัว)

๑๑ นายพิสิฐ  รอดประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง

๑๒ นายสมบูรณ์  สุจริยานุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์

๑๓ นางนวลศรี  บ ารุงชน ครู โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (ชุ้นเล่ือนพิมพ์ ประชาสามัคคี)

๑๔ นางไพรินทร์  พิกุลเทศ ครู โรงเรียนวัดเขาถ  ากุญชร

๑๕ นางนุชจีรา  วีระนนท์ ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่

๑๖ นางศนิ  รสเครือ ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่

๑๗ นางอุบล  แก้วพร้อมฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

๑๘ นางนัยนา  สวัสดิภาพ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

๑๙ นางสาวนวลน้อย  ศรีนวลจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

๒๐ นายช าเลือง  นาคสมบัติ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

๒๑ นางวราลักษณ์  ชมศรีเมฆ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

๒๒ นางสุวดี  พิณประภัศร์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

๒๓ นางรัชนี  คล้ายเคล่ือน ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

๒๔ นางสาวชนิดา  ทรัพย์อาจิณ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

๒๕ นายธ ารงค์  พานิชเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

๒๖ นางนงนุช  เทศเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

๒๗ นางศิริลักษณ์  กล่ินมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

๒๘ นางจรีลักษณ์  เมฆฉาย ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

๒๙ นางสาวกาญจนา  มสุการัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี



๒๓๔

๓๐ นางสาวนฤมล  สุดสงวน ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

๓๑ นายพรหม  ทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

๓๒ นายปรีชา  พันธ์เจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

๓๓ นางพรรณี  พัฒนะวิริยะศิริกุล ครู โรงเรียนวัดท้ายเมือง

๓๔ นางบังอร  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)

๓๕ นายวินิจ  ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)

๓๖ นางอรอนงค์  มะลิขาว ครู โรงเรียนวัดบางกระ

๓๗ นายนพรัตน์  เจริญผล ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน

๓๘ นายสมเกียรต์ิ  จันทร์เจิม ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู

๓๙ นางเยาวลักษณ์  จันทร์เจิม ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู

๔๐ นายส าเริง  แก้วอัมพร ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ

๔๑ นางอุดมลักษณ์  แสงรุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ

๔๒ นางสายพร  ฉวีวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ

๔๓ นางมณี  นิลนารถ ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ (แถวธรรมรังษีเกษมราษฎร์บ ารุง)

๔๔ นางพรรณี  ร่างน้อย ครู โรงเรียนบ้านเขาถ  า

๔๕ นางสุวคนธ์  สะอาด ครู โรงเรียนบ้านไพรสะเดา

๔๖ นางเอมไพ  ชาวนรินทร์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ)

๔๗ นายสุเมธ  แย้มเกษร ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน

๔๘ นางอัจฉรี  แย้มเกษร ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ค าวอนประชานุกูล)

๔๙ นางโสภา  หมื่นศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดทุง่หลวง

๕๐ นางศันสนีย์  นันทวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล)

๕๑ นายประเสริฐ  เลิศวนัสบดี ครู โรงเรียนวัดเขาปิน่ทอง

๕๒ นายวิรัช  เอี่ยมชื่น ครู โรงเรียนวัดปากช่อง

๕๓ นางทรงศรี  เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

๕๔ นายระนอง  กันเกลา ครู โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล)

๕๕ นายสมหวัง  สุขพ่วง ครู โรงเรียนบ้านหนองขนาก

๕๖ นางฉวีวรรณ  กันเกลา ครู โรงเรียนวัดป่าเขาสัมมะงา

๕๗ นายส าอาง  บรรเทิงจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

๕๘ นางประทุม  ทองดี ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก

๕๙ นายพิชิต  เฟือ่งมา ครู โรงเรียนบ้านทุง่กระถิน



๒๓๕

๖๐ นางนารยา  สอยเหลือง ครู โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์

๖๑ นางมัลลิกา  นุชเนตร ครู โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)

๖๒ นางสุนันท์  วงษ์บ าหรุ ครู โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

๖๓ นางกัญญา  แย้มพยัคฆ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

๖๔ จ.ส.ต.โสภณ  ฤทธิสาร ครู โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)

๖๕ นางบุษบา  อาจองค์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว

๖๖ นางสาวมานิตย์  วรรณฤกษ์งาม ครู โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บ ารุง)

๖๗ นางสาวปราณี  ศิวโมกษธรรม ครู โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บ ารุง)

๖๘ นางรัตนา  พลจันทร์ ครู โรงเรียนวัดน  าพุ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔)

๖๙ นางยุภีร์  มลกระวิ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

๗๐ นางชัชนี  จันทร์แพง ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)

๗๑ นางบุญภา  นาควงศ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิร์าษฎร์ศรัทธาธรรม

๗๒ นางสงวน  อุ่ยตระกูล ครู โรงเรียนบ้านหนองลังกา

๗๓ นายถวัลย์  สกุลช่างสัจจะทัย ครู โรงเรียนบ้านพุคาย

๗๔ นางอัญชลี  สมสุดใจ ครู โรงเรียนวัดสันติการาม

๗๕ นายสมบุญ  มากมาย ครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก

๗๖ นายคณิน  บุญอ่วม ครู โรงเรียนบ้านยางคู่

๗๗ นายอนราช  บุรีงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองขนาก

๗๘ นางพรรณเพ็ญ  แสงดาว ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

๗๙ นางธัญลักษณ์  วิเศษหมื่น ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๘๐ นายวัลลภ  มณีนพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก

๘๑ นายประยุทธ  ทองกุล ครู โรงเรียนบ้านพุตะเคียน

๘๒ นางสุกัญญา  ยืนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านกล้วย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๒

๑ นายไพศาล  เกิดขาว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายหัสนัย  ยามช่วง ศึกษานิเทศก์

๓ นางหรรษา  ประนอมสกุล ศึกษานิเทศก์

๔ นายหัสนัย  ยามช่วง ศึกษานิเทศก์

๕ นายสมัย  เก่งการช่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา)

๖ นางจุรี  อุไรวัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม (ดงมะม่วง)



๒๓๖

๗ นายภิรมย์  โชติแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่องพราน

๘ นายนพดล  เมืองอู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินม่วง (ประชาบ ารุง)

๙ นายไพทูลย์  บัวแตง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ 

๑๐ นายวุฒิ  ภมร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่

๑๑ นายเจริญ  ทองเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

๑๒ นางสาววนิดา  บุญสม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองม่วง (หงษ์วิทยาคาร)

๑๓ นางศุลีพร  ลังกา ครู โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร)

๑๔ นางทับทิม  ธรรมณีโชติ ครู โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี)

๑๕ นางวันทนา  วงศ์ยะรา ครู โรงเรียนวัดโพธิรั์ตนาราม

๑๖ นางนงเยาว์  บุญทิพย์ ครู โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์)

๑๗ นางเรณู  ธรรมกิจ ครู โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั งตรงจิตร ๕)

๑๘ นางสาวสุนันทา  อบมาลี ครู โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน  าขาว)

๑๙ นางกาญจนา  เหลืองไพศาล ครู โรงเรียนวัดยางหัก

๒๐ นายมนัส  ผิวตาลดี ครู โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บ ารุง)

๒๑ นางนพภา  โล่ห์จินดา ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ)

๒๒ นางสาวมณฑิชา  บัวดี ครู โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์๑)

๒๓ นางภารดี  กมลคุณาทัย ครู โรงเรียนวัดตาล

๒๔ นางเครือวัลย์  โพหิรัญ ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง

๒๕ นางพรทิพย์  แก้วมังกร ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง

๒๖ นางชูศรี  เขียวเปลื อง ครู โรงเรียนวัดมาบแค

๒๗ นางสายพิณ  พยอมสวย ครู โรงเรียนวัดสระส่ีมุม

๒๘ นายสมปอง  แสงนาค ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

๒๙ นางรัตนา  คุ้มศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห)์

๓๐ นางสุนันทา  ทองล่ิม ครู โรงเรียนวัดแก้วฟ้า

๓๑ นางนวลพรรณ  ไชยโย ครู โรงเรียนวัดชัยรัตน์ (ปัญญาประชานุกูล)

๓๒ นางสาวจินตนา  โพธิอ์๊ะ ครู โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป)

๓๓ นางสุนทรี  นนทิกร ครู โรงเรียนชุมชนวัดก าแพงใต้ (ก าแพงสังฆรักษ์วิทยา)

๓๔ นางสายสุนีย์  เฟือ่งศิลา ครู โรงเรียนวัดหุบมะกล่ า

๓๕ นางเลขา  พัดเย็น ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทรัฐราษฎร์บ ารุง)

๓๖ นางสาววาสนา  เกิดปัน้ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
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๓๗ นายสมชาย  ประชานุกูล ครู โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)

๓๘ นางอารีย์  แสงอากาศ ครู โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)

๓๙ นางพเยาว์  ไชยบุตร ครู โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที ่๑๗๘

๔๐ นายสิงห์  บุตรอยู่ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่

๔๑ นางอัจฉรา  สัมมเสถียร ครู โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

๔๒ นายประพจน์  วรรณศุภมงคล ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ

๔๓ นางสาวมุกดา  สุรเดชพงษ์พัฒน์ ครู โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)

๔๔ นายประโยชน์  ไชโย ครู โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก (วัดโคกบ ารุงราษฎร์รตนลาโภประชาสรรค์)

๔๕ นายทวีป  จูเกษม ครู โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

๔๖ นางสุพรรณี  บัวแตง ครู โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล)

๔๗ นายประพันธ์  สุขสงวน ครู โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล)

๔๘ นางกัลยา  ศิริพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น

๔๙ นายสุเทพ  แตงข า ครู โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)

๕๐ นายโฆษิต  อนันต์เวชานุวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์)

๕๑ นางจรัส  รักชื่อ ครู โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์)

๕๒ นายศุภชัย  น้อยสง่า ครู โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)

๕๓ นางทับทิม  พุตติ ครู โรงเรียนวัดบ้านฆอ้งน้อย (โทกุหลาบทิพย์ประชาสรรค์)

๕๔ นางบุญเสนอ  เหรียญทอง ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ)

๕๕ นายประพันธ์  พัดริ ว ครู โรงเรียนวัดหนองประทุน

๕๖ นายยงยุทธ  ทองสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บ ารุง)

๕๗ นายเสรี  สืบพันธ์ ครู โรงเรียนวัดมาบแค

๕๘ นางนิรมล  มากมี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ

๕๙ นางพรเพ็ญ  จะดอม ครู โรงเรียนวัดหนองมะค่า

๖๐ นางจรัญ  อรชร ครู โรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา)

๖๑ นางรุ่งนภา  บุญนาค ครู โรงเรียนวัดบางลาน

๖๒ นางบุบผา  ลมลอย ครู โรงเรียนวัดดีบอน (กล่อมเอกชัยวิทยา)

๖๓ นางอรุณี  มังคลาดุง ครู โรงเรียนวัดบ้านฆอ้ง (พิพิธกิตติโสภณ)

๖๔ นางพเยาว์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห)์

๖๕ นางสายทิพย์  เจริญสิน ครู โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)

๖๖ นางสาวปาริชาติ  เจริญสุนทรวณิช ครู โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)



๒๓๘

๖๗ นายธงชัย  เจริญสมบัติ ครู โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุขประชานุกูล)

๖๘ นายปัญญา  อาจจินดา ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

๖๙ นางไพวรรณ์  จันทร์พูล ครู โรงเรียนวัดล าน  า (กัลยาณราษฎร์บ ารุง)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๑

๑ นายสุเมธ  ประภาสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายทัศนะ  สุวรรณเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายธนวรรธน์  ไสยประพาส รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๔ นายโกเมศ  ศรีสุพรรณ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ

๕ นางสาวกฤษดี  พันธุไ์พโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๖ นางโสภี  ศิริพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

๗ นางวีณา  ลิ มสกุล ศึกษานิเทศก์

๘ นางเปรมฤดี  ไสยประพาส ศึกษานิเทศก์

๙ นายมานิตย์  สิงห์ไพร ศึกษานิเทศก์

๑๐ นางสุนีย์  โตอินทร์ ศึกษานิเทศก์

๑๑ นายไพฑูรย์  อิ่มส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว

๑๒ นายประคอง  แสวงเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงสวอง

๑๓ นายชูเกียรติ  ลักษณะศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑

๑๔ นายพงศ์จิตต์  ชะเอมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ

๑๕ นายประเวทย์  สนพลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ  า

๑๖ นายรังสี  เจริญศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม

๑๗ นายพงษ์นรินทร์  เครือมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้

๑๘ นางมะลิ  ทองเหมือน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่

๑๙ นายรุ่งเรือง  พงษ์ยิหวา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด

๒๐ นางนิตยา  บุญยอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังหัวแหวน

๒๑ นายชัยภัทร  พรหมบุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพิมาน

๒๒ จ.ส.อ.วินัย  ศรีสุคนธรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิศ์รี

๒๓ นายเหลา  พันธ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสนามไชย

๒๔ นายณรงค์  หาทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระเตย

๒๕ นายวีระชัย  ศิริพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสุข

๒๖ นายวิเชียร  สุขเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมิการาม
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๒๗ นายมาโนช  เนื่องจากอวน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพึง่

๒๘ นายเฉลิมศักด์ิ  จูฑะพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนต าบลหินปัก

๒๙ นายสุรสิทธิ ์ ศรีสุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโป่งแค

๓๐ นายชรินทร์  โปร่งสละ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์

๓๑ นางชญาดา  ติโลกะวิชัย ครู โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร

๓๒ นางอภิกษณา  เธียรวรรณ ครู โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์

๓๓ นางเพลินพิศ  ผิวร าไพ ครู โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์

๓๔ นางทิพารัก  จันทรสงคราม ครู โรงเรียนวัดท่าแค

๓๕ นางจงกล  ประมูล ครู โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ รอ. อุปถัมภ)์

๓๖ นางรัชนี  อินทสุวรรณ์ ครู โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน ๑ รอ. อุปถัมภ)์

๓๗ นายกวี  น้อยดา ครู โรงเรียนวัดดงน้อย

๓๘ นางปราณี  รวมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดโพธิร์ะหัต

๓๙ นายทวี  ดนตรีเจริญ ครู โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม

๔๐ นายกิตติภพ  ทองกิตติรัฐ ครู โรงเรียนวัดใดใหญ่

๔๑ นางอัญชลี  เผือดผ่อง ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ

๔๒ นางปาริพรรณ  กระจ่างฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

๔๓ นางสาวเสาวลักษณ์  จิโรจน์วงศ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

๔๔ นางอารีย์  รัตนมันตาคม ครู โรงเรียนวัดใหม่จ าปาทอง

๔๕ นางอุบลรัชนี  วุฒิศิลป์ ครู โรงเรียนวัดเขาหนีบ

๔๖ นางสาวสุกัลยา  เพ็ชรประไพ ครู โรงเรียนวัดเขาหนีบ

๔๗ นางเข็มทอง  ชมสลุง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑

๔๘ นางพจนา  ค าเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านหนองถ  า

๔๙ นางเมตตา  วิงวอน ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

๕๐ นายจ าแลง  อินศร ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

๕๑ นางมาริสา  หิรัญพรสวรรค์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

๕๒ นางจิดาภา  นาคะปักษิณ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

๕๓ นางสาวสมคิด  ศักด์ิดี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

๕๔ นางสุจิตรา  อินศร ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์

๕๕ นางอ าพัน  สายวาริน ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์

๕๖ นางวรรณา  อัมพรมุนี ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์
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๕๗ นางสาวบังอร  วัฒนะกูล ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์

๕๘ นางสุวรรณา  ตั งพิสิฐโยธิน ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์

๕๙ นางชูศรี   ศรีเหนี่ยง ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์

๖๐ นางสาวราตรี  สกุลศักด์ิ ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์

๖๑ นายนิกร  ทองแผ่ ครู โรงเรียนวัดไผ่แตร

๖๒ นางปราณี  ฉัตรแก้ว ครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย

๖๓ นายบุญธรรม  ผามี ครู โรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย

๖๔ นายทินกรณ์  รักสงบ ครู โรงเรียนซอยพิเศษสาย ๔ ซ้าย

๖๕ นางไฉไล  รักสงบ ครู โรงเรียนบ้านโคกตูม

๖๖ นายสรวุฒิ  บุญเพชร ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง

๖๗ นางประจวบ  ทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด

๖๘ นางจรินทร์  กระต่ายจันทร์ ครู โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร

๖๙ นายสมมาตร  ทองดี ครู โรงเรียนโคกส าโรง

๗๐ นางวัลภา  บางจั่น ครู โรงเรียนโคกส าโรง

๗๑ นางสาวสมพงษ์  กอนสกุล ครู โรงเรียนโคกส าโรง

๗๒ นางนงนภัส  พรหมบุญมี ครู โรงเรียนวัดหนองพิมาน

๗๓ นางจันทนา  เย็นเจริญ ครู โรงเรียนวัดคลองเม่า

๗๔ นางจุไร  โปรยเงิน ครู โรงเรียนวัดมุจลินท์

๗๕ นายคนึง  ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเกตุ

๗๖ นางเฉลา  สิทธิทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดหนองปลาดุก

๗๗ นายประทีป  ใบ๋สกุล ครู โรงเรียนวัดหนองหลวง

๗๘ นางปัทมา  รุ่งสาย ครู โรงเรียนบ้านดอนทอง

๗๙ นางรัตนาวดี  ทีมีศรี ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุง้

๘๐ นายวิชัย  ภักดีศุภผล ครู โรงเรียนวัดโพธิต์รุ

๘๑ นายสุรศักด์ิ  ฤกษ์มงคล ครู โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม

๘๒ นางกฤษณา  อักษรณรงค์ ครู โรงเรียนวัดหนองน  าทิพย์

๘๓ นายชลิต  สืบสิงห์ ครู โรงเรียนวัดเทพอ าไพ

๘๔ นางวีรยา  สุ่มทอง ครู โรงเรียนวัดบางพึง่

๘๕ นางฉวีวรรณ  พุม่บานเย็น ครู โรงเรียนบ้านกล้วย

๘๖ นายเสน่ห์  จิตต์อารี ครู โรงเรียนชุมชนต าบลหินปัก



๒๔๑

๘๗ นายธวัชชัย  เริงเกษตรกิจ ครู โรงเรียนวัดหนองเมือง

๘๘ นายมงคล  ป่าหวาย ครู โรงเรียนบ้านหนองแก

๘๙ นางคัคษณากุล  สุระเวช ครู โรงเรียนวัดถนนแค

๙๐ นางอุไรวรรณ  เกตุพิจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม

๙๑ นางกาญจนา  เหล่ียงตระกูลชัย ครู โรงเรียนวัดสระมะเกลือ

๙๒ นางจารุณี  เสง่ียมงาม ครู โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน

๙๓ นางสมพร  มั่นคง ครู โรงเรียนวัดใดยาว

๙๔ นางอุบล  กล่ินดี ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ

๙๕ นางดาวรุ่ง  ชวนชม ครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

๙๖ นายสมัคร  สิงห์พรหม ครู โรงเรียนวัดโคกหม้อ

๙๗ นางสมคิด  สุขเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

๙๘ นายอาคม  ศิริปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

๙๙ นางจุไรลักษณ์  ทองเทพ ครู โรงเรียนวัดหนองพิมาน

๑๐๐ นางสาวดารณี  วงศาโรจน์ ครู โรงเรียนวัดดงแก้ว

๑๐๑ นางสาวจินตนา  พรหมโชติ ครู โรงเรียนวัดลาดสาล่ี

๑๐๒ นายมานพ  พ่วงวงษ์ ครู โรงเรียนวัดมะค่า

๑๐๓ นางปราณี  ชัยดา ครู โรงเรียนบ้านโคกสุข

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒

๑ นางณชพร  ใจทัศน์กุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายดุสิต  ศิริภูธร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ

๓ นายวัฒนชัย  โสมาบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศิริบรรพต

๔ นายล้วน  กองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม

๕ นายด ารงค์พันธ์  ยงค์ประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนา

๖ นายวัลลภ  สังข์วงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง

๗ นายเกษม  ศรีวัฒนพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังทอง

๘ นายอ านาจ  สมัครการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม

๙ นายสุรินทร์  โพธิท์อง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ าเภอล าสนธิ (บ้านหนองรี)

๑๐ นายศิลปชัย  สิงห์ศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงดินแดง

๑๑ นางชมนภัส  เงินงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์

๑๒ นายสมยศ  บุญอารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับผาสุก



๒๔๒

๑๓ นางจรีภรณ์  เชื อสวย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองส าราญ

๑๔ นางอรทัย  งามสรรพ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง

๑๕ นายวิริยะ  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล

๑๖ นางรัชนี  วาโย ครู โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน

๑๗ นายลลิตเทพ  ภูอุดม ครู โรงเรียนบ้านม่วงค่อม

๑๘ นางวรรณิภา  คงพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเขายายกะตา

๑๙ นางสุดใจ  รอดสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขายายกะตา

๒๐ นางพนมพร  สิงห์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์

๒๑ นางเพ็ญศรี  ยงค์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์

๒๒ นายวิโรจน์  เมืองกล่ัน ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม

๒๓ นางราณี  วงษ์กาญจนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม

๒๔ นายสินชัย  เพ็ชรส้ม ครู โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม

๒๕ นายสมเกียรติ  วงษ์อยู่น้อย ครู โรงเรียนนิคมล านารายณ์

๒๖ นางรวีวรรณ  อัมพะวา ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

๒๗ นางอัญชลี  แก้วชัย ครู โรงเรียนบ้านเขาขวาง

๒๘ นางวิลาสินี  นาคละออ ครู โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม

๒๙ นางรัชนี  คงสมนาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

๓๐ นางนาฏยา  แสงสว่าง ครู โรงเรียนซอย ๑๙ สาย ๒ ขวา

๓๑ นายสอาด  มีชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่

๓๒ นายธนู  ชูวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์

๓๓ นางเพ็ญรุ่ง  ธรรมศรี ครู โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์

๓๔ นางประมวล  กาญจนวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านสระเพลง

๓๕ นายประจวบ  คุ้มเกรง ครู โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ

๓๖ นางนัยนา  เปราะจันทึก ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที ่๑๕๗

๓๗ นางเตือนใจ  อุตะมะ ครู โรงเรียนบ้านหนองเสมา

๓๘ นายสมชาติ  โพธิสุ์นทร ครู โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

๓๙ นางกรรณิกา  เหล่ียมสกุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

๔๐ นายชาตรี  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนวัดโพธิง์าม

๔๑ นายวินัย  วุฒิวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสันตะลุง

๔๒ นายเอกพจน์  อ่อนตา ครู โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี



๒๔๓

๔๓ นายมานพ  เกียรติสถิตย์ ครู โรงเรียนโพธิน์ิมิต

๔๔ นายโพยม  แสงภัทรเนตร ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

๔๕ นายประเสริฐ  โคตรวงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

๔๖ นางมัณฑณี  ละอองพราว ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๔๗ นางพรรณี  ศิลาลอย ครู โรงเรียนบ้านวังทอง

๔๘ นายอานุภาพ  ศรีหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอล าสนธิ (บ้านหนองรี)

๔๙ นายพิทยา  ร่ืนอุดม ครู โรงเรียนนบ้านชอนสมบูรณ์

๕๐ นางสาวสัมฤทธิ ์ เหมประยูร ครู โรงเรียนบ้านดงดินแดง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต ๑

๑ นายพิษณุ  ปันปวง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา 

๒ นายสมชาย  วัฒนจรัส   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา 

๓ นายเกรียงศักด์ิ  ขันติพงษ ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

๔ นางสุมาลี  ชัยสุทธ ิ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

๕ นางยุพยงค์  พรหมมูล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๖ นายอนันต์  สิงห์โตทอง   ศึกษานิเทศก์ 

๗ นายสะอาด  ฉัตรแก้ว   ศึกษานิเทศก์ 

๘ นายสุชาติ  ปวงแก้ว   ศึกษานิเทศก์ 

๙ นายสรทรรศ  หิรัญพานิช   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาศเมฆ

๑๐ นายสมเดช  ธิแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา

๑๑ นายไพบูลย ์ รักฝูง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบพลึง

๑๒ นางสาวสุกัญญา  วงศ์ต่วน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าล้อ

๑๓ นางทองพูน  นิลานุช   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านแขม

๑๔ นายธน ู มณีทิพย ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์

๑๕ นายจิรวัฒน ์ ทาสุรินทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันก าแพง

๑๖ นายชูศักด์ิ  ฟองตา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหม้อ

๑๗ นายสุบิน  ไชยสิทธิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่เกวียน

๑๘ นายบริบูรณ์  พานธงรักษ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน

๑๙ นายป.วีระศักด์ิชัย  ปัณณวลี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วยแพะ

๒๐ นายบุณย์มาตร  ปันม้า   รองผู้อ านวยการโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

๒๑ นายอัมพัน  เรืองแสง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าปาง



๒๔๔

๒๒ นางกรรณิการ์  เวียงสุวรรณ   ครู โรงเรียนบ้านทุง่ฝาย

๒๓ นางกาญจนา  บุตรทวงศ์   ครู โรงเรียนบ้านโป่ง

๒๔ นางเกษแก้ว  ไพบูลย์   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

๒๕ นางจรรยา  วงศ์กัทลีคาม   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง

๒๖ นางจันทนา  หมื่นแสนธ ิ  ครู โรงเรียนบ้านหลวงใต้

๒๗ นางจันทร์ฉาย  เมธา   ครู โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี)

๒๘ นางจารีย ์ นาคแก้ว   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง

๒๙ นางจินตนา  เจริญค า   ครู โรงเรียนบ้านปันเหนือ

๓๐ นางชูศรี  วาริสสอน   ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

๓๑ นางฐิติภา  ม่านมุงศิลป ์  ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

๓๒ นางดวงนภา  ศฤงคาร   ครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง

๓๓ นางทองค า  มณฑานพรัตน ์  ครู โรงเรียนบ้านยางอ้อย

๓๔ นางนิตยา  ศรีประเสริฐ   ครู โรงเรียนวัดต้นต้อง

๓๕ นางบังอร  สารสืบ   ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา

๓๖ นางบุปผา  สินสุริยศักด์ิ   ครู โรงเรียนวัดเสด็จ

๓๗ นางเบญจลักษณ์  บัวภิบาล   ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

๓๘ นางปรมาวดี  เมฆรัตนชัย   ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง

๓๙ นางประภาศรี  ทาปลูก   ครู โรงเรียนบ้านหมากหัววัง

๔๐ นางปราณี  เครือค าขาว   ครู โรงเรียนพิชัยวิทยา

๔๑ นางปิยพร  เมษสุวรรณ   ครู โรงเรียนบ้านปันง้าว

๔๒ นางปิยานันท ์ วงษารัฐ   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ

๔๓ นางผ่องพรรณ  ต๊ิบประสอน   ครู โรงเรียนบ้านเหล่า

๔๔ นางพนอ  ทองศรีพงษ์   ครู โรงเรียนวัดเสด็จ

๔๕ นางพรรณี  การะกัน   ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก

๔๖ นางพวงผกา  วิจิตรสุนทร   ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก

๔๗ นางพิมพา  เมฆนคร   ครู โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง

๔๘ นางพูนศรี  อรรฆรัตน์   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง

๔๙ นางยุพิน  เลาเหล็กพลี   ครู โรงเรียนวัดน  าโท้ง

๕๐ นางรัตนา  บุญยัง   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)

๕๑ นางร าพา  ฤาชัย   ครู โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)



๒๔๕

๕๒ นางลัดดา  เอี่ยวพิพัฒน์กูล   ครู โรงเรียนบ้านแม่เฟือง

๕๓ นางวนิดา  นัดดากุล   ครู โรงเรียนบ้านวังตม

๕๔ นางวรรณ์ภัสสร  ฝ้ันศิริ   ครู โรงเรียนวัดน  าโท้ง

๕๕ นางวรรณี  ศิลากร   ครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา

๕๖ นางสาวมาลัยทอง  สินธุศิริ   ครู โรงเรียนวัดสบจาง

๕๗ นางสุกัญญา  ใหม่กิติ   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง

๕๘ นางสุพร  ตาใจ   ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

๕๙ นางสุพิทยา  นนทมาลย ์  ครู โรงเรียนบ้านอ้อน

๖๐ นางสุวรรณี  ทันตาหะ   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง

๖๑ นางแสงเดือน  อัมพุช   ครู โรงเรียนบ้านแหงเหนือ

๖๒ นางอนงค์  สุพลพิชิต   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)

๖๓ นางอนงค์  หิรัญพานิช   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง

๖๔ นางอรทัย  ดาวสุด   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

๖๕ นางอารยา  สุขยิ่ง   ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๖๖ นางอุไรวรรณ  ใจค าปัน   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว

๖๗ นายจ ารัส  เทพา   ครู โรงเรียนบ้านขุนแหง

๖๘ นายถาวร  ดวงค าปัน   ครู โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที ่๑๑๐

๖๙ นายนภดล  วงศ์ชัชวาลย ์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว

๗๐ นายปรีชา  ทุง่ทอง   ครู โรงเรียนบ้านจ าปุย

๗๑ นายพนาฤทธิ ์ ปันสีมา   ครู โรงเรียนบ้านเหล่า

๗๒ นายมงคล  อินดาวงศ์   ครู โรงเรียนพิชัยวิทยา

๗๓ นายสถาพร  สินเปียง   ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย ปางปง ปางทราย

๗๔ นายสมชาย  วังกาวรรณ   ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง

๗๕ นายสมบูรณ์  ซิงห ์  ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม ๑

๗๖ นายสมบูรณ์  แสนชมภู   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง

๗๗ นายสมศักด์ิ  วงศ์ชัย   ครู โรงเรียนบ้านหัวทุง่

๗๘ นายสุกล  ค าโท๊ะ   ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา

๗๙ นายสุขุม  พันธุเ์ปร่ือง   ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง

๘๐ นายแสวง  ธรรมสาคร   ครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา

๘๑ นายอมร  เมฆรัตนชัย   ครู โรงเรียนแม่แป้นวิทยา



๒๔๖

๘๒ นายอุทัย  นัดดากุล   ครู โรงเรียนบ้านนาสัก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต ๒

๑ นางสาวแสงแจ่ม  เตชะโม่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสมนึก  รุมารถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องห้า

๓ นายพินิจ  วงษ์ปัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน

๔ นายสงวน  โอรัตนประยูรกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียง

๕ นายณรงค์  ต๊ิบประสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่า

๖ นายชาญชัย  คุณาพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ถอดวิทยา

๗ นายทวีโชค  เดโชชัยรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่สบปุง

๘ นายสมยศ  ปัน๋แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เลียง

๙ นายอรุณ  เทพแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม

๑๐ นายสมบัติ  กอนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว

๑๑ นายณัชพล  ใจอาสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ัง

๑๒ นางศรีเนียน  ปวนโต ครู โรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี

๑๓ นางธาดา  มูลทะสิน ครู โรงเรียนบ้านหนอง

๑๔ นายชวลิต  เถาเปียง ครู โรงเรียนบ้านหนอง

๑๕ นางบุปผา  สังข์นาค ครู โรงเรียนบ้านบอม

๑๖ นายวรเชษฐ์  อินสุริยา ครู โรงเรียนบ้านแม่วะ

๑๗ นางศรีพิมพา  วอนกล่ า ครู โรงเรียนบ้านใหม่

๑๘ นางมณี  ดีวงศ์สาย ครู โรงเรียนบ้านทุง่ตอน

๑๙ นายชูชัย  ใจน้อง ครู โรงเรียนบ้านนากวาง

๒๐ นายอัครเดช  เครือวัง ครู โรงเรียนบ้านผาแมว

๒๑ นางสาวจันทร์ดา  ร้องกาศ ครู โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย

๒๒ นายสุนทร  ข าศรี ครู โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย

๒๓ นายรวดเร็ว  วันน า ครู โรงเรียนปางกุ่มวิทยา

๒๔ นายรัชพงศ์  จันทราช ครู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ)์

๒๕ นายจรัล  พรมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่า

๒๖ นายสมบูรณ์  วงศ์หล้า ครู โรงเรียนบ้านนาโป่ง

๒๗ นายแทน  สมหารวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเบี ย

๒๘ นางสมศรี  มุณีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา



๒๔๗

๒๙ นางปวีณา  ทิพย์มาบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา

๓๐ นางบานเทียน  แก้ววิเศษ ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี

๓๑ นางพัชราภรณ์  สืบเจริญ ครู โรงเรียนบ้านท่าผา

๓๒ นางนันทิยา  แก้วบังวัน ครู โรงเรียนบ้านสาด-ผึ งนาเกลือ

๓๓ นายสมยงค์  หล้าบัววงค์ ครู โรงเรียนวัดนาแก้ว

๓๔ นางประยูร  นุตัน ครู โรงเรียนบ้านนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม

๓๕ นางอารีย์พรรณ  วงศ์ลังกา ครู โรงเรียนวัดหาดปูด้่าย

๓๖ นางดวงพร  สุภาโอษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านจอมปิง

๓๗ นายบรรเจิด  เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนสบต๋ าวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ)์

๓๘ นางวิไลวรรณ  ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ

๓๙ นายคณิต  ธิปทา ครู โรงเรียนบ้านสองแควเหนือ

๔๐ นางสาวจิรารัตน์  วรรณโวหาร ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุล าปางหลวง

๔๑ นางชไมพร  แผ่นค า ครู โรงเรียนบ้านไหล่หิน

๔๒ นางอุดมศรี  แผ่นค า ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮวก

๔๓ นางสุจินดา  เทพแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม

๔๔ นางสาวพินทอง  ดอกไม้แก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังยาว

๔๕ นางพัชรี  วัฒนานันท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา

๔๖ นางสาวสุมนต์  อินจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา

๔๗ นายไสว  ใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านแก่น

๔๘ นายบัณฑิต  สาลี ครู โรงเรียนอนุบาลแม่พริก

๔๙ นายนิพนธ์  สุภาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่พริกบน

๕๐ นางรัตนาภรณ์  อภิรัตนอนันต์ ครู โรงเรียนต้นธงวิทยา

๕๑ นางรัตติยา  เมืองเหมอะ ครู โรงเรียนผาปังวิทยา

๕๒ นายล าพูน  พละวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ

๕๓ นางสาวศุภวรรณ  ปัญญาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาคต

๕๔ นายสานุ  วงศ์เขียว ครู โรงเรียนบ้านแม่ปุง

๕๕ นายพีระพล  ธรรมศร ครู โรงเรียนบ้านนาต๋ม

๕๖ นางมารศรี   รามจักร ครู โรงเรียนบ้านนากว้าว (กิ่ว)

๕๗ นางนงเยาว์  บุญภา ครู โรงเรียนบ้านบอม

๕๘ นายสุบิน  เมืองอ้าย ครู โรงเรียนบ้านหัวน  า



๒๔๘

๕๙ นายถาวัลย์  ฝ้ันค าสอน ครู โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา

๖๐ นายกิตติศักด์ิ  เตชะ ครู โรงเรียนวังหินวิทยา

๖๑ นายสุวรรณ  นันตี ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ ง

๖๒ นางพีรณัฐ  นพณัฐศิริกุล ครู โรงเรียนบ้านปงแพ่ง

๖๓ นายวัชรินทร์  ดวงชะฎา ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม

๖๔ นางสาวทิพวรรณ  ปุกแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปงกา

๖๕ นางรวีวรรณ  กาหล้า ครู โรงเรียนบ้านแม่กัวะ

๖๖ นางฟองแก้ว  เชื อจิ๋ว ครู โรงเรียนบ้านเด่น

๖๗ นางคะนอง  ปิงกาวี ครู โรงเรียนบ้านอุมลอง

๖๘ นางบุญเรียบ  สารทิ ครู โรงเรียนบ้านหนองวัวแดง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต ๓

๑ นายขันแก้ว  มูลฟอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เย็น

๒ นายสมพร  ถ  าทอง ศึกษานิเทศก์

๓ นางพนาวัลย์  หิรัญค า ครู โรงเรียนบ้านวังมน

๔ นางทองล้วน  แปงกันทา ครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

๕ นางจินดา  กิตยานุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

๖ นางทัศนีย์  ยะครุฑ ครู โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

๗ นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน ครู โรงเรียนบ้านวังโป่ง

๘ นายเจริญ  วงศ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

๙ นายอ านวย  ค าอักษร ครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

๑๐ นางวันเพ็ญ  กล่ินสังข์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว

๑๑ นายสุพรรณ์  ฟังเพราะ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

๑๒ นายเอี่ยม  ธนาศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองกอก

๑๓ นางทัศพร  ใจฟัง ครู โรงเรียนไผ่งามวิทยา

๑๔ นายปราโมทย์  นพธัญญะ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ผึ ง

๑๕ นายเปล่ียน  อวดกล้า ครู โรงเรียนบ้านช่อฟ้า

๑๖ นางเจียมใจ  สุรินทร์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่

๑๗ นางศิริรัตน์  สิทธิต์ระกูล ครู โรงเรียนบ้านขอวิทยา

๑๘ นายชัยพร  หงษาวดี ครู โรงเรียนบ้านถ  า

๑๙ นายบุญชม  ดวงสะเก็ด ครู โรงเรียนบ้านทุง่ข่วง



๒๔๙

๒๐ นางนารี  ขัติศรี ครู โรงเรียนทุง่ฮั ววิทยา

๒๑ นายบุญเต่ียม  หนองปิงค า ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๑

๑ นายวิเนตร  เสนามา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางศิริลักษณ์  ทองมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๓ นายเจริญ  แบนสุภา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔ นางรัชนี  สมบุตร ศึกษานิเทศก์

๕ นางสาวมยุรี  กันตีโรจน์ ศึกษานิเทศก์

๖ นายด าเนิน  ผาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนต าบลบ้านแป้น

๗ นางอัจฉรา  ณ ล าพูน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าพูน

๘ นายวีระพันธ์  แสนญาติสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนต าบลริมปิง

๙ นายอ าพล  กะวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน

๑๐ นางสาวประณีต  วงศ์ต๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่

๑๑ นายสุเทพ  ยะรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว

๑๒ นายสมใจ  บัวคอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฟ

๑๓ นายบุญยงค์  จงรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านก้อง

๑๔ นายไพบูลย์  ธรรมขัดดุก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญาราม

๑๕ นายวิโรจน์  อินทะกันฑ์ ครู โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง

๑๖ นายสวัสด์ิ  ดนุพงศ์สิริ ครู โรงเรียนวัดขี เหล็ก

๑๗ นางศรีนวล  พุทธวงวรรณ ครู โรงเรียนวัดขี เหล็ก

๑๘ นางสุวิชชา  ชัยขุนพล ครู โรงเรียนวัดขี เหล็ก

๑๙ นายณรงค์  เขียววาสน์ ครู โรงเรียนวัดขี เหล็ก

๒๐ นายปรีชา  ยี่หวา ครู โรงเรียนวัดขี เหล็ก

๒๑ นางอุบลรัตน์  เงาค า ครู โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง

๒๒ นางบุญกุศล  กิตติวรรณ ครู โรงเรียนต าบลบ้านแป้น

๒๓ นายเอนก  มานะการ ครู โรงเรียนอนุบาลล าพูน

๒๔ นางวัชราภรณ์  ธวัชชัยประชา ครู โรงเรียนวัดป่าแดด

๒๕ นางกัลยารัตน์  ณ วันจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

๒๖ นายสุพน  ปาละพงษ์ ครู โรงเรียนวัดประตูป่า

๒๗ นางอนงค์  ใจสันติ ครู โรงเรียนวัดประตูป่า



๒๕๐

๒๘ นางเครือวัลย์  ชรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ

๒๙ นางอรพิน  เลสัก ครู โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ

๓๐ นางอาทิตยา  นูนทะธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองล าพูน

๓๑ นายธรรมนูญ  แสงค า ครู โรงเรียนวัดเหมืองง่า

๓๒ นายอภิชาติ  หมื่นลิ ครู โรงเรียนบ้านป่าขาม

๓๓ นางจินตนา  ชมภูแก้ว ครู โรงเรียนบ้านป่าตาล

๓๔ นางพรรณี  ยะรินทร์ ครู โรงเรียนวัดปากล้อง

๓๕ นายวิเชียร  ปาปวน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย

๓๖ นายประยูร  มัชชะ ครู โรงเรียนวัดน  าดิบ

๓๗ นางสุวรีย์  ค าจินา ครู โรงเรียนวัดน  าดิบ

๓๘ นางสุพิณ  ญาณพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดนครเจดีย์

๓๙ นางอนงค์  วงศ์บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดบ้านก้อง

๔๐ นายชัชชัย  จินะกาศ ครู โรงเรียนวัดท่าต้นงิ ว

๔๑ นายจ านง  ยาวีระ ครู โรงเรียนบ้านทาปลาดุก

๔๒ นางสาวจารุวรรณ  อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านร้องเรือ

๔๓ นางอนงค์ศิริ  นกเทศ ครู โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน

๔๔ นางอุณาโลม  มูลป่า ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง

๔๕ นายริฐิพงญ์  ใจนวล ครู โรงเรียนวัดบ้านธิ

๔๖ นางไพฑูรย์  โชติปรียารักษ์ ครู โรงเรียนวัดสันทราย

๔๗ นางสายทอง  กับเป็ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซ

๔๘ นายสวัสด์ิ  ศรีธนัญชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซ

๔๙ นายอนันต์  พวงมาลา ครู โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน

๕๐ นางสุมิตรา  เหล่ียมโสภณ ครู โรงเรียนวัดป่ายาง

๕๑ นายวิวัฒน์  เตชาวงศ์ ครู โรงเรียนวัดวังกู่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒

๑ นายสว่าง  ค ายอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านดง

๒ นายสาคร  สมค าหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนมูล

๓ นางสาวจันทร์แสง  อุตมะ ครู โรงเรียนวัดบ้านดง

๔ นางอ าไพ  ชูทิม   ครู โรงเรียนท่าช้าง

๕ นางลัดดาวัลย์  ธรรมดา ครู โรงเรียนท่าช้าง



๒๕๑

๖ นายวิจิตร  วงค์ทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านล้องเครือกาว

๗ นางพัฒนา  ใจธัญ ครู โรงเรียนเหล่าดู่

๘ นายชูชัย  กุมพานิชย์ ครู โรงเรียนหนองหลัก

๙ นางสุรภี  จิตนารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลย

๑๐ นางนงลักษณ์  พงษ์เจตสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านม่วงโตน

๑๑ นางสาวจุรีย์  อมาตยกูล ครู โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง

๑๒ นางอุไร  วุฒิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยห้า

๑๓ นางเตือนใจ  สร้อยสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแหน

๑๔ นางอุราพร  โปธาค า ครู โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ

๑๕ นายบุญโชติ  แสงค า ครู โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

๑๖ นางกิตินา  กันทาทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง

๑๗ นายสุพจน์  ณ ล าพูน ครู โรงเรียนห้วยปิง

๑๘ นายไพศาล  อ้อมหมื่น ครู โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย

๑๙ นางสาวอนงค์  ต๊ะกันทา ครู โรงเรียนบ้านห้วยห้า

๒๐ นายสถาวร  มีสอน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑

๑ นายสวัสด์ิ  โสประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางทศชพรรณ  แก่นมณี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๓ นายประยุทธ  อุ่นท้าว ศึกษานิเทศก์

๔ นายวัฒนา  มังคละไชยา ศึกษานิเทศก์

๕ นายสมบูรณ์  ดวงอุปะ ศึกษานิเทศก์

๖ นายกองมี  แสนใจวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด

๗ นายกิตติศักด์ิ  ผาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

๘ นายกงทอง  แก้วสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้

๙ นายอุดม  ชาติช านิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าแคม

๑๐ นางบุญเล็ก  จันภูถิ่น ครู โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

๑๑ นายชัยวัน  บุตรทา ครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์

๑๒ นางสมทรัพย์  ทุมสงคราม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๖ (ชุมชนบ้านธาตุ)

๑๓ นายจันทวี  จงใจ ครู โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"

๑๔ นายอดิศักด์ิ  ทองค า ครู โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙



๒๕๒

๑๕ นางหย่วน  ศรีชมภู ครู โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา

๑๖ นางรัตติยา  บุตรทา ครู โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว

๑๗ นางพิศวาส  นววงศานันต์ ครู โรงเรียนบ้านติดต่อ

๑๘ นางสุภาภรณ์  สิทธิมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลเลย

๑๙ นางล าดวน  ศรีพิทูลพาทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย

๒๐ นายบรรหาญ  กุณะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเพียซ าพุวิทยา

๒๑ นางเอมอร  หอมโพธิ์ ครู โรงเรียนเมืองเลย

๒๒ นางสาวลดาวัลย์  จ าปาสิม ครู โรงเรียนเมืองเลย

๒๓ นายบุญยฤทธิ ์ โกมาสถิตย์ ครู โรงเรียนเมืองเลย

๒๔ นางสุวรรณี  โมรีรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ

๒๕ นางพิมพ์จิต  พรหมปัญญา ครู โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่

๒๖ นายทองเพ็ชร  พรมพุทธา ครู โรงเรียนบ้านนาโป่ง

๒๗ นายปราศรัย  สุพรหมอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านน  าภู

๒๘ นางดวงใจ  บุญเลี ยง ครู โรงเรียนบ้านนาโป่ง

๒๙ นางสุพรรณี  จันทะภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

๓๐ นายสุรศักด์ิ  ศรีชมพล ครู โรงเรียนบ้านคกงิ ว

๓๑ นางจ าควร  ตอเงิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

๓๒ นายวิสุทธิชัย  วิรัตติยา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

๓๓ นางดวง  จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านคกไผ่

๓๔ นายเผด็จ  จันลาศรี ครู โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

๓๕ นางโสภา  ทองค า ครู โรงเรียนธาตุวิทยา

๓๖ นายด ารง  โสระสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

๓๗ นางอุษณีย์  ศรีชมพล ครู โรงเรียนบ้านนาโคก

๓๘ นางสุรางคนา  วรชินา ครู โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ ว

๓๙ นายแปลก  จันทราช ครู โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ ว

๔๐ นางเพ็ญประภา  ศรีขวัญเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย

๔๑ นางกรรณิกา  คีรีวงก์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย

๔๒ นางสาวสุมณฑา  อินทจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย

๔๓ นางสมพร  อิ่มเอิบ ครู โรงเรียนเมืองเลย

๔๔ นางสาวสุพัตรา  ศิริสุวรรณ ครู โรงเรียนเมืองเลย



๒๕๓

๔๕ นายสามารถ  เดชธงไชย ครู โรงเรียนเมืองเลย

๔๖ นางกานดา  พงษ์พรต ครู โรงเรียนเมืองเลย

๔๗ นางดวงจันทร์  ซาภักดี ครู โรงเรียนเมืองเลย

๔๘ นางพัฒนาพร  รัตนมงคล ครู โรงเรียนบ้านวังยาว

๔๙ นางวรรณภา  โปร่งฟ้า ครู โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

๕๐ นายธงชัย  แก้วมณีชารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านก้างปลา

๕๑ นายไพรสิทธิ ์ ชุมพล ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๒

๑ นางณัฐรดา  เรืองโชติวัฒน์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

๒ นายสมนึก  แก้วสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมน

๓ นายประพันธ์  เม้าเวียงแก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตานา

๔ นายส าเร็จ  โคตรชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ

๕ นายชูศักด์ิ  นันทะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาซ าบอน

๖ นายธนบดี  บัวใหญ่รักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปวนพุ

๗ นายสุทธะ  ภูมิศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

๘ นายขวัญชัย  ค ามา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองหิน

๙ นางนิศากร  ประจันตเสน ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง

๑๐ นางเตือนใจ  กันตะปีติ ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

๑๑ นางสาวจิรากร  คัมภ์บุญยอ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว

๑๒ นายสมาน  สนธิมูล ครู โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ

๑๓ นายสุริยน  เกษทองมา ครู โรงเรียนบ้านโคกแฝก

๑๔ นายวริทธิน์ันท์  จันทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนกกจาน

๑๕ นางวรนุช  แก้วสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกมน

๑๖ นายพิฑูรย์  ฮามพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์

๑๗ นายเสง่ียม  พันธชนก ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที ่๑๒๐

๑๘ นายไสว  เพขรคุ้ม ครู โรงเรียนบ้านลาด

๑๙ นางมาลัย  ค ายัง ครู โรงเรียนบ้านนาซ าแซง

๒๐ นางจินตนา  สิงหวิไลกุล ครู โรงเรียนภูกระดึง

๒๑ นายวีระยุทธ  ศรีสุนนท์ ครู โรงเรียนภูกระดึง

๒๒ นายอินทร์แปลง  ราชา ครู โรงเรียนบ้านวังลาน



๒๕๔

๒๓ นายวรวุฒิ  อุทธตรี ครู โรงเรียนบ้านซ ากกค้อ

๒๔ นายนิกร  สุตบุญมา ครู โรงเรียนบ้านซ าพร้าว

๒๕ นางสมสุข  นาทา ครู โรงเรียนบ้านปวนพุ

๒๖ นายก่อสกุล  พรหมมิ ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน

๒๗ นายวัชรินทร์  ภูมิศรี ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน

๒๘ นางประภาภรณ์  คัมภ์บุญยอ ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน

๒๙ นายบุญเร่ง  หงอกชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนกกข่า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๓

๑ นายสมพร  ศรีบุญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายวิทยา  สิทธิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นางสาวเกษรา  นนทะโคตร ศึกษานิเทศก์

๔ นายเสนีย์  แสนยะบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่น  าใส

๕ นายไพศาล  นาราศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น

๖ นายเติมศักด์ิ  เวชกามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดค่าง

๗ นายณรงค์ศักด์ิ  ทองดีเวียง ครู โรงเรียนบ้านนาดี

๘ นายสมทบ  ค าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาข่า

๙ นางภูรีศรี  แสงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง

๑๐ นายณรงค์  ช่วยชาติ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เทิง

๑๑ นางจินตนา  แก่นสารี ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑

๑ นายเปล่ียน  พากเพียร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสุบรรณ  พงษ์จันโอ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

๓ นายเฉลิมชัย  สารภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๔ นายมนัส  จัตวานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด

๕ นายวันชัย  ภูมิวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือย

๖ นายประทิน  สายเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี

๗ นายอนุสรณ์  กิ่งสาทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา)

๘ นายสมชาย  ศรีคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้

๙ นายประจวบ  โกลละสุต รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา

๑๐ นายจ าเริญ  พะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่



๒๕๕

๑๑ นายเชียร  ศรีภูพาน ครู โรงเรียนบ้านแทงวิทยา

๑๒ นายทองเล่ือน  สุทธิวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านยางเครือ

๑๓ นายธราวิทย์  โพธิโ์สภา ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่

๑๔ นายนพรัตน์  เกษมสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่

๑๕ นายบัญชา  อุทิตะสาร ครู โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)

๑๖ นายประจวบ  ผ่องใส ครู โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้

๑๗ นายประวัติ  แสงค า ครู โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว

๑๘ นายประสิทธิ ์ สุขสนอง ครู โรงเรียนบ้านลิ นฟ้า

๑๙ นายพูนศักด์ิ  บุญพอ ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๒๐ นายวิทยา  พละศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเปือย

๒๑ นายวิศิษฐ์  พันธุดี์ ครู โรงเรียนบ้านเวาะ

๒๒ นายศักดา  แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านอิปาด

๒๓ นายสมเดช  ขันทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวังหิน

๒๔ นายสุพจน์  บุญศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มั่ง

๒๕ นายสุวิทย์  บุญศรัทธา ครู โรงเรียนขุมค าวิทยา (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓)

๒๖ นายอ๊อด  บุญมี ครู โรงเรียนบ้านบูรพา

๒๗ นายอุดม  แสงอรุณ ครู โรงเรียนบ้านหนองครก

๒๘ นายโอภาส  เงาศรี ครู โรงเรียนบ้านยางเครือ

๒๙ นางสาวนงเยาว์  ชูกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านโนนด่ัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)

๓๐ นางสาวเพ็ญศรี  แผลงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง

๓๑ นางกนกอร  สารีบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย

๓๒ นางจิตรา  ใจเป็น ครู โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)

๓๓ นางจุฬาวรรณ  ธรรมศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง

๓๔ นางเจษฎาพร  สดใส ครู โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ

๓๕ นางฉวีวรรณ  ขันทอง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

๓๖ นางเฉลิมศรี  กมูลธง ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๓๗ นางฐิติกานต์  บูรณกิจ ครู โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา)

๓๘ นางณัฎฐิกา  สมแสน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๓๙ นางนันทกุล  ทองลือ ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๔๐ นางนิตยา  ไชยเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์



๒๕๖

๔๑ นางนิภารัตน์  สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บ ารุง)

๔๒ นางนิรมล  บุญโต ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

๔๓ นางพงษ์จันทน์  แสงอรุณ ครู โรงเรียนบ้านหมากเขียบ

๔๔ นางพรรณทวี  ปักษ์สูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

๔๕ นางพรศิริ  สารภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

๔๖ นางมงคลรัตน์  ป้องกัน ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๔๗ นางมะลิศรี  บุญรอง ครู โรงเรียนบ้านหนองกันจอ

๔๘ นางวรนุช  จันทร์ส่อง ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง

๔๙ นางวรรณภา  เอียการนา ครู โรงเรียนบ้านจาน

๕๐ นางวิภาพร  หลวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

๕๑ นางศรีสมบูรณ์  ฆารสะอาด ครู โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน

๕๒ นางสังวาลย์  จันทร์เทพา ครู โรงเรียนบ้านโนนแกด

๕๓ นางสาคร  มุทธเสน ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง

๕๔ นางสายัณห์  พิมพ์พัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านทาม

๕๕ นางอนงค์ศรี  กฤษณสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนผึ ง

๕๖ นางอรพิน  ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านขี เหล็ก (อสพป.๔๐)

๕๗ นางอรุณวดี  สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านบูรพา

๕๘ นางอ่อนศรี  แก้วเหล่ียม ครู โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ

๕๙ นางอัจฉราพรรณ  หิรัญภัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

๖๐ นางอัมพรศิลป์  โพธิว์ัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

๖๑ นางอารีย์  สังข์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี)

๖๒ นางอ าไพพรรณ  ทองแย้ม ครู โรงเรียนบ้านก้อนเส้า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒

๑ นายสุกิจ  สีหนาท นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายบุญ  โลนุช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหล่าม (รัฐราษฎร์สามัคคี)

๓ นายพรมเมศ  จ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเด่ือ

๔ นายถาวร  แก่นท้าว ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

๕ นายประสพ  นิยมวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุยาว

๖ นายเสถียร  บุญศล ครู โรงเรียนบ้านแต้มะหล่ี

๗ นางพวงพยอม  ไชยโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า



๒๕๗

๘ นายช านาญ  สายคง ครู โรงเรียนบ้านขะยูง

๙ นางสุวรรณภา  มาโยธา ครู โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

๑๐ นางสมพร  กองมะเริง ครู โรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบ ารุง)

๑๑ นางร าไพ  บุญเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกหล่าม (รัฐราษฎร์สามัคคี)

๑๒ นางสุพิศ  สองบุญ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา

๑๓ นายชุมพร  ศักด์ิเทวินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา

๑๔ นายพินัย  แท่นศร ครู โรงเรียนบ้านยางบอน (อ าพานุสรณ์)

๑๕ นายสมจิตร  ร้านจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพลับ

๑๖ นายสมคิด  พวงค า ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไชย (พัฒนานุสรณ์)

๑๗ นายสว่าง  สุนทร ครู โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ

๑๘ นายกิตติศักด์ิ  กรวยทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๑๙ นายบุญเลี ยง  ธรรมจรรยา ครู โรงเรียนบ้านค้อก าแพง

๒๐ นางสาวอัจฉรา  วงศา ครู โรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม

๒๑ นายชูชาติ  มาลัย ครู โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

๒๒ นางทองเพชร  ทวีธนวาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านโดด

๒๓ นายเทพ  บุตราช ครู โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)

๒๔ นายมงคล  ค าชาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ

๒๕ นายผสม  ศรีนนท์ ครู โรงเรียนบ้านหาด (อสพป.๑๓)

๒๖ นางสมถวิล  ผาค า ครู โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์

๒๗ นางส าลี  ค าชาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ

๒๘ นายวิชิต  ค าเคร่ือง ครู โรงเรียนบ้านบุยาว

๒๙ นางหนูพิน  บุตรแสน ครู โรงเรียนบ้านสร้างเรือ

๓๐ นายสมสิทธิ ์ งามแสง ครู โรงเรียนบ้านหอย

๓๑ นางวิจิตรา  งามมาก ครู โรงเรียนบ้านผึ ง (รัฐราษฎร์อุปถัมภ)์

๓๒ นางประสาทศิลป์  หลักกล้า ครู โรงเรียนบ้านโคกหล่าม (รัฐราษฎร์สามัคคี)

๓๓ นางอัมพร  ไชยจันดา ครู โรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบ ารุง)

๓๔ นางพยอม  บุญรอง ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)

๓๕ นางนวรัตน์  จังอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)

๓๖ นางบุปผา  บ ารุง ครู โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา

๓๗ นางระเบียบ  เพ็งแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศร (มิตรภาพที ่๑๖๑)



๒๕๘

๓๘ นายวิเชียร  โนนน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง

๓๙ นายจดการ  อ่อนศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไชย (พัฒนานุสรณ์)

๔๐ นางบุษบา  ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๔๑ นางนารี  จันทศิลา ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๔๒ นางสุลัคนา  รัตนสีหภูมิ ครู โรงเรียนบ้านสระภู

๔๓ นายวิวัฒน์  เจตนา ครู โรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม

๔๔ นายสุพิช  อาจสาลี ครู โรงเรียนบ้านคูสระ

๔๕ นางสมร  สารศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง (ประชาวิทยาคาร)

๔๖ นางสาวเกษร  ทองดี ครู โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)

๔๗ นางเพ็ญแข  สีหบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแค

๔๘ นายโอภาส  อุปสาร ครู โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓

๑ นายสากล  จินดาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวาย

๒ นายทวีศักด์ิ  สุพรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง

๓ นายวัชรินทร์  กอกหวาน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

๔ นายจ าเริญ  ดอกพวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม)

๕ นางชนิษฐ์ภัค  เธียรทองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านไทร

๖ นางสะอาดศรี  ขุมทอง ครู โรงเรียนบ้านโป่ง

๗ นายรุ่งโรจน์  เบ้าทอง ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา

๘ นางนิตยาวัลย์  เทพแสง ครู โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว

๙ นายสัญญา  พัฒนาอนุสรณ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา

๑๐ นางสายสุดา  บัวสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

๑๑ นางไพลิน  บุญศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านดองก าเม็ด

๑๒ นางสุมาลี  นันทวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านละลม

๑๓ นางรัญชนา  ภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านขามทับขอน

๑๔ นายสิทธิพร  อนุพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านขามฆอ้ง

๑๕ นายบรรหาร  เขียวพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านกุดปราสาท

๑๖ นายคณิต  วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)

๑๗ นายมงคล  บุญมาก ครู โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา

๑๘ นางจินตนา  ดอกพวง ครู โรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม)



๒๕๙

๑๙ นายศักด์ิชัย  พงษ์เพชร ครู โรงเรียนบ้านกันจาน

๒๐ นายวิรัช  ศรีเลิศ ครู โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง

๒๑ นางพิมสวัน  อนุลีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดู่

๒๒ นางวิลาวัลย์  ศรีเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

๒๓ นางทองสา  สมบรรดา ครู โรงเรียนบ้านปราสาท

๒๔ นายประยงค์  เข็มพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ

๒๕ นายนิกร  สถานพงษ์ ครู โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา

๒๖ นางเพชรรัตน์  จันทะเสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ

๒๗ นายสุนทร  ไชยมาศ ครู โรงเรียนบ้านบัวบก

๒๘ นายส่ง  วามะกัน ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

๒๙ นายกัณหา  สมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม

๓๐ นางสุเพียบ  จงเชื่อกลาง ครู โรงเรียนจะกงวิทยา

๓๑ นายประจักษ์  ศิลาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหว้าน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔

๑ นายจ านงค์  พันธ์สวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์

๒ นางสุดารัตน์  ไชยสัตย์ ศึกษานิเทศก์

๓ นายชัยสงคราม  หลักเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงาม

๔ นายอัมพร  ปัดพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง

๕ นายวีระธรรม  สืบบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ

๖ นายสายัณห์  ผิวอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า

๗ นายบุญระ  เดือนใส ครู โรงเรียนบ้านโตนด

๘ นางอนงค์  ถิระโคตร ครู โรงเรียนบ้านปะทาย

๙ นายดิเรก  พิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านจ านันสายเจริญ

๑๐ นายสุพัฒน์  บุญตา ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ

๑๑ นายสมร  สิงห์ด้วง ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๑๒ นายธงชัย  รักพรม ครู โรงเรียนบ้านศรีอุดมซ าตารมย์

๑๓ นายพิสิทธิ ์ ปรารมย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ

๑๔ นายวระศักด์ิ  ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทน

๑๕ นางกุหลาบ  คณานิตย์ ครู โรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษร์พัฒนา)

๑๖ นางจันจุรา  แก้วคะตา ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง



๒๖๐

๑๗ นายไพฑูรย์  โสสว่าง ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนค า-หนองศาลา

๑๘ นางบุญส่ง  นรเนตร ครู โรงเรียนบ้านส าโรงเกียรติ

๑๙ นายเรียน  พิมพ์นนท์ ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู

๒๐ นายสนั่น  คุณมาศ ครู โรงเรียนบ้านกะมอล

๒๑ นางนพวรรณ  แนวจ าปา ครู โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์

๒๒ นายอาวุธ  ม่วงมิตร ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ

๒๓ นายสมใจ  อุทัย ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน

๒๔ นายภัทรพล  ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน

๒๕ นางธัญลักษณ์  ด ารงค์ ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู

๒๖ นายบุญทรัพย์  มะตูม ครู โรงเรียนบ้านตูม (นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภ)์

๒๗ นางพรรณี  จ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)

๒๘ นายพจนารถ  ด ารงค์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗

๒๙ นางพวงเพชร  พรหมคุณ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรี)

๓๐ นายสมานชัย  ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านปุนวิทยา

๓๑ นางพัชรี  พันธ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์

๓๒ นายอัมพร  เกษสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกระบี่

๓๓ นางดวงจิต  แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านกระบี่

๓๔ นางษิญาภา  โรจนาวรากร ครู โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์

๓๕ นายสุพจน์  วงษ์เพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก

๓๖ นายไพบูลย์  สุโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

๓๗ นายปราโมทย์  ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗

๓๘ นางแสงระวี  อมตเวทิน ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)

๓๙ นายมนูญ  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านอาราง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑

๑ นายเกรียงศักด์ิ  วงศ์รัตนะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายณรงค์  เด่นไชยรัตน์ ศึกษานิเทศก์

๓ นายพิทักษ์  ศุภวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดน  าใส

๔ นายสมนึก  วันดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์

๕ นายวีระเดช  สังข์กฤษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒"

๖ นายวรจิต  สุรันนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหว้าน



๒๖๑

๗ นายเสวก  ตาลาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

๘ นายสวัสด์ิ  พานกลาง ผู้อ านายการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

๙ นายเกรียงศักด์ิ  งอยภูธร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเต่างอย

๑๐ นายเสรี  แสวงจิตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกวนบุน่

๑๑ นายชนาวุธ  บุตรดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกภู

๑๒ นางผกากรอง  โคตรพิลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

๑๓ นายธงชัย  อาจวิชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

๑๔ นายนิวงศ์ชัย  บุตรเวียงพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า

๑๕ นายยุทธศิลป์  เพชรใต้ ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

๑๖ นายเฮ้า  มานิสสรณ์ ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

๑๗ นายณัฎฐจิรัชย์  ศรีวิชัย ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

๑๘ นางเพ็ญแข  แซ่อึ ง ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

๑๙ นางเปรมจิตต์  เติมทานาม ครู โรงเรียนสกลนคร (วันครู ๒๕๐๑)

๒๐ นางสุวิมล  จักษุจินดา ครู โรงเรียนสกลนคร (วันครู ๒๕๐๑)

๒๑ นายพิษณุ  พีระธรรม ครู โรงเรียนนาอ้อยค าสะอาด

๒๒ นางกรกมล  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

๒๓ นางลาวัลย์  มีพรหม ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

๒๔ นางนิภา  สุวรรณมาโจ ครู โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา

๒๕ นางจงรักษ์  เดชอุดม ครู โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ

๒๖ นางอุบล  เจริญจิต ครู โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง

๒๗ นางสมร  รุ่งก าจัด ครู โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒"

๒๘ นางทิพย์อักษร  สุริโย ครู โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒"

๒๙ นายรุ่งศักด์ิ  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒"

๓๐ นางอินทร์แก้ว  บุตรสีเขียว ครู โรงเรียนบ้านดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทยา"

๓๑ นางพยอม  วรรณทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บ ารุงศิลป์

๓๒ นางสาวเตือนใจ  จันทร์สันเทียะ ครู โรงเรียนท่าแร่วิทยา

๓๓ ส.ต.จักรกริช  วรนาม ครู โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา

๓๔ นายภูดิศ  ทองวัฒนกูล ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

๓๕ นายสมชาย  ไตรธิเลน ครู โรงเรียนนายอวัฒนา

๓๖ นางศรีสุวรรณ  ใยเจริญ ครู โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี"ชุมชนพัฒนา"



๒๖๒

๓๗ นางปรีดาพร  ไชยมาศ ครู โรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ

๓๘ นางวัชรี  ทามณี ครู โรงเรียนโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

๓๙ นางพรทิพย์  เวชสุวรรณ ครู โรงเรียนโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

๔๐ นางลักษณี  นิลชะเอม ครู โรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"

๔๑ นางมารศรี  นิยมสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร

๔๒ นางสุภารัตน์  จิตร์อารี ครู โรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร

๔๓ นางวราภรณ์  ดวงใจ ครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง

๔๔ นางวัชรินทร์  ชินบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา

๔๕ นายรณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บ ารุงวิทย)์

๔๖ นายเฟือ้ง  อ่อนลาน ครู โรงเรียนบ้านค้อน้อย

๔๗ นายสมพร  โถสายค า ครู โรงเรียนบ้านค้อใหญ่

๔๘ นางบุญมี  สีมาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง"ผดุงราษฎร์?วิทยา"

๔๙ นายฉนัตต์  วาทะวัฒนะ ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บ ารุง

๕๐ นางเตือนใจ  พรสวรรค์อ าไพ ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์

๕๑ นายอาคม  นาพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์

๕๒ นางอารีย์ยา  ทัศคร ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์

๕๓ นางปริยา  เด่นไชยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์

๕๔ นางทิพวัน  วิงวอน ครู โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ

๕๕ นายผดุงศักด์ิ  เมษา ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที ่๒๑

๕๖ นายประไพ  เกียรติธาตรี ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล

๕๗ นางประมาณ  เกียรติธาตรี ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล

๕๘ นายชวลิต  งอยผาลา ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย

๕๙ นางดาวฤณี  แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ

๖๐ นายนิรันดร์  ลาวงศ์เกิด ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า

๖๑ นายสังวรณ์  ยาทองไชย ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร

๖๒ นายวีระพงษ์  ทิพย์เสนา ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร

๖๓ นางเพศสวัสด์ิ  อโนมาศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร

๖๔ นางสาวสายันต์  ตงศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล

๖๕ นางคันที  ศรีดาว ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล

๖๖ นางมลิวัลย์  ทัศคร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา



๒๖๓

๖๗ นางรัตน์  พลราชม ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๖๘ นางจันทร์สุดา  บุตรชาติ ครู โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน

๖๙ นายส าเริง  มูลเมืองแสน ครู โรงเรียนบ้านด่านม่วงค า

๗๐ นางปฏิญญา  ชมภูราษฎร์ ครู โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์

๗๑ นางนิตยา  แสงห้าว ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ

๗๒ นางทองเปรียบ  ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา

๗๓ นางกิตติญา  ภักดีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา

๗๔ นางนิ่มนวล  รอดอุตม์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

๗๕ นายสมรพล  โคตรผาบ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน

๗๖ นายบุญสงค์  ไชยสงค์ ครู โรงเรียนบ้านโคกภู

๗๗ นางวิไล  สอนโห ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย

๗๘ นายสว่าง  โยธาศรี ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

๗๙ นางพูลทรัพย์  ด่างน  าเทีย่ง ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์

๘๐ นางครสวรรค์  เพ็งค า ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

๘๑ นายพงษพ์ญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

๘๒ ส.ท.วิรุจ  สุริยภา ครู โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล

๘๓ นายประสิทธิ ์ พันธรักษ์ ครู โรงเรียนเขื่อนน  าพุง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒

๑ นายสุชาติ  พวงทอง นิติกรช านาญการ

๒ นางนีวรรณ  นันทราช ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายสุรศักด์ิ  ทุมกิจจะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)

๔ นางทิพณัฐ  ขะพินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนขมิ น

๕ นายพูนศักด์ิ  กาญจนกัณโห ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย

๖ นายวีรพงษ์  เจริญไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว

๗ นายบุรดิธัธ  วงษ์กระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทุม่ (พุทธานุเคราะห)์

๘ นายเสวก  ล้านจ๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาล

๙ นายอุทัย  ริศจรจาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง

๑๐ นายบุญส่ง  มุริจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน

๑๑ นายสุพล  สุมาลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา

๑๒ นายบุญเลิศ  ดอนงัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่มนธาตุวิทยา



๒๖๔

๑๓ นายวีระศักด์ิ  หล้าชาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาล

๑๔ นางจีราวรรณ  ค าจวง ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม

๑๕ นายผดุงวิทย์  ค าจวง ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม

๑๖ นางบัวไทย  กางทอง ครู โรงเรียนบ้านบึง

๑๗ นายเสง่ียม  ไชยตะมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

๑๘ นางพวงผกา  วุฒิกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง

๑๙ นางเทบัววรรณ  กระเดา ครู โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง

๒๐ นางเพลินพิศ   ทิพม่อม ครู โรงเรียนบ้านตาลเลียน

๒๑ นายยุทธยงค์  บาลลา ครู โรงเรียนบ้านตาลเลียน

๒๒ นายนฤภัย  อิ มพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่

๒๓ นายประเวศน์  จิตรบุตร ครู โรงเรียนบ้านอูนดง

๒๔ นายอาวุธ  สุวรรณการีย์กุล ครู โรงเรียนบ้านบะฮี

๒๕ นายจัดมงคล  บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

๒๖ นางสิมพร  กลยนี ครู โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

๒๗ นางภิตินันท์  หนูแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเชิงขุม

๒๘ นางสมควร  มะลิทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยบุน่นาทัน

๒๙ นางโกศล  สุทธิอาจ ครู โรงเรียนบ้านพังโคน (จ านาสามัคคีวิทยา)

๓๐ นายมนูญธรรม  รัตนกร ครู โรงเรียนบ้านพังโคน (จ านาสามัคคีวิทยา)

๓๑ นางวิไลพันธ์  นวลสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่

๓๒ นางอรวรรณ  กลยาณีย์ ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่

๓๓ นางศักด์ิศรี  คล้ายมุข ครู โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง

๓๔ นางสมเกียรติ  พิลาชัย ครู โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง

๓๕ นายวิวัฒน์  เผ่าผม ครู โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง

๓๖ นางนงลักษณ์  ไชยชมภู ครู โรงเรียนบ้านนาถ่อน

๓๗ นางรักษา  มากพิพัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝ่ังแดง

๓๘ นายสุนทร  สีแดงเดช  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝ่ังแดง

๓๙ นางผกากรอง  ชินมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๔๐ นางนิศากร  ติยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

๔๑ นายสุพรรณ  แสนทวีสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๔๒ นางมยุรี  เหมะธุลิน ครู โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ



๒๖๕

๔๓ นายวิโรจน์   เหมะธุลิน ครู โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ

๔๔ นางแสงจันทร์   สาขามุละ ครู โรงเรียนบ้านนาบ่อ

๔๕ นางวิมลรัตน์  นันทราช ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง

๔๖ นางอมรา  วิชานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง

๔๗ นายทรงศักด์ิ  วงศ์ประทุม ครู โรงเรียนบ้านค าบิดโคกโพนยาง

๔๘ นายบูรณะ  ศรีส าราญ ครู โรงเรียนบ้านจ าปาศิริราษฏร์

๔๙ นางนภา  บัวทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร

๕๐ นายครองศักด์ิ  ศรีระวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง

๕๑ นางสุปรียา  มาลาทอง ครู โรงเรียนบ้านผักตบ

๕๒ นางอาภรณ์  เจริญไชย ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง

๕๓ นายอาวุธ  แก้วค าสอน ครู โรงเรียนบ้านตาดภูวง

๕๔ นางบัณฑิต  พรหมพินิจ ครู โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ

๕๕ นางวรรณภา  ฮมแสน ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน

๕๖ นายชาญชัย  เพ็ญศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน

๕๗ นางอุไรวรรณ  วงศาพาน ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน

๕๘ นางมณีวรรณ   วัฒนบุตร ครู โรงเรียนบ้านหวาย

๕๙ นางสองเมือง  ภูมิบุตร ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์

๖๐ นางศิริลักษณ์  ภูร่ะหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์

๖๑ นางสุพรรณี  อ่อนสุระทุม ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์

๖๒ นางเหรียญทอง  วงษ์ศรีวอ ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์

๖๓ นายปรีดี  จุงไทย ครู โรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)

๖๔ นายสุนทร  บรรหาราช ครู โรงเรียนบ้านหนองตาล

๖๕ นางเปรมใจ  พรหมพารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาล

๖๖ นายวิโรจน์  แพนพา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ

๖๗ นางวนิดา  คุณละ ครู โรงเรียนบ้านแวง

๖๘ นายสมเดช  แสนอุบล ครู โรงเรียนบ้านนางัว

๖๙ นายบุญเรือง  เพชรโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาเตียง

๗๐ นายนิพนธ์  ศรีพรหมทัต ครู โรงเรียนบ้านตาลโกน

๗๑ นางวิเชียร  สัตถาผล ครู โรงเรียนบ้านตาลเนิ ง (โพธิราชอ านวย)

๗๒ นายมงคล  ดรดีเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ



๒๖๖

๗๓ นายพลศักด์ิ  ศิริสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบงเหนือ

๗๔ นายไพบูลย์  ธิโสภา ครู โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล

๗๕ นางเสาวภา  อินทะชัย ครู โรงเรียนบ้านค าสะอาด

๗๖ นายสุรชัย  ฝุ่นเงิน ครู โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่ (ราษฏร์บ ารุง)

๗๗ นายสุรพงษ์  ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา)

๗๘ นายสิทธิพงษ์  พิลัยกุล ครู โรงเรียนบ้านค าก้าว

๗๙ นางผกากรอง  เหมะธุลิน ครู โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

๘๐ นายศิลป์  ค าธิมา ครู โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฏร์อุทิศ)

๘๑ นายสรตถ  รักจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน

๘๒ นายบุญธรรม  พลขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงสง่า

๘๓ นายสมศักด์ิ  ศรีส าราญ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ค า

๘๔ นายสมกิจ  เผ่าพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านกุดนาขาม (เชิดชูวิทยาสาร)

๘๕ นายจักรี  ไชยศรีหา ครู โรงเรียนบ้านโคกศิลา

๘๖ นางวันเพ็ญ  สุมาลัย ครู โรงเรียนบ้านโคกศิลา

๘๗ นางอ านวย  ชูพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้อย

๘๘ นายวีระพันธ์  พรหมพินิจ ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓

๑ นายบรรจง  ท้าวเพชร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายมานะกิต  แง่มสุราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเซือม

๓ นายอาคม  จันทมาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์

๔ นายพัชรพล  ค าภูแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังเยี่ยม

๕ นายวาระ  อุปสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ

๖ นายสุรเนตร  ชรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน

๗ นายสุทักษิณ  ผาคุยค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๘ นายเสน่ห์  ถาบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย

๙ นายราเชนทร์  บุญทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกถาวร

๑๐ นายสุพงษ์  พิมพา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

๑๑ นายจ าเริญ  เชื อนนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ

๑๒ นายชัยวัฒน์  หัตถสาร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเซือม

๑๓ นางพรรณี  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง)



๒๖๗

๑๔ นายส าเนียง  ทิพม่อม ครู โรงเรียนบ้านอากาศ

๑๕ นายประสาท  วาริคิด ครู โรงเรียนบ้านโพธิช์ัย

๑๖ นางรัชนีย์  อินทรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก

๑๗ นางวิรวรรณ  ผาคุยค า ครู โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย

๑๘ นางอมรรัตน์  นามวงษา ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง

๑๙ นางศิวนาถ  สะไหม ครู โรงเรียนบ้านตาดโตน

๒๐ นายปรีชา  ศิริมาศ ครู โรงเรียนบ้านนาซอ

๒๑ นางนงคราญ  ถินวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๒ นายนรินทร์  อุตรนคร ครู โรงเรียนบ้านหนองตากวย

๒๓ นางวิลาวรรณ  ดวงศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนายอ

๒๔ นางนวลอนงค์  ศรีหาบุตร ครู โรงเรียนบ้านแพงใหญ่

๒๕ นายเรืองศักด์ิ  ไชยวงศ์ษา ครู โรงเรียนบ้านวาใหญ่

๒๖ นายสมาน  เชษฐาไชย ครู โรงเรียนบ้านเสาวัด

๒๗ นางสุนทรา  กิณเรศ ครู โรงเรียนบ้านดงเสียว

๒๘ นายธีรพงษ์  ทิพย์กรรณ ครู โรงเรียนบ้านค าตากล้า

๒๙ นายอดิศักด์ิ  บาทวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

๓๐ นายถาวร  ช่วยจันทร์ดี ครู โรงเรียนบ้านนาแต้

๓๑ นายประวิทย์  ช่วยรักษา ครู โรงเรียนบ้านถ  าเต่า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต ๑

๑ นายพิภพ  เสนีย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นางจ าปี  ชัยชูลี นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๓ นางจิราภรณ์  บัวงาม นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๔ นางวรรณดี  พึง่กุศล นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

๕ นางอุบล  ธรรมานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๖ นางอุบล  คงทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน

๗ นางสุนีย์  สงพะโยม ศึกษานิเทศก์

๘ นายจ านงค์  สุวรรณข า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหอย

๙ นายประภาส  โชติระโส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

๑๐ นายพานิช  พร้อมมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสีหยัง

๑๑ นายพิชัย  โภชนา ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรชม



๒๖๘

๑๒ นายสุทิน  ใหม่วัด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม

๑๓ นายสมพร  สุวรรณโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ใหญ่

๑๔ นายบุญล้อม  สุวรรณรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาหม่อม

๑๕ นายสุทิน  ทองอ่อน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง

๑๖ นางจงจิต  ทองสันตต์ิ ครู โรงเรียนวัดตาหลวงคง

๑๗ นางจุฑามาศ  พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๘ นางเบญจรัตน์  แสงงาม ครู โรงเรียนวัดเนินพิจิตร

๑๙ นางพรรณราย  จันทวงศ์วิไล ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๐ นางภัฏพร  ศรีกฤษณ์ ครู โรงเรียนบ้านมหาการ-เฉียงพง

๒๑ นางรัชมล  วิชัยดิษฐ ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง

๒๒ นางวิมลสิริ  นุ่นขาว ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๓ นางสมจิต  รัตนส าเนียง ครู โรงเรียนในเมือง

๒๔ นางสาวเพ็ญศรี  รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)

๒๕ นางเอมอร  ศรียะพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านพังเภา

๒๖ นายสุชาติ  ขุนเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ

๒๗ นางจันทิมา  กาญจนบุษย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๘ นางฉวีวรรณ  สุวรรณจันสิงห์ ครู โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๙ นางเชาวมาศ  กาญจนไพโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา

๓๐ นางดารา  รัตนอุไร ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม

๓๑ นางถนอม  สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนบ้านจะทิ งพระ

๓๒ นางเบญจวรรณ  อินริสพงศ์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม

๓๓ นางประชิตร  นิลมาท ครู โรงเรียนวัดกลาง

๓๔ นางพรทิพย์  จุทอง ครู โรงเรียนวัดสนามไชย

๓๕ นางพันธ์ฐาน  วิวัฒนศิลป ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ

๓๖ นางพิมพรรณ  นุธรรมโชติ ครู โรงเรียนบ้านม่วงพุม่

๓๗ นางพิระวรรณ  ประพฤติ ครู โรงเรียนวิเชียรชม

๓๘ นางเพ็ญศิริ  ขุททกพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดพังยาง

๓๙ นางภัทรานิษฐ์  ทองค า ครู โรงเรียนบ้านม่วงพุม่

๔๐ นางมลฤดี  แก้วเหมือน ครู โรงเรียนวิเชียรชม

๔๑ นางเรณุมาศ  หวังพัฒนกุลชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน



๒๖๙

๔๒ นางวราภรณ์  สุวรรณโณ ครู โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่

๔๓ นางวิจิตร  พันธุค์ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ

๔๔ นางสาวชาลินี  วงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

๔๕ นางสาวผลธรรม  หนูคง ครู โรงเรียนวัดโพธาราม

๔๖ นางสาววรรณา  คงเจริญ ครู โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ

๔๗ นางสาวอุไร  ธีรศานต์ ครู โรงเรียนวัดแหลมพ้อ

๔๘ นางสุจิต  จันทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านขี นาก

๔๙ นางเสนอ  นิลบุตร ครู โรงเรียนบ้านขี นาก

๕๐ นางอมร  รอดผล ครู โรงเรียนวัดชะแล้

๕๑ นายจักรพันธุ ์ จันทวี ครู โรงเรียนวัดเถรแก้ว

๕๒ นายจ าเริญ  มุตตาหารัช ครู โรงเรียนวิเชียรชม

๕๓ นายช านาญ  เวทยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๕๔ นายทวี  สังข์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย)

๕๕ นายนรากร  อิศโร ครู โรงเรียนวิเชียรชม

๕๖ นายนิกร  ทองบัว ครู โรงเรียนวัดหัวป่า

๕๗ นายนิรัตน์  รักทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดห้วยลาด

๕๘ นายบรรพต  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดประเจียก

๕๙ นายปรีชา  บรรจงรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสน

๖๐ นายปรีชา  เล่ือนลอย ครู โรงเรียนวัดแจ้ง

๖๑ นายพงศ์พันธุ ์ ทินนิมิตร ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์

๖๒ นายพงษ์พรรณ  สิตาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม

๖๓ นายรัตน์ชัย  คงเนียม ครู โรงเรียนบ้านดอนแบก

๖๔ นายวิจักษณ์  จันทร์คล้าย ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม

๖๕ นายสมพงค์  จิตรักธรรม ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม

๖๖ นายสาโรจน์  สังขวรรโณ ครู โรงเรียนวัดเนินพิจิตร

๖๗ นายสุทัศน์  พุดซ้อน ครู โรงเรียนวัดนางเหล้า

๖๘ นายอ านวย  มากก าเนิด ครู โรงเรียนวัดหน้าเมือง

๖๙ นายอุทิศ  ชูโชติ ครู โรงเรียนในเมือง

๗๐ นายอุเทน  นัคราบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านน  ากระจาย



๒๗๐

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต ๒

๑ นางสาวศศิกาญจน์  รัตนศรี ศึกษานิเทศก์

๒ นายยุทธ  บุญรัศมี ศึกษานิเทศก์

๓ นายทวี  จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์

๔ นางเสง่ียม  นิลพรหม ศึกษานิเทศก์

๕ นายวิพัฒน์  ภัควนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก าแพงเพชร

๖ นางสุวนิตย์  สุขมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินผุด

๗ นายจ ารูญ  บุญสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางศาลา

๘ นางกัลยาณี  มณีโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ

๙ นางจุฬาพร  สงวนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ)์

๑๐ นางทิพยา  สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านโคกเมา

๑๑ นางมาลี  ปลอดทอง ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

๑๒ นางปริศนา  รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง)

๑๓ นายชนินทร์ฐิภัทร์  โกศัยกานนท์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต าเสา

๑๔ นางรัชนีกร  มุณีแนม ครู โรงเรียนบ้านยางงาม

๑๕ นางเจริญศรี  ตันสกุล ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมี

๑๖ นางนันทา  ภูเ่พชร ครู โรงเรียนวัดโคกเหรียง

๑๗ นางพวงน้อย  ขจรสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดท่าแซ

๑๘ นางสาวสาธิกา  สุวรรณสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต)

๑๙ นางอารี  ช่างสาน ครู โรงเรียนวัดคูหาใน (พระครูยอดอุปถัมภ)์

๒๐ นายสมศักด์ิ  ศรีสุวรรณชนะ ครู โรงเรียนบ้านไร่

๒๑ นางสายใจ  หนูประกอบ ครู โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง)

๒๒ นายเสนอ  แน่นแผ่น ครู โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง)

๒๓ นางสุนันทา  บุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง)

๒๔ นางปราณี  เจริญมาก ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมี

๒๕ นายธวัช  อ่อนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดหูแร่

๒๖ นางจุรีรัตน์  แก้วสมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง)

๒๗ นางอาภรณ์  จันทะโก ครู โรงเรียนบ้านเกาะนก

๒๘ นางมาลา  อรุโณทัย ครู โรงเรียนวัดเจริญภูผา

๒๙ นางลักขณา  สุขส าราญ ครู โรงเรียนบ้านปลายละหาน



๒๗๑

๓๐ นายโชติ  ศักด์ิศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย

๓๑ นายบัญชา  ปราบณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านควนนา

๓๒ นายสุนทร  ทองสาย ครู โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

๓๓ นายสมคิด  เนินพรหม ครู โรงเรียนวัดแม่เตย

๓๔ นางสุดา  แก้วมี ครู โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที ่๑๑

๓๕ นางวิไล  บุญราศรี ครู โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที ่๑๑

๓๖ นางนันทกาญจน์  แก้วไกรไทย ครู โรงเรียนวัดทุง่ลุงมิตรภาพที ่๑๙๘

๓๗ นางปรียดา  สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนบ้านไร่

๓๘ นางสาวสุภาพร  ค ามณี ครู โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่

๓๙ นายบุญเลิศ  แก้วรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านควนโส

๔๐ นางหฤทัย  สังข์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา)

๔๑ นางพรรณศรี  บิลหร่อหีม ครู โรงเรียนวัดนารังนก

๔๒ นางมยุรี  ลีวิเชียรโชติ ครู โรงเรียนบ้านโคกเมา

๔๓ นายมนูญ  สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนบ้านหาร

๔๔ นายสมนึก  วิไลลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปราง

๔๕ นายนรงค์  ทวีศรี ครู โรงเรียนบ้านวังพา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต ๓

๑ นางญาณี  ล้วนประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นายชาญชัย  โชติมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด

๓ นายนิรันดร์  ชินวราพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านักหว้า

๔ นายวัฒนา  มณีนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ

๕ นายรัฐฉัตร  ดวงดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่

๖ นายประวิช  จงเปาหยิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๗ นางเยาวนารี  หล าหลี ครู โรงเรียนบ้านวังบวบ

๘ นางสุดสวาท  นวลนภดล ครู โรงเรียนบ้านนา

๙ นางบุญฉาย  ทองขุนด า ครู โรงเรียนบ้านนา

๑๐ นางรัตติยา  จันทลักขณา ครู โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)

๑๑ นางนิเพ็ญ  นาควรรณ ครู โรงเรียนบ้านล่องควน

๑๒ นางยุวนันท์  กล่ินเลขา ครู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

๑๓ นายใจ  เกื อข า ครู โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม



๒๗๒

๑๔ นางชวนพิศ  นิยมเดชา ครู โรงเรียนบ้านลางา

๑๕ นางบัวพัน  เดชะพันธ์ ครู โรงเรียนวัดคลองยอ

๑๖ นางพรทิพย์  แสงรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย

๑๗ นางอารยา  บุญแก้วขวัญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน

๑๘ นางกานดา  ชัยชนะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๑๙ นางจรูญกล่ิน  พิศาล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๒๐ นางฉลวย  ไชยมณี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔

๒๑ นางมยุรี  พัฒโนทัย ครู โรงเรียนบ้านเกาะทาก

๒๒ นายบุญเลิศ  สงอักษร ครู โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)

๒๓ นางจรรยา  สังข์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคูหา

๒๔ นายเรวัฒน์  ยูนุ ครู โรงเรียนบ้านตูหยง

๒๕ นางแฉล้ม  น าอุทิศ ครู โรงเรียนบ้านนา

๒๖ นางพรรณฤมล  จินดาเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านล าชิง

๒๗ นายส าเนา  ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านวังบวบ

๒๘ นายมนูญ  คงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๒๙ นายอนันต์  เพ็ญเขียว ครู โรงเรียนสะบ้าย้อย

๓๐ นางจรรยา  อินทรสุวรรณ ครู โรงเรียนอายุรกิจโกศล

๓๑ นายอนันต์  กาญจนเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ

๓๒ นางสมหมาย  ชายะพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านช้างคลอด

๓๓ นางประจวบ  วาจาสุจริต ครู โรงเรียนบ้านป่าโอน

๓๔ นายชะเอม  ศรีบุญยืน ครู โรงเรียนวัดนาหมอศรี

๓๕ นางยุรวี  เอียดหัด ครู โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม

๓๖ นายดนเร๊าะหมาน  หวันหมุ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓

๓๗ นางอุบล  กาญจนะแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน

๓๘ นางแพรวพรรณ  หะยีสันต์ ครู โรงเรียนบ้านตูหยง

๓๙ นายปิยะพงศ์  หมัดเหลาะ ครู โรงเรียนบ้านบ่อโชน

๔๐ นางสาววรรณา  ทองนวน ครู โรงเรียนบ้านนาทวี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสตลู

๑ นายระเริง  รัตนเกษร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

๒ นายสมนึก  นกน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านย่านซ่ือ"มิตรภาพที ่๑๔๗"



๒๗๓

๓ นายสุกรี  ปังหลีเส็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ  าทะลุ

๔ นางบุหลัน  พจนาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแป-ระเหนือ

๕ นางอารี  นกนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๖ นางพรทิพย์  ห่อทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

๗ นายสุนัย  ณ นคร ครู โรงเรียนบ้านนาลาน

๘ นางบุญธรรม  บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านทุง่วิมาน

๙ นางสาวรัตติยา  อุสมา ครู โรงเรียนบ้านคลองสองปาก

๑๐ นายสมพงศ์  สิทธิกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล

๑๑ นางวรรณา  ทองสิวรรณ ครู โรงเรียนคลองขุด

๑๒ นายนิรัตน์  หวันสมัน ครู โรงเรียนบ้านปากปิง

๑๓ นางกันยา  ตันประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ

๑๔ นางสุพรรณ  ขุนราษฎร ครู โรงเรียนบ้านดาหล า

๑๕ นางผอบ  ราเหม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไหม้

๑๖ นางวไล  แก้วเขียว ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๒

๑๗ นางสายสุดา  โอภิธากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านอุได

๑๘ นางสาวสุนีย์  พฤกษเศรษฐ ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่หว้า

๑๙ นางสุนีย์  เจนวัฒนกุล ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่หว้า

๒๐ นายกมล  วงศ์วัชรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านราวปลา

๒๑ นางเตือนจิตต์  ปัญญาศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาทอน

๒๒ นางสมใจ  ทุง่หว้า ครู โรงเรียนบ้านช่องไทร

๒๓ นางวีรวรรณ  ปันจอร์ ครู โรงเรียนบ้านย่านซ่ือ"มิตรภาพที ่๑๔๗"

๒๔ นางอุบล  ด าอ าไพ ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง

๒๕ นางฉลวย  เอ้งฉ้วน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต าเสา"ชูสินอุปถัมภ"์

๒๖ นางสมคิด  ประทุมอรุณ ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๑๒๐

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมทุรปรำกำร เขต ๑

๑ นางอุบล  หาญชนบท นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นางจรีธร  แหวนทอง ศึกษานิเทศก์

๓ นาวสาวพาสนา  ชลบุรพันธุ์ ศึกษานิเทศก์

๔ นางวัฒนา  รวยส าราญ ศึกษานิเทศก์

๕ นางสุรีย์  แก้วเศษ ศึกษานิเทศก์



๒๗๔

๖ นางรัตนา  โตกทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

๗ นายอัครเดช  พุมมา ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ

๘ นางสาวนิยาวรรณ  พุกบุญมี ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ

๙ นางรัชนี  สุขฉ่ า ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ

๑๐ นางสาวสุชาดา  ศรีวัฒนา ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ

๑๑ นางอิงอร  เกิดแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

๑๒ นายศิริบรรพต  เกื อสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

๑๓ นางสาวอรวรรณ  นาวาทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

๑๔ นางทองม้วน  ด้วงชนะ ครู โรงเรียนวัดสุขกร

๑๕ นางสาวล ายอง  ทองเรือง ครู โรงเรียนวัดบางโปรง

๑๖ นางนงเยาว์  รินากุล ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง

๑๗ นางสาวนวลถนิม  สิ มสุริวงศ์ ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง

๑๘ นายสุรพล  อาจเจริญ ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง

๑๙ นายประจวบ  กะล าพะบุตร ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง

๒๐ นางวิวรรณ  สอสอน ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

๒๑ นางคนึงนิจ  ปัญจะ ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

๒๒ นางฉวีวงษ์  ผูกบุญเชิด ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

๒๓ นายชะโลมฤทธิ ์ สายะเวส ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

๒๔ นางประไพ  ศรีดาว ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

๒๕ นางวิราวรรณ  วงศ์วุฒินันท์ ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

๒๖ นางจุฑารัตน์  เบญจมินทร์ ครู โรงเรียนคลองส าโรง

๒๗ นางจงกลณี  ภิรมย์พุฒ ครู โรงเรียนคลองส าโรง

๒๘ นางนุชนารถ  หิรัญจันทร์ ครู โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์

๒๙ นายปรีชา  อิ่มสมุทร ครู โรงเรียนวัดคลองเก้า

๓๐ นางโสภา  สาระโกเศศ ครู โรงเรียนวัดคลองเก้า

๓๑ นายเหรียญชัย  คีรีวงษ์ ครู โรงเรียนวัดคลองเก้า

๓๒ นางพชรพร  ยั่งยืน ครู โรงเรียนวัดแพรกษา

๓๓ นางสุภาพ  สืบส าราญ ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์

๓๔ นางพิศมัย  ข าพุม่พงษ์ ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์

๓๕ นางสาวพวงผกา  นันทไชย ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์



๒๗๕

๓๖ นางสาววัชรี   ศรีสาคร ครู โรงเรียนคลองบางปิง้

๓๗ นางสาวศรีสวัสด์ิ  ทองก้อน ครู โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิท์อง

๓๘ นางสาวอรุณ  สุกปล่ัง ครู โรงเรียนคลองแสนสุข

๓๙ นางสาวสุจินต์  เปีย่มพงศ์ศักด์ิ ครู โรงเรียนคลองแสนสุข

๔๐ นางสาวยินดี  อ้นถาวร ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

๔๑ นางกิ่งแก้ว  ชูเชิด ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง

๔๒ นางวิไลวรรณ  ชูสกุล ครู โรงเรียนพิบูลประชาบาล

๔๓ นางกัญญา  ณรงค์สมุทร ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 

๔๔ นายกิตติบูล  เหรียญทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ

๔๕ นางสุมาลี  ทิพย์ศรีนิมิต ครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ

๔๖ นางกัญญา  ธีรประยูร ครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ

๔๗ นางสาวเกวลี  ทรัพย์นุต ครู โรงเรียนบ้านบางจาก

๔๘ นายพิพัฒน์  แก้วอิ่ม ครู โรงเรียนวัดชมนิมิตร

๔๙ นางสาวกันทิมา  คณิตกุล ครู โรงเรียนวัดครุใน

๕๐ นายสมบัติ  บัวสิน ครู โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

๕๑ นางวัชรา  เปีย่มสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดรวก

๕๒ นางสาวพวงทอง  กล่ินไพบูลย์  ครู โรงเรียนวัดกลาง

๕๓ นางสาวกวีวรรณ  ทรัพย์นุต ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

๕๔ นายจรัญ  ลิ มวัฒนะ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

๕๕ นางสุวรรณี  สีมาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

๕๖ นางรัชนีพรรณ์  พุม่พฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

๕๗ นายสถาพร  สิทธิประสงค์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม

๕๘ นางสุพัตรา  ชุ่มฤทัย ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม

๕๙ นางสาวน าพร  น้อยแสง ครู โรงเรียนวัดส าโรงเหนือ

๖๐ นายปรีชา  รัตนเรือง ครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

๖๑ นายฉัตรมงคล  ศรศิริ ครู โรงเรียนวัดยินประดิษฐ์

๖๒ นางปรตา  สงวนทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดบางน  าผึ งใน

๖๓ นางสาวอ้อมน้อย  เจริญธรรม ครู โรงเรียนวัดบางน  าผึ งนอก

๖๔ นางกาญจนา  บุญเพ็ง ครู โรงเรียนวัดบางกอบัว

๖๕ นางอุบล  ผึ งทอง ครู โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
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๖๖ นางพวงจันทร์  นันทนาวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม

๖๗ นางสาวชวลี  เชื่อมทอง ครู โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า

๖๘ นางสมพร  พัฒนศรีกุลกิจ ครู โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

๖๙ นางปราณี  เอี่ยมสุพรรณ ครู โรงเรียนวัดใหญ่

๗๐ นางทรงพร  เพ็งพูน ครู โรงเรียนวัดใหญ่

๗๑ นางศุลีพร  เจริญเวช ครู โรงเรียนวัดคลองสวน

๗๒ นายมนัส  สมงาม ครู โรงเรียนวัดคลองสวน

๗๓ นางเสาวณี  ตรีสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

๗๔ นางเปรมสุข  อบรมวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

๗๕ นางวันเพ็ญ  เรืองแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

๗๖ นางสาวกุสุมาลย์  ธีระกุล ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

๗๗ นางลัดดา  โพธิท์อง ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

๗๘ นางปราณีต  นิธิกิจพุทธโธ ครู โรงเรียนคลองสองพีน่้อง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมทุรปรำกำร เขต ๒

๑ นายวีรศักด์ิ  ปานม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

๒ นางนวพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบางกะสี

๓ นายเจตนิทรรศน์  พิธาฐิติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสะบัดจาก

๔ นางบังอร  พงษ์ประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองกันยา

๕ นางผ่องศรี  โกนาคม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาคราช

๖ นายเกษม  ฉาวเกียรติคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบางกระบือ

๗ นางบุษกร  จันทร์ภักดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

๘ นางบังอร  ภูรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ

๙ นางสาวหฤทัย  สุกุณา ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ

๑๐ นายโอภาต  พูกพูน ครู โรงเรียนคลองบางกระบือ

๑๑ นายอ านาจ  สมบุญ ครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

๑๒ นายมังกร  แก้วโบราณ ครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

๑๓ นางสาวทิพวรรณ  พิมพิเสน ครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

๑๔ นางบังอร  จันทะเสน ครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

๑๕ นางนิตยา  นกเอี ยงทอง ครู โรงเรียนวัดหนามแดง

๑๖ นายพงษ์ศักด์ิ  เขมะประภา ครู โรงเรียนวัดสลุด
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๑๗ นางเลิศลักษณ์  สุขศรีขาว ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

๑๘ นางสาววิไลวรรณ  เรืองจ าเริญ ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

๑๙ นางสุชาดา  เมฆแดง ครู โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว

๒๐ นางสุปราณี  พูลผล ครู โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว

๒๑ นางสาวสุวภัทร  ศิริพัลลภ ครู โรงเรียนวัดเสาธงนอก

๒๒ นายณรงค์  น้อยสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสีล้ง

๒๓ นางสาวจารุภา  โอฬารจารุชิต ครู โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง

๒๔ นางมาลี  เลขาปัญญาพร ครู โรงเรียนละมูลรอดศิริ

๒๕ นายยุทธพนธ์  ปกิรโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดบัวโรย

๒๖ นางชูศรี  ปาริยพันธ์ ครู โรงเรียนพรหมพิกุลทอง

๒๗ นางผุสชา  ธรรมสุภ์ ครู โรงเรียนพรหมพิกุลทอง

๒๘ นางสาวกาญจนา  หมื่นส าแดง ครู โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม

๒๙ นายทองพันธ์  จันทอง ครู โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง

๓๐ นางกรรณิกา  ศาสตร์ประเสริฐ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙

๓๑ นางนิสา  เร่ืองแจ่ม ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙

๓๒ นางอารมณ์  เสนาะสรรพ์ ครู โรงเรียนคลองหลุมลึก

๓๓ นางศิริ  นุรักเข ครู โรงเรียนวัดกาหลง 

๓๔ นางวราภรณ์  ยอดศิรจินดา ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

๓๕ นางศศิวัณย์  พึง่สวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

๓๖ นายบุญเกิด  สมใจ ครู โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่

๓๗ นายธันยบูรณ์  ชื่นชม ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙

๓๘ นางบุษบง  โลหะทอง ครู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)

๓๙ นางสมสุนีย์  ม่วงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)

๔๐ นางลาวัณณ์  มากพุม่ ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

๔๑ นางอุสาห์  พุม่เพ็ชร ครู โรงเรียนวัดสุคันธาวาส

๔๒ นางสาวรัชนี  เศรษฐสิโรตม์ ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

๔๓ นายสุชีพ  ศุภรเมธี ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

๔๔ นางสาวภาริณี  ศรีเจริญ ครู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี

๔๕ นางสาวสมพิศ  ฟักศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดหนามแดง

๔๖ นางจันทร์อัมพร  ทองวิชิต ครู โรงเรียนวัดหนามแดง
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๔๗ นางสาวอรุณี  โกศัลวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส

๔๘ นางทิพพิมล  โพธิศิ์ริพงศ์ ครู โรงเรียนคลองกันยา

๔๙ นางอ าพร  เสียบไธสง ครู โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย

๕๐ นายสุนทร  ชูรา ครู โรงเรียนวัดสร่างโศก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมทุรสงครำม

๑ นายพีรพงศ์  หงส์ทอง ศึกษานิเทศก์

๒ นางสาวสายใจ  เจียมสุวรรณ ศึกษานิเทศก์

๓ นายนิเวศ  เจริญศักด์ิ ศึกษานิเทศก์

๔ นายสุนทร  ป้านสกุล ศึกษานิเทศก์

๕ นายปราโมทย์  คล้ายศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาสน์เจริญเรือนอุทิศ)

๖ นายเดชา  นุชเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)

๗ นางเสาวลักษณ์  สุระประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)

๘ นางยุพิน  พุม่พิบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที ่๗๐

๙ นายสุวิทย์  เอี่ยมลออ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์

๑๐ นายเสน่ห์  ศรีสารากร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส่ีแยกราษฎร์บ ารุง

๑๑ นายปรีชา  สุขสงวน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศิริวิทยาคาร)

๑๒ นายเรืองศักด์ิ  แสงเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม

๑๓ นายวิเชียร  ชูสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

๑๔ นายพรชัย  ปานรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)

๑๕ นายวีระ  ปัน่ทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

๑๖ นางสาวนิดา  ชื่นจิต ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

๑๗ นางนารีรัตน์  สวนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

๑๘ นางอนุสรณ์  ลยารมภ์ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

๑๙ นางจิตรวรรณ  รอดไสว ครู โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศิริวิทยาคาร)

๒๐ นางนงนารถ  ซ าสูนย์ ครู โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)

๒๑ นางฉันทนา  ชูชาติ ครู โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)

๒๒ นางภัทรมน  เอี่ยมสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

๒๓ นายแก้วสุวรรณ  ข าสืบสุข ครู โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล)

๒๔ นายฉลอง  เอี่ยมสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม (ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

๒๕ นายบุญเกิด  หัตถกรรม ครู โรงเรียนวัดลาดเป้ง
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๒๖ นายวิเชียร  คุ้มทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดลาดเป้ง

๒๗ นางวัชรินทร์  เอมปรากฎ ครู โรงเรียนวัดลาดเป้ง

๒๘ นายอติทัต  ทองน้อย ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห์)

๒๙ นางสาวสิริรัตน์  นนท์ชะสิริ ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห์)

๓๐ นางมะลิ  พูลลม้าย ครู โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข

๓๑ นางพวงลัดดา  ด ารงรถการ ครู โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล)

๓๒ นายอนันต์  หวานค าเพราะ ครู โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)

๓๓ นางสาวจุฑารัตน์  พงษ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน)์

๓๔ นางทิพย์วรรณ  โชคอ านวย ครู โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสด์ิสาทร)

๓๕ นายโฆสิต  รัตนโสภณ ครู โรงเรียนวัดปากน  า (อมรวิมลจันทร์)

๓๖ นางลัดดา  ศิริไพฑูรย์ ครู โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟือ้บ ารุง)

๓๗ นางอัมพร  เสียมทอง ครู โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)

๓๘ นางสาวลินจง  พุกพิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาสน์เจริญเรือนอุทิศ)

๓๙ นางสาวสุพรรณี  บ ารุงศรี ครู โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)

๔๐ นายสมโภชน์  บัวพึง่ ครู โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)

๔๑ นางกุลวดี  กอสนาน ครู โรงเรียนวัดบางนางล่ีใหญ่ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)์

๔๒ นางวันดี  ยิ่งสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส)

๔๓ นางสุวณี  รัตนศรีศุภกานต์ ครู โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล)

๔๔ นายชูศักด์ิ  ปรีชาศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

๔๕ นางอารีรัตน์  เครือภู่ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

๔๖ นางปรียทรรศน์  พานิชสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

๔๗ นายวิชัย  ช่วงแย้ม ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

๔๘ นางนิภา  อุดมโชค ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

๔๙ นางวันทนา  รัตนพงศ์ธระ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

๕๐ นางโชติมา  คล  าฉิม ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

๕๑ นางเบ็ญจา  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่

๕๒ นางสาววารุณี  ประสงค์สุข ครู โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศิริวิทยาคาร)

๕๓ นางรวีวรรณ  ศุกร ครู โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)

๕๔ นางเนาวรัตน์  ศรีสุระ ครู โรงเรียนวัดลาดเป้ง

๕๕ นายปัญญา  อสัตถพฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี
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๕๖ นางสุจินต์  เจียมบัว ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี

๕๗ นางอุบลรัตน์  สงวนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี

๕๘ นางสาวนวลฉวี  บุญสร้าง ครู โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม

๕๙ นางสมคิด  แสงอุทัย ครู โรงเรียนบ้านบางบ่อ

๖๐ นางฉรัชชา  ใจดี ครู โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม (ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

๖๑ นางแพรวพรรณ  ลี ประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)

๖๒ นางศรีประไพ  ถนอมรัตน์ ครู โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อ ารุง)

๖๓ นายสหะ  พรหมเกษ ครู โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อ ารุง)

๖๔ นางเตือนใจ  ทองน้อย ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน)์

๖๕ นายชัยรัตน์  อนันตศิริ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน)์

๖๖ นางสาวเพ็ญพรรณ  กล่อมเกลา ครู โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า

๖๗ นางพันธุท์ิพย์  มีนคร ครู โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)

๖๘ นางพรทิพย์  หุน่ดี ครู โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล)

๖๙ นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบางนางล่ีใหญ่ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)์

๗๐ นางจันทวรรณ  จันทร์หอม ครู โรงเรียนวัดบางนางล่ีใหญ่ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห)์

๗๑ นางพรพิมล  ทองพรายวงศ์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

๗๒ นางเยาวลักษณ์  ภุชชงค์ ครู โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)

๗๓ นางบุษบงค์  โพธิละเดา ครู โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

๗๔ นายสัมพันธ์  กล้ายประยงค์ ครู โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

๗๕ นางเพ็ญปภา  สัมพันธารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาสน์เจริญเรือนอุทิศ)

๗๖ นางจ าปี  ชื่นพิชัย ครู โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย)์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมทุรสำคร

๑ นายสงัด จันลา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายเกตุ  สุธรรมชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส  

๓ นางวชิรา  ส าลีอ่อน นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ 

๔ นายพงศ์เทพ  โตมาดี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

๕ นางวรยา  พลายเล็ก ศึกษานิเทศก์ 

๖ นางโสภาพร  พุมเพรา ศึกษานิเทศก์ 

๗ นายสุทิน  ฉิ่งทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่

๘ นายสุชาติ  โชติวนกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด าเนินสะดวก
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๙ นายสมหมาย  แก้วชิงดวง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางสาว

๑๐ นายวิทยา  ไทยตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

๑๑ นายเชาวลิต  นิลโนรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม

๑๒ นายจ านงค์  จันทร์เต็มดวง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

๑๓ ว่าที ่ร.ต. วิษณุ  แพทย์คดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง

๑๔ นายสุพร  สินธารัตนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนกไข่

๑๕ นางปิยนาถ  สุมนรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

๑๖ นายสมควร  วิเศษศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชัย

๑๗ นางอุทัยภรณ์  ขรรค์ศร ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

๑๘ นางอรุณวดี  ศรีเอี่ยมกูล ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙

๑๙ นางสาวศิริวรรณ  พึง่รุ่ง ครู โรงเรียนบ้านคลองตัน

๒๐ นางสาวอุบล  เล็กมณี ครู โรงเรียนบ้านคลองส าโรง

๒๑ นายสมยศ  บัวกลีบ ครู โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี

๒๒ นางสุรัศ  บุระมาน ครู โรงเรียนบ้านนาโคก

๒๓ นายสมเดช  บุระมาน ครู โรงเรียนบ้านนาโคก

๒๔ นางปิยวรรณ  สายนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านบางน  าจืด

๒๕ นางสาวมารยาท  วิบูลยเสข ครู โรงเรียนบ้านบางปิง้

๒๖ นางอรอนงค์  อู๋เวียงคอย ครู โรงเรียนบ้านโรงเข้

๒๗ นายจิรศักด์ิ  พุม่เพชร ครู โรงเรียนวัดกระโจมทอง

๒๘ นางสาวสมจิตต์  ธรรมสมโรจน์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม

๒๙ นางรัตติยา  เพียรศรีวัชรา ครู โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง

๓๐ นายวุฒิชัย  สินอาภา ครู โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ

๓๑ นางนิลุบล  สุริยกุล ณ อยุธยา ครู โรงเรียนวัดท่าเสา

๓๒ นางสุมนทิพย์  ยันโดด ครู โรงเรียนวัดบางปลา

๓๓ นางราตรี  ม่วงยัง ครู โรงเรียนวัดบางปิง้

๓๔ นางสาคร  จันทปลิน ครู โรงเรียนวัดบางพลี

๓๕ นายปรีชา  พุทธวจนะ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

๓๖ นางวันเพ็ญ  พลนาวี ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่

๓๗ นางจิตรา  ตัณฑนันท์ ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

๓๘ นางนิติมา  โตวัฒนา ครู โรงเรียนวัดยกกระบัตร
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๓๙ นางทิพวรรณ  แท่นนิล ครู โรงเรียนวัดยกกระบัตร

๔๐ นางสาวบังอร  พวงเขียว ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม

๔๑ นางปิยพร  ขันธะชวนะ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

๔๒ นางศักด์ิศรี  เจตานนท์ ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง

๔๓ นางไพรัตน์  อักษรเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง

๔๔ นางจารุวรรณ  แก้วชิงดวง ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง

๔๕ นางสมจิตต์  สังวาลย์ทอง ครู โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

๔๖ นางบุญชู  โชติสว่าง ครู โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

๔๗ นางเอมอร  ยิ มดี ครู โรงเรียนวัดโสภณาราม

๔๘ นางสุวรรณา  กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนวัดโสภณาราม

๔๙ นางสายพิณ  อิศระวงษ์วาน ครู โรงเรียนวัดโสภณาราม

๕๐ นายโกมล  ชาวบ้านไร่ ครู โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท

๕๑ นางสาวสัจจาพร  สัตยมุข ครู โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง

๕๒ นางอุสา  ทองภาษี ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย

๕๓ นางสาวเพทาย  เกิดไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย

๕๔ นายจิรพันธุ ์ พันธ์ประชา ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย

๕๕ นางสาวกันธิมา  สุขจิตร์ ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย

๕๖ นายชัชวาลย์  กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ

๕๗ นายส านวน  ทรัพย์สนอง ครู โรงเรียนหลวงสินธุร์าษฎร์รังสฤษฏ์

๕๘ นายวิเชียร  เรืองแตง ครู โรงเรียนหลวงสินธุร์าษฎร์รังสฤษฏ์

๕๙ นางยุพิน  ศรีนิเวศน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว

๖๐ นางงามนิจ  แดงอรุณ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 

๖๑ นายปรีชา  สาธร ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

๖๒ นางสาวอุไรพร  ลิ มประเสริฐ ครู โรงเรียนเอกชัย

๖๓ นางสาวรวีวรรณ  บัณฑิตอาภรณ์ ครู โรงเรียนเอกชัย

๖๔ นางสาวพิสมัย  เอมอยู่ ครู โรงเรียนเอกชัย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต ๑

๑ นางจันทนา  ทัศนวรานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ นายนิกร  ศิลปวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา

๓ นายธีรศักด์ิ  เจิมมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม
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๔ นายบุญกล้า  ปลื มอารมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน

๕ นายมงคล  โตตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองหินปูน

๖ นายจุมพล  สัณหวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

๗ นายปรีดา  แสงศรีจันทร์รัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า

๘ นายปรีชา  จิระด ารง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่โพธิท์อง

๙ นางสาวราตรี  กุลบุญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

๑๐ นายมนตรี  ทองค าสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า

๑๑ นางสุนีย์  สกาญจนชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

๑๒ นางนพรัตน์  เมตตา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

๑๓ นางสมโภชน์  สร้อยสิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองหมี

๑๔ นางกาญจนา  ดวงจรัส ครู โรงเรียนบ้านด่านราษฏรบ ารุง

๑๕ นายสิทธิชัย  บูรณะภักดี ครู โรงเรียนบ้านศาลาล าดวน

๑๖ นางค านึง  สุรินทร์ศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านท่าเกษม

๑๗ นางฐาปนีย์  วงศ์อินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

๑๘ นายประโยชน์  หนูศิริ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หินโคน

๑๙ นางทัศนะ  พานิชไทย ครู โรงเรียนบ้านน  าซับเจริญ

๒๐ นายประสิทธิ ์ ชื่นชม ครู โรงเรียนบ้านน  าซับเจริญ

๒๑ นางกชพรรณ  นันทิวิรุฬห์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร

๒๒ นางมณีรัตน์  ดาราย ครู โรงเรียนอนุบาลวังน  าเย็นมิตรภาพที ่๑๗๙

๒๓ นางกนกลักษณ์  นงนุช ครู โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

๒๔ นางวัฒนา  พรหมชิระกูร ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต

๒๕ นางเบญจนา  บัวพรหม ครู โรงเรียนบ้านพระเพลิง

๒๖ นางกนกพร  โชติช่วง ครู โรงเรียนบ้านวังใหม่

๒๗ นางภัทรวรรธน์  รักษาทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

๒๘ นางสุพินยา  แสงมุกข์ ครู โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฏรบ ารุง)

๒๙ นายสุเทพ  บรรดา ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

๓๐ นายเผด็จ  เลิศเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหน้าสถานี

๓๑ นางฟ้ารุ่ง  นามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองหินปูน



๒๘๔

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต ๑

๑ นายสมชาย  พันศิริ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสุริพงษ์  วินุราช นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นางกรปภา  ศรีสกุล นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๔ นางกาญจนา  มาตรศิลป์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

๕ นายหิรัญ  สุวิจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

๖ นายสันติ  ศรีสุวรรณดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาจาน

๗ นายชาญยุทธ  ภักดีกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ

๘ นายศิริพงษ์  พุม่ภักดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

๙ นายไพเราะ  ทองนพ ครู โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร

๑๐ นายวิจิตร  ด ารงสุสกุล ครู โรงเรียนบ้านโป่งคอม

๑๑ นายประเสริฐ  แจบไธสง ครู โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

๑๒ นายประเสริฐ  แก้วประทีป ครู โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (บ้านอ่างศิลา)

๑๓ นางวาสนา  วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียน อพป.คลองน  าใส

๑๔ นางวรรณา  บุญประจักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคก

๑๕ นางยุพิน  คงทน ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม

๑๖ นางมุทิตา  รัตนคุณานนท์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

๑๗ นางอุทิศ  พิกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง

๑๘ นางนิศารัตน์  พุม่ภักดี ครู โรงเรียนบ้านพร้าว

๑๙ นางนวรัตน์  พุม่เหมือน ครู โรงเรียนร่มเกล้า

๒๐ นายนิสัย  ใจสนิท ครู โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ

๒๑ นางนันทยา  ณ รัตนจินดา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ

๒๒ นางอนงค์  บัวสกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑

๑ นายด ารงค์ศักด์ิ  ตันติเวทย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายวินัย  อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายสมปอง  ค ามุงคุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๔ นายชุมพล  บุญเกื อ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๕ นายประทีป  ปัน้อยู่ นิติกรช านาญการพิเศษ

๖ นางสาวสุวิภา  ไตรเวทย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ



๒๘๕

๗ นางทัตยา  ยาชมภู ศึกษานิเทศก์

๘ นายบุญเกิด  ทองรัตนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (ส าเภาราษฎร์บ ารุง)

๙ นายสมยศ  คชฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์)

๑๐ นายนคร  หุน่นาครินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์

๑๑ นายวัลลภ  ศรีวงศ์จรรยา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าวัว

๑๒ นายสุชาติ  เตหล่ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

๑๓ นายณรงค์  พันธุก์อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที ่๑๘๘

๑๔ นายอ านวย  ทาแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

๑๕ นายสุวัฒน์  แสนทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

๑๖ นายปิยะรัตน์  วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุพ์ิทยาคาร)

๑๗ นายวีระ  เอกเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

๑๘ นางสาวเพ็ญประภา  นิยมค้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

๑๙ นางสมใจ  ขวัญเมือง ครู โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี

๒๐ นางฉลวย  จันทพึง่ ครู โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี

๒๑ นายบุญยืน  ช้อนสี ครู โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี

๒๒ นายสุระวิทย์  กระแสร์ลาภ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

๒๓ นางสาวปราณี  หัตถกิจ ครู โรงเรียนท้ายพิกุล (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘)

๒๔ นางประนอม  ม่วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนท้ายพิกุล (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘)

๒๕ นางสุรัตนา  ม่วงจีน ครู โรงเรียนท้ายพิกุล (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘)

๒๖ นางสมบัติ  พุฒค า ครู โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห)์

๒๗ นางวันเพ็ญ  เหล่ียงตระกูลชัย ครู โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห)์

๒๘ นางธนิดา  กล่ินอวล ครู โรงเรียนบ้านซับครก

๒๙ นายวิรัจ  ชีวกานนท์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย

๓๐ นางนุชจิรา  พรพิศ ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์

๓๑ นายณรงค์  แสงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า

๓๒ นายนิคม  วงษ์บุญมา ครู โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุพ์ิทยาคาร)

๓๓ นางบุญศรี  เอกโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดตะเฆ ่(ม่วงงามนุเคราะห์)

๓๔ นางประนอม  อยู่มา ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง (ท่าช้างประกฤติศึกษา)

๓๕ นางสุวรรณา  อยู่แพทย์ ครู โรงเรียนวัดทุง่สาริกา (ท-ีสาโรจน์อุปถัมภ)์

๓๖ นางละเมียด  สัตบุษ ครู โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ)์



๒๘๖

๓๗ นางสาวอารีรักษ์  ศิริพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๓๘ นางยุพา  บุง่สุด ครู โรงเรียนวัดบ าเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)

๓๙ นางจันทร์เพ็ญ  เชิงบันลือศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ าเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)

๔๐ นางวัฒนา  กาวี ครู โรงเรียนวัดบ าเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)

๔๑ นางจ าเนียร  โอ่วเจริญ ครู โรงเรียนวัดโพธิ ์(นาควิทยานุสรณ์)

๔๒ นางสมทรง  เอกโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดม่วงน้อย

๔๓ นางฉวีวรรณ  พรรณาโส ครู โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)

๔๔ นางอัมพร  บุญรักษา ครู โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)

๔๕ นายสอาด  สรานันท์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง

๔๖ นางส าราญ  คล้ายนิล ครู โรงเรียนวัดศรีจอมทอง

๔๗ นางสาวภาริกิจ  วงษ์สง่า ครู โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์

๔๘ นายมนตรี  ด้ายด า ครู โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที ่๑๘๘

๔๙ นางสาวดุสิดา  บุญกุศล ครู โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที ่๑๘๘

๕๐ นางศรีเพ็ญ  ภูข่าว ครู โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ

๕๑ นายไพรัช  เจริญผล ครู โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ

๕๒ นางศรีนวล  โมทิวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองจิก

๕๓ นายชาญณรงค์  นิลกรณ์ ครู โรงเรียนวัดหนองพันเรือ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗)

๕๔ นางบุญพา  เขตร์กุฎี ครู โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล)

๕๕ นายจ าเริญ  รอดประยูร ครู โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล)

๕๖ นางสุพรรณี  การะสุข ครู โรงเรียนวัดหนองสีดา

๕๗ นายประกอบ  การงาน ครู โรงเรียนวัดหนองหว้า

๕๘ นางเยาวรัตน์  บุญไชย ครู โรงเรียนวัดหนองหัวโพ

๕๙ นางวงเดือน  ศรีอนันต์ ครู โรงเรียนวัดห้วยหวาย

๖๐ นางเกสร  ขุมทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

๖๑ นางส ารวย  ใจบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

๖๒ นางสาวสุพร  อินทนาม ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

๖๓ นางบัญญัติ  มีสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

๖๔ นางศิริเพ็ญ  มิ่งมณี ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

๖๕ นางสุรีย์  เชิงบันลือศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

๖๖ นางวันทนา  ถึกอ่ า ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี



๒๘๗

๖๗ นางวัลภา  แสงผา ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

๖๘ นายเขมชาติ  มีสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

๖๙ นายนิวัตน์  อวธานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

๗๐ นางพรทิพย์  วีระพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

๗๑ นางสุรางค์  บุญผ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

๗๒ นางพิมพ์เดือน  อรรคนิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

๗๓ นางรวิวรรณ  บ่อโทนด า ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

๗๔ นางสุดารัตน์  แก้วโสนด ครู โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

๗๕ นางสุดารัตน์  นัยอรุณ ครู โรงเรียนท้ายพิกุล (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘)

๗๖ นางวันทนา  พรรัมย์ ครู โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง

๗๗ นางเกสร  สารีรอด ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๗๘ นางสาวทัศนีย์  เกิดภู่ ครู โรงเรียนวัดวังเลน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒

๑ นายล าพัน  สวยวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นางสาวอรสา  กาญจนนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

๓ นายประสิทธิ ์ ผาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับพริก

๔ นางสุพิน  เหล่าอัจฉริยะพร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ

๕ นายจ านง  จุลอ าพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ)

๖ นายสุพล  เทียมไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

๗ นายสุชิน  เหล่าอัจฉริยะพร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล

๘ นายประพันธ์  รักษารมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสามัคคี

๙ นางอัญชลา  แก้วเหล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๑๐ นายสราญ  โพธินุช รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง

๑๑ นายนิยม  นครวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ ารุงธรรม

๑๒ นางอมรรัตน์  สรรพศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

๑๓ นางสาวสิริลักษณ์  สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๑๔ นางสุนีย์  ทองสุก ครู โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

๑๕ นางน  าอ้อย  ยุวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

๑๖ นางสมหมาย  ลือศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

๑๗ นายพยับ  เหว่าด า ครู โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี



๒๘๘

๑๘ นางนฤมล  บุญเลิศ ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ

๑๙ นายโอบอ้อม  บุญเลิศ ครู โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

๒๐ นางยุพิน  ทองล้วน ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ)์

๒๑ นางสาวสนอง  ศิริบุรมย์ ครู โรงเรียนวัดขอนหอม

๒๒ นายวินัย  ขันดวง ครู โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม

๒๓ นางมณี  บุญมา ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

๒๔ นางอนุกูล  ไทยเจริญ ครู โรงเรียนวัดค าพราน

๒๕ นางสารภี  พวงหิรัญ ครู โรงเรียนวัดช าผักแพว

๒๖ นางกัญจนาภา  คล้ายยา ครู โรงเรียนวัดช าผักแพว

๒๗ นางนฤมล  โสดานิล ครู โรงเรียนวัดเตาปูน

๒๘ นางสาวทัศนา  โชคสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดท่าคล้อ

๒๙ นายณัฐพงศ์  หอมรองบน ครู โรงเรียนวัดท่าคล้อ

๓๐ นางนวลจันทร์  ทศพร ครู โรงเรียนวัดท่าคล้อ

๓๑ นางศันสนีย์  ฟืน้ชุมภู ครู โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์)

๓๒ นางสาววัชรี  มณีวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดบ้านจาน

๓๓ นางสาวกมลรัตน์  อนุศาสนนันท์ ครู โรงเรียนวัดบ้านลาด

๓๔ นางประคองจิต  สายค าพา ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่

๓๕ นางจริยา  ช่างหลอม ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที ่๖๙

๓๖ นางศิริวรรณ  ไชยฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ)์

๓๗ นางราวรรณ  ดีมงคล ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ)์

๓๘ นางวาสนา  อมรศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง

๓๙ นางดวงเพ็ญ  มีสุข ครู โรงเรียนวัดสองคอนกลาง

๔๐ นางถาวร  เมาฬี ครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์)

๔๑ นางธนาพร  เผียะผาบรัตนะ ครู โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ

๔๒ นางสาวอุทุมพร  จุลพันธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ

๔๓ นางสมใจ  ไชยฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง

๔๔ นางรัตนา  ทัศนะ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง

๔๕ นายสมชาย  ลมเชย ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง

๔๖ นางสาววิสา  ศิลปทอง ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ)์

๔๗ นายสมกิจ  สุวรรณทวี ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ)์



๒๘๙

๔๘ นางจ านงค์  สืบจุ้ย ครู โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา)

๔๙ นางสาวปรานี  ทรัพย์พล ครู โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร)

๕๐ นายอ านาจ  ปิน่เปีย ครู โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร)

๕๑ นางประมวล  ฐิตินันท์ ครู โรงเรียนวัดห้วยขมิ น

๕๒ นางสมคิด  ปันส่วน ครู โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี

๕๓ นางสุภาวดี  ค าแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

๕๔ นางวิภาวรรณ  เหล่ียมศรีพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

๕๕ นายบรรจง  เสนีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง

๕๖ นางมยุรา  บุญประทีป ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

๕๗ นายประทวน  สัญชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

๕๘ นางพรพิมล  นนทชัย ครู โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี 

๑ นายสมศักด์ิ  ศรีรักษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางสุวิมล  สาสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

๓ นางเสาวนีย์  สวัสด์ิศรี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 

๔ นายสรพันธ์  คงสุนทร ศึกษานิเทศก์

๕ นายมานะ  เอี่ยมปิยะ ศึกษานิเทศก์

๖ นายปริญญ์  พวงนัดดา ศึกษานิเทศก์

๗ นายสมชาย  สุขเคหา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดข่อย

๘ นายประยูร  ม่วงมี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี

๙ นายปรีดา  คงสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจัน

๑๐ นายสันติ  บุษบงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)

๑๑ นายสมยศ  วิริยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วย

๑๒ นายเสนอศักด์ิ  ร่มโพธิส์ระ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดตราชู

๑๓ นายอนันต์  บุญวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน

๑๔ นายชลิต  ชมชื่นจิตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุม่ปี่

๑๕ นายสมศักด์ิ  บัวทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางปูน

๑๖ นายสมชาย  เบ็ญจรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสือข้าม

๑๗ นายค ารณ  บุญเรือนณรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๘ นายวิเศษ  ทับทิมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง



๒๙๐

๑๙ นายวิชาญ  น้อยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์

๒๐ นายเสรี  อินทวารี รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์

๒๑ นางนันทกา  กาญธีรานนท์ ครู โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส

๒๒ นางสาวอารีย์  สุขศิริ ครู โรงเรียนวัดเสาธงทอง

๒๓ นางไพเราะ  บูญเฉื่อย ครู โรงเรียนวัดหัวว่าว

๒๔ นางสุมาลัย  ทิมทอง ครู โรงเรียนวัดศรีสาคร

๒๕ นางเรณู  อ่อนธรรม ครู โรงเรียนวัดศรีสาคร

๒๖ นายสัมพันธ์  พิศรูป ครู โรงเรียนวัดตึกราชา

๒๗ นางพร้อมสุข  เข็มเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม

๒๘ นางอุบลรัตน์  กะระโสภณ ครู โรงเรียนวัดประโชติการาม

๒๙ นางคนึงนิตย์  เปีย่มทองค า ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๐ นางสาวรัตนา  สุยจิว ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๑ นางณีรนุช  ศิริกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๒ นางสาวฉันทนาฎ  สิงห์ดี ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๓ นางประทุม  บุญย้าย ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๔ นายเสน่ห์  จ านงค์นารถ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๕ นางศรีไพร  สิงห์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๖ นางศุภลักษณ์  พูลพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๗ นายสมจิต  พูนผลกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๘ นางพิมพ์กนก  เกตุวิวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๓๙ นางสาวมณี  หอมจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

๔๐ นางกุมารี  ชิตตระกูล ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร

๔๑ นางทิพย์วรรณ  เตมียกุล ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร

๔๒ นายประยูร  พัวพานิช ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร

๔๓ นางอ านวย  ม่วงมี ครู โรงเรียนวัดตะโหนด

๔๔ นางบุญนาค  รักษาทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดโพธิช์ัย

๔๕ นายอัศวชัย  ติยะพานิช ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี

๔๖ นายสมศักด์ิ  ปานกล่ า ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี

๔๗ นางสมใจ  ปานกล่ า ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี

๔๘ นายไฉน  สระอัง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี



๒๙๑

๔๙ นายเกษม  เชื อปุย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี

๕๐ นางพิมพ์ใจ  ปานบุญ ครู โรงเรียนวัดประดับ

๕๑ นางเพ็ญแข  คุ้มครอง ครู โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน

๕๒ นายดิเรก  พงษ์พัฒน์ ครู โรงเรียนวัดวังกระจับ

๕๓ นางสาวอรอร  แก้วฉ่ า ครู โรงเรียนวัดบ้านกลับ

๕๔ นางอัมพร  ประยูรมหิศร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุม่)

๕๕ นายมงคล  วิจารณ์ปรีชา ครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

๕๖ นายกฤษณพล  เจติย์ภัทรนาท ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม

๕๗ นางควรคนึง  ข าศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม

๕๘ นายประทีป  ศุภนคร ครู โรงเรียนชุมชนวัดม่วง

๕๙ นางสุกันยา  พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดม่วง

๖๐ นายกิตติศักด์ิ  เตียศรีพัฒนสุข ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง

๖๑ นางชุติพันธุ ์ ช่วยบุญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน

๖๒ นายสมจิตร  บัวเจริญ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง

๖๓ นางเข็มชาติ  วีระวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิห์อม

๖๔ นายสวัสด์ิ  รัชฎาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์

๖๕ นางสาวณีรนุช  สกุณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด

๖๖ นายสุชาติ  เอมแสง ครู โรงเรียนวัดประสิทธ์คุณากร

๖๗ นางบุบผา  พลัง ครู โรงเรียนวัดแหลมคาง

๖๘ นางสาวอารีย์  ชื่นบาน ครู โรงเรียนวัดแหลมคาง

๖๙ นายณรงค์  สิงห์สูง ครู โรงเรียนอนุบาลบางระจัน

๗๐ นางลัดดา  วงษ์แหวน ครู โรงเรียนอนุบาลบางระจัน

๗๑ นายพล  ผมงาม ครู โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์

๗๒ นายส านวน  แสงเพ็ง ครู โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)

๗๓ นายประสิทธิ ์ พูลพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี

๗๔ นายสมศักด์ิ  แสงแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดตราชู

๗๕ นายช านาญ  นาคประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์

๗๖ นางอุไร  ก้านธงชัย ครู โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์

๗๗ นางสาววิไล  โอษฐาภรณ์ชัย ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน

๗๘ นายชูศักด์ิ  แย้มโอวาท ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน
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๗๙ นางดวงตา  จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนวัดชีปะขาว

๘๐ นายมนัส  ใจมั่นคง ครู โรงเรียนวัดเตย

๘๑ นางสมคิด  ฉิมบรรเทิง ครู โรงเรียนวัดเตย

๘๒ นางสุกัญญา  หมีนอน ครู โรงเรียนวัดกระทุม่ปี่

๘๓ นางสาวเยาวดี  ก๊วยประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดก าแพง

๘๔ นายบุญหนา  นพศรี ครู โรงเรียนวัดต้มหู

๘๕ นายเกรียงไกร  วิทยานันท์ ครู โรงเรียนวัดกลาง

๘๖ นางสมสุข  บัวพนัส ครู โรงเรียนวัดคลองโพธิศ์รี

๘๗ นางสาวยุพาภรณ์  สุงาม ครู โรงเรียนวัดเชียงราก

๘๘ นายมานิต  ปล้องประภา ครู โรงเรียนวัดไผ่ด า (มิตรภาพที ่๑๘๓)

๘๙ นางอุไรวรรณ  คุ้มภัย ครู โรงเรียนวัดดอกไม้

๙๐ นายวินัย  แจ่มจันทร์ ครู โรงเรียนวัดการ้อง

๙๑ นางมาลี  เทีย่งพุม่ ครู โรงเรียนวัดการ้อง

๙๒ นางสาววิลาวัลย์  พ่วงเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดยาง

๙๓ นางส่งศรี  ลูกอินทร์ ครู โรงเรียนวัดทอง

๙๔ นางสาวสุภา  พูลเจริญศิลป์ ครู โรงเรียนวัดทอง

๙๕ นายสมชาย  อินทวารี ครู โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิศ์รี)

๙๖ นางบุญสม  อ่วมนุสนธิ์ ครู โรงเรียนวัดประศุก

๙๗ นางศิริพร  รักษะประโคน ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต ๑

๑ นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสมนึก  แก้วบังเกิด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายผจญ  กัดฟัก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา 

๔ นางจินตนา  อัมพรภาค ศึกษานิเทศก์

๕ นายสมเดช  แสงเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)

๖ นายบรรจง  สันคามิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมนต์คีรี

๗ นายณัฏฐพณ  พรมพุก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่

๘ นายสมบูรณ์  เทพค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองตามุก

๙ นายวีรวัฒน์  ต้นประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิท์อง

๑๐ นายประทีป  เบ็ญจกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสงฆาราม
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๑๑ นายอดิศักด์ิ  มาน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตาโชติ

๑๒ นายสมยศ  ชมภูพู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ไทยบ ารุง

๑๓ นางสมนึก  ภูมิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านกล้วย

๑๔ นางสนธยา  เสือบุตร ครู โรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกูล)

๑๕ นายชัยวัฒน์  พัชรพัฒนชัย ครู โรงเรียนบ้านจอมสังข์

๑๖ นางพรทิพย์  รอดส าราญ ครู โรงเรียนบ้านด่าน

๑๗ นายพรชัย  จันทร์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

๑๘ นางลดาวัลย์  สอนลบ ครู โรงเรียนบ้านเนินประดู่

๑๙ นางกรรณิการ์  พวงมาลัย ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย"์

๒๐ นายสุรวุฒิ  แสวงรุจิธรรม ครู โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)

๒๑ นางจินดารัตน์  คนธสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)

๒๒ นางสาวละมัย  บุญเม่น ครู โรงเรียนบ้านวังแดด

๒๓ นายผดุงเกียรติ  โพธิพ์ันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

๒๔ นางวิลาวัณย์  รัตนโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่โพธิท์อง

๒๕ นางสาวสมจิต  อบเชย ครู โรงเรียนวัดกกแรต

๒๖ นางอุไร  ส าเริงฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

๒๗ นายเชวงศักด์ิ  ปรศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู๒๕๐๔)

๒๘ นางมาลี  บุญสิงห์ ครู โรงเรียนวัดทุง่

๒๙ นางสาวจริยา  วงศ์คามรัตนภูมิ ครู โรงเรียนวัดทุง่

๓๐ นางบุญทิน  มาดหมาย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

๓๑ นายเสง่ียม  บัลลังค์แก้ว ครู โรงเรียนวัดปากพระ

๓๒ นายสุทิน  สุ่มแก้ว ครู โรงเรียนวัดฤทธิ ์(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)

๓๓ นางสมใจ  กลมกล่อม ครู โรงเรียนวัดเสาหิน

๓๔ นางสุรัตน์  พรมเดช ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ ์(ประชาสรรค์)

๓๕ นางวิลาวัณย์  ทองดี ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ ์(ประชาสรรค์)

๓๖ นายสุธน  ทองดี ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ ์(ประชาสรรค์)

๓๗ นางผกามาศ  ไชยมา ครู โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ

๓๘ นางพรรณลดา  แจ่มทุง่ ครู โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)

๓๙ นางวงเดือน  บูรณะศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

๔๐ นางสาวสุวรรณา  ตรีสินธุไ์ชย ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
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๔๑ นางจุไรวรรณ  หนิมฮะ  ชัคเก้ ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

๔๒ นางนงคราญ  โฆษจันทร ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

๔๓ นางปภาพินท์  ทิพย์ลุ้ย ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

๔๔ นางสาวพัชราภรณ์  สายฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

๔๕ นายประสิทธิ ์ เสือคง ครู โรงเรียนบ้านเนินพยอม

๔๖ นางประเสริฐ  ชมภูพู่ ครู โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)

๔๗ นางวชิราภรณ์  บุญแก้ว ครู โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล

๔๘ นางมุกดาวัลย์  พุม่พรม ครู โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิโ์ตนด)

๔๙ นางพิสมัย  สมกุล ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)

๕๐ นายประสิทธิ ์ รอดประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพยอม

๕๑ นางสุภาวรรณ  ทวี ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๕๒ นายพิเชฎฐ์  พุม่เรือง ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

๕๓ นางเบญจา  จันทรสมบัติ ครู โรงเรียนวัดคุ้งยาง

๕๔ นางบุณฑริกา  กัลยานาม ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู๒๕๐๔)

๕๕ นายสุทัศน์  มั่นเขตวิทย์ ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู๒๕๐๔)

๕๖ นายสมทรง  ขวัญคง ครู โรงเรียนวัดยางเอน

๕๗ นายพงษ์พันธ์  พุธแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต ๒

๑ นางอรทัย  พุม่หมัน ศึกษานิเทศก์ 

๒ นายชวลิต  ค าราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน

๓ นายเอนก  อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคะยาง

๔ นายปัญญา  เรืองฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม

๕ นายมนูญ  ค าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน

๖ นายชวลิต  ทุตะกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง

๗ นายศักกริต  จิตรหาญ ครู โรงเรียนเชิงผา

๘ นางสาวพรทิพย์  ศุภกา ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง

๙ นางเสาวลักษณ์  กมล ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

๑๐ นางสุมาลี  ถาวรธร ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

๑๑ นางสาวนงนุช  บุญคง ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

๑๒ นางสุคนธ์ทิพย์  เขตวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านโซกม่วง
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๑๓ นางร าไพ  กีตา ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)

๑๔ นายบุญส่ง  ศึกษา ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)

๑๕ นางอุไรรักษ์  ชุมดวง ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)

๑๖ นายสมพงษ์  สะพร่ัง ครู โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก

๑๗ นางณัฐวรรณ  มีบุญ ครู โรงเรียนบ้านนาขุนไกร

๑๘ นางประทีป  อิ่มเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านน  าขุม

๑๙ นางเบญจวรรณ  ส าอางค์ ครู โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง

๒๐ นางศรีสมร  นาคนาคินทร์ ครู โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง

๒๑ นายวัชรินทร์  พุม่อิ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองกลับ

๒๒ นายพงศ์พิชาญ  แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว

๒๓ นางบุญเรศ  สังฆพร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๒๔ นางสมัย  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป้

๒๕ นางนิลุบล  ส าอางค์ ครู โรงเรียนวัดคุ้งยาง

๒๖ นางรัตนา  อุ่นใจ ครู โรงเรียนวัดวังค่า

๒๗ นางอรพรรณ  จ าเรียงพิน ครู โรงเรียนวัดศรีสังวร

๒๘ นางสุธิตา  ขุณิกากรณ์ ครู โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

๒๙ นางสุภาพรรณ  วัฒนวงศ์สุโข ครู โรงเรียนหาดเสี ยววิทยา

๓๐ นางสาคร  แก้วจาเครือ ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่เสล่ียม (บ้านเหมืองนา)

๓๑ นางพรวิภา  ล้วนงาม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)

๓๒ นางอรพิน  ชุติชัย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีส าโรง

๓๓ นางสาวมาริษา  ทองศรีพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)

๓๔ นายจ าลอง  คงกระพันธ์ ครู โรงเรียนเทวัญอ านวยวิทย์

๓๕ นางบรรเทา  หอมชื่น ครู โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)

๓๖ นางสาคร  เกื อกูล ครู โรงเรียนบ้านท่าชัย

๓๗ นางสาวมาลา  ปัญญาปา ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)

๓๘ นายทองดี  ตุ้ยหล้า ครู โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ

๓๙ นายอุดม  โฉมยงค์ ครู โรงเรียนบ้านธารน  าทิพย์

๔๐ นางสาวรุ่งทิพย์  ศุภโสภณ ครู โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์

๔๑ นางมธุรส  นิลก าแหง ครู โรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)

๔๒ นายเนาวรัตน์  พลขันธ์ ครู โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์



๒๙๖

๔๓ นางสาวประกายแก้ว  ต้นกล่ัน ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่เสล่ียม (บ้านเหมืองนา)

๔๔ นางอารมณ์  อินทโสตถิ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)

๔๕ นางศรุดา  ศรีฟ้า ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)

๔๖ นางผดุงศรี  หิรัญ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)

๔๗ นายอ านวย  เจติยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑

๑ นายนิคม  สุขศรีดา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายมนู  สมบูรณ์เหลือ ศึกษานิเทศก์

๓ นางดุษฎี  ยืนยงค์ ศึกษานิเทศก์

๔ นางสุวิมล  อิงคะประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์

๕ นางทิพย์วรรณ  ศิลอุตตมะบูชา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

๖ นางปราณี  บานไม่รู้โรย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๗ นายประจวบ  เทพวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิท์อง

๘ นายณรงค์  อินทร์สุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง

๙ นายมโนธรรม  ธนสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพคอย

๑๐ นายเสนอ  ชาวลุ่มบัว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระประทุม

๑๑ นายสุรินทร์  กอหร่ังกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสวนแตง

๑๒ นายมนัส  ปาละพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

๑๓ นายชาติ  กลางโฉม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังน  าเย็น

๑๔ นายมนัส  มงคลชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง

๑๕ นายณรงค์  ศรีเฮงไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส

๑๖ นางนิภา  น  าแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๑๗ นายถนอม  ชูวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

๑๘ นายสุเทพ  ภักดีนารถ ครู โรงเรียนกฤษณา

๑๙ นายชูชาติ  ถานี ครู โรงเรียนบางปลาม้า

๒๐ นายชวลิต  ทับทิมทอง ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย

๒๑ นางกาญจนา  ศรีค าไทย ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย

๒๒ นายณรงค์  จันทรอมรพร ครู โรงเรียนบ้านกิโลแปด

๒๓ นางปรีดา  สังข์ทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองชะโด

๒๔ นางปริศนา  ด้วงพิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบางกุ้ง



๒๙๗

๒๕ นางทัศนีย์  ไทยวงษ์ ครู โรงเรียนวัดแก้ว

๒๖ นางมณฑา  มะกรูดอินทร์ ครู โรงเรียนวัดดงขี เหล็ก

๒๗ นางศุภรัตน์  ชินสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดดงขี เหล็ก

๒๘ นายปรีชา  มะกรูดอินทร์ ครู โรงเรียนวัดดงขี เหล็ก

๒๙ นายชัยรัตน์  มีสมหวัง ครู โรงเรียนวัดดอนกลาง

๓๐ นางสาวดวงพร  สุพรรณวรรษา ครู โรงเรียนวัดดอนโพธิท์อง

๓๑ นางจุฑามาศ  อินสว่าง ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๓๒ นางนิตยา  แตงจุ้ย ครู โรงเรียนวัดบ้านหมี่

๓๓ นางสาวลัดดาวัลย์  ขันธเขต ครู โรงเรียนวัดบ้านหมี่

๓๔ นางเดือนเพ็ญ  ร่มโพธิภ์ักด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านหมี่

๓๕ นางสุพรรณี  ทองพิลา ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

๓๖ นางพเยาว์  ด ารงรัตน์นุวงศ์ ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์

๓๗ นายบัณฑิต  ศิลอุตตมะบูชา ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์

๓๘ นายณรงค์  มัจฉา ครู โรงเรียนวัดปูเ่จ้า

๓๙ นางกัลยพัทธ์  ปานแก้ว ครู โรงเรียนวัดไผ่ขวาง

๔๐ นางสาววาสนา  เพ็งผา ครู โรงเรียนวัดไผ่ขวาง

๔๑ นายธีระ  ศรีวโรบล ครู โรงเรียนวัดพังม่วง

๔๒ นางศรีไพร  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโพธิน์ฤมิตร

๔๓ นางนารีรัตน์  สังข์แตร ครู โรงเรียนวัดลาดกระจับ

๔๔ นางธนวรรณ  ช านาญศิลป์ ครู โรงเรียนวัดวรจันทร์

๔๕ นางสาวสุรินทร์  ภูแ่ก้ว ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม

๔๖ นายทนนชัย  เจริญน า ครู โรงเรียนวัดวังน  าเย็น

๔๗ นายเสรีพร  เนติเมธี ครู โรงเรียนวัดศีรษะเกษ

๔๘ นางพรรณประภา  ชีพนุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสวนแตง

๔๙ นางอรพิน  ลี ธนะรุ่ง ครู โรงเรียนวัดสัปรสเทศ

๕๐ นางจิตรา  วิโรจน์สกุล ครู โรงเรียนวัดสามจุ่น

๕๑ นายสุวรรณ  จ าปาเงิน ครู โรงเรียนวัดส านักตะฆา่

๕๒ นายภูมิศักด์ิ  นุชโพธิพ์ันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ

๕๓ นางวรรณี  เกิดหิรัญ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๕๔ นางชะเอม  ศรีโมรา ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ



๒๙๘

๕๕ นางจวงจันทร์  สังข์วรรณะ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๕๖ นางพัชรี  ธนสาร ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๕๗ นางสุรีย์  แผ้วนพสุข ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๕๘ นายพินิจ  พิมพ์วงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

๕๙ นางสาวอุบลรัตน์  วิบูลย์ผล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

๖๐ นางวีรดา  วิจารณ์วงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๖๑ นางนัยนา  รอดทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๖๒ นางปราณี  ธูปเสน่ห์ ครู โรงเรียนบ้านกิโลแปด

๖๓ นางพัฒนา  อ้อนอุบล ครู โรงเรียนบ้านรางกะทุม่

๖๔ นางร าเพย  มอญโพพาน ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า

๖๕ นางอรอนงค์  โสขุมา ครู โรงเรียนวัดช่องลม

๖๖ นางนลินี  แผนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

๖๗ นายสุเทพ  ปราสาททอง ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

๖๘ นายไพโรจน์  นวมพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดประชุมชน

๖๙ นายสุทัศน์  ปานแก้ว ครู โรงเรียนวัดไผ่ขวาง

๗๐ นางสุมาลี  สุนทรวงษ์ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ

๗๑ นายสุชาติ  สนธิเณร ครู โรงเรียนวัดพันต าลึง

๗๒ นายสมชาย  ปรีชาเกษตรกิจ ครู โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

๗๓ นางสุนีย์  นาคใหม่ ครู โรงเรียนวัดยาง

๗๔ นายสุรพจน์  ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

๗๕ นางสาวสุธี  จันทร์รูปงาม ครู โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย

๗๖ นายจีรศักด์ิ  ทองประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดศุขเกษม

๗๗ นางบุญนาค  สืบศรีทอง ครู โรงเรียนวัดสระประทุม

๗๘ นายสมจิตต์  โสมพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดสระประทุม

๗๙ นายสุรพล  อินทร์ใจเอื อ ครู โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

๘๐ นายอดิศักด์ิ  คงเพชร ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๘๑ นางเบญจพร  เชาวน์พัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๘๒ นางสุนันท์  มีบุปผา ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๘๓ นางธนาทิพย์  รุ่งสาง ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

๘๔ นางพิมพ์สิริ  ศรีสุจินต์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี



๒๙๙

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๒

๑ นายสุชิน  โภชฌงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

๒ นายสุเทพ  รามดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก

๓ นายจักรภัฒน์  วงษ์ขวัญเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวกลับ

๔ นายพิชัย  ศรีศศลักษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๕ นางธีรจิต  พัฒนกิตติเวทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพลับพลาไชย

๖ นายภูษิต  สุภาษิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุฏิ

๗ นายประจวบ  เจตนะเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางยี่แส

๘ นายชาลี  แสงลี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส

๙ นายไสว  จับแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวท านบ

๑๐ นายสุมล  เอี่ยมประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทับกระดาน

๑๑ นางวันเพ็ญ  ช้างพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

๑๒ นายอุดม  เทพประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนเรศ 

๑๓ นายปราโมทย์  สุดใจชื น ครู โรงเรียนบ้านหนองสานแตร

๑๔ นางนิภา  จิราโรจน์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ขาด

๑๕ นายมานิต  จันทร์โอกุล ครู โรงเรียนวัดรางกร่าง

๑๖ นายเฉลิมเกียรติ  อินทรวิชัย ครู โรงเรียนสองพีน่้อง

๑๗ นางสมถวิล  ช้างป่าดี ครู โรงเรียนสองพีน่้อง

๑๘ นายบัญญัติ  ผิวปานแก้ว ครู โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

๑๙ นางยศธิดา   ฮวดส าราญ ครู โรงเรียนวัดใหม่บ ารุงธรรม

๒๐ นายสุวินัย  ใจเทีย่งกุล ครู โรงเรียนบ้านหัววัง

๒๑ นางทองค า  กิจจาภินันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า

๒๒ นางกฤษณา  มาพลาย ครู โรงเรียนบ้านดอนต าลึง

๒๓ นางสาวนิตยา  วงษ์บัณฑิตย์ ครู โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์

๒๔ นางพิมญาดา  แจ่มอรุณ ครู โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล

๒๕ นางฉวีวรรณ  อินทร์กล่ า ครู โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล

๒๖ นางมารศรี  รัตโนสถ ครู โรงเรียนวัดบางสาม

๒๗ นางจินตนา  วงษ์ขวัญเมือง ครู โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)

๒๘ นางจินตนา  จันทร์โอกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

๒๙ นางนิสา  วัฒนชัยนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)



๓๐๐

๓๐ นางวัชรินทร์  แจ้งสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

๓๑ นางอุไรวรรณ  จันทร์รูปงาม ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๓๒ นางศิรินวล  สุวรรณธรพัส ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

๓๓ นางผอบ  วรรณโรจน์ ครู โรงเรียนวัดหนองตาสาม

๓๔ นายไพโรจน์  มารมณ์พันธุ์ ครู โรงเรียนวัดโภคาราม

๓๕ นายถวิล  ดีเป้า ครู โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

๓๖ นางจารุวรรณ  เงินโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสระยายโสม

๓๗ นางสุพรรณี  นาคีอนุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส

๓๘ นายมนตรี  หมายงาม ครู โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

๓๙ นางบังเอิญ  ดวงละม้าย ครู โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

๔๐ นางณภัทรารัตน์  จักกภูมิ ครู โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

๔๑ นางศิริลักษณ์  จันทรทีประ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร

๔๒ นายถวิล  แลเพชร ครู โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน

๔๓ นางจารุวรรณ  ล้อมแก้ว ครู โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์

๔๔ นายบุญชม  บุญประกอบ ครู โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร

๔๕ นายไชยบูรณ์  ห่อทอง ครู โรงเรียนวัดสระด่าน

๔๖ นายประพันธ์  โพธิน์้อยงาม ครู โรงเรียนวัดสองพีน่้อง

๔๗ นางนิภาพร  สายสิญจน์ ครู โรงเรียนวัดบางสาม

๔๘ นางสมพิศ  ค าบัณทิตย์ ครู โรงเรียนวัดท่าจัด

๔๙ นางชวนพิศ  ค าจ่า ครู โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

๕๐ นางน  าค้าง  อาจคงหาญ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์ขียว

๕๑ นายพนม  เงินโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสระยายโสม

๕๒ นางณิชารัศม์  อธิวราสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร

๕๓ นางวนิดา  บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดยางยี่แส

๕๔ นางสาวสุภาวดี  ชิรานนท์ ครู โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฏร์รังสรรค์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๓

๑ นายธนภณ  มีผิว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายทนง  ธาริตกุลพงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นางจิดาภา  สกุลภูริภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๔ นายเจริญ  พิมพขันธ์ ศึกษานิเทศก์



๓๐๑

๕ นายสมศักด์ิ  ดาวเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)

๖ นายบรรจบ  เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๗ นายมณฑล  นิ่มเป๋า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุน  าร้อน

๘ นายสุรัจ  บุญมาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังหิน

๙ นายสนอง  เกตุสุริยงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโก

๑๐ นายสีนวล  ดอนไพรรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังคัน

๑๑ นายประนอม  ไตรยนาคม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่

๑๒ นายอัสนีย์  อัจฉริยบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามเอก

๑๓ นายประจักษ์  พวงวิภาต รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๔ นายสมพอ  แตงโสภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระเตย

๑๕ นายสุบรรณ  กินิพันธ์ ครู โรงเรียนวัดหัวนา

๑๖ นางชูมาศ  กมลฉ่ า ครู โรงเรียนวัดเขาพระ

๑๗ นางปิน่ทอง  จงชาณสิทโธ ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๑๘ นางสายเชิง  ภูป่ระเสริฐ ครู โรงเรียนวัดสามชุก

๑๙ นางเครือวัลย์  กระจาดทอง ครู โรงเรียนวัดวังหว้า

๒๐ นางทวี  สว่างศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๑ นางนิภาพร  แพงพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดปากน  า

๒๒ นางลัดดา  พุม่มะปราง ครู โรงเรียนวัดหัวนา

๒๓ นายณรงค์  นิธิรัตน์กุล ครู โรงเรียนวัดบางขวาก

๒๔ นายรังฤทธิ ์ ค าหอม ครู โรงเรียนวัดวังหิน

๒๕ นางพวงแก้ว  พุม่ชะอุ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๒๖ นายสุบรรณชา  กล้าหาญ ครู โรงเรียนวัดสามชุก

๒๗ นางวิไล  เหลืองธนารักษ์ ครู โรงเรียนวัดนางพิมพ์

๒๘ นางยุวดี  ทาค า ครู โรงเรียนวัดน  าพุ

๒๙ นางวิยะดา  อู่อรุณ ครู โรงเรียนวัดวังหิน

๓๐ นางรวงทอง  โพธิอ์่ า ครู โรงเรียนวัดทุง่แฝก

๓๑ นายวรรณะ  สูงปานเขา ครู โรงเรียนบ้านรังงาม

๓๒ นางสาวนัดดา  อ่อนวิมล ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

๓๓ นางจรรยา  เจือแก้ว ครู โรงเรียนวัดหนองไผ่

๓๔ นางลัดดา  สะราค า ครู โรงเรียนวัดป่าสะแก



๓๐๒

๓๕ นายสุวรรณ  ขุนพิมล ครู โรงเรียนวัดหนองผักนาก

๓๖ นางกัญญา  คลังสิน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่

๓๗ นางสุพัตรา  วารีปาน ครู โรงเรียนวัดวังส าเภาล่ม

๓๘ นายสมเดช   ยอดไม้งาม ครู โรงเรียนวัดปากน  า

๓๙ นางดวงฤทัย  ลายคราม ครู โรงเรียนวัดโคกหม้อ

๔๐ นางนฤมล  ทัดศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านทึง

๔๑ นายวินัย  เหมือนเงิน ครู โรงเรียนวัดฉวาก

๔๒ นายศักฎา  คชคง ครู โรงเรียนวัดกุ่มโคก

๔๓ นางสาวศศิธร  คล้ายแขก ครู โรงเรียนวัดบางขวาก

๔๔ นายสมมาตร  คล้ายนาค ครู โรงเรียนวัดกาบบัว

๔๕ นางกัลยา  ศรีภูมิ ครู โรงเรียนบ้านปากดง

๔๖ นางสาวอ าไพ  ธนสิน ครู โรงเรียนวัดทุง่แฝก

๔๗ นางวนิดา  จุ๊ยสามพราน ครู โรงเรียนวัดดอนไร่

๔๘ นางสุดจินต์  พวงวิภาต ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

๔๙ นางโสภา  ภูร่ะหงษ์ ครู โรงเรียนวัดสามชุก

๕๐ นางมณฑา  มงคลนิมิตร ครู โรงเรียนวัดบ้านทึง

๕๑ นายวิรัติ  ไพโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หนองแก้ว

๕๒ นายอดุล   ทองค า ครู โรงเรียนวัดสามเอก

๕๓ นายอนุศักด์ิ  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดหนองไผ่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต ๑

๑ นายวิทยา  ศักดา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายชุมพล  ศรีทองกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายอุดม  ทิพย์มณี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๔ นายโสพิน  พรหมปาน ศึกษานิเทศก์

๕ นายประหยัด  เมธยะกุล ศึกษานิเทศก์

๖ นายสุชาติ  เหล่ากอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๗ นางนาฏยา  ไชยนาเคนทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๘ นายสมเกียรต์ิ  เกษรสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองคราม

๙ นายยุธยา  พัฒนเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย

๑๐ นายวิฑูรย์  เพชรกลับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข



๓๐๓

๑๑ นายสุรชัย  แพเพชรทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิน์ิมิต

๑๒ นายจริยะ  บุญโอภาส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง

๑๓ นายคมสัน  จันทสร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่

๑๔ นายอ าพน  เหล่าพราหมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

๑๕ นายชัยยุทธ์  ทองปลอด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์

๑๖ นายสุชาติ  ไชยแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห)์

๑๗ นายนิพนธ์  จันทร์ย้อย ครู โรงเรียนบ้านควนยูง

๑๘ นางอ าไพ  อินณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านควนยูง

๑๙ นายปรีชา  เมืองพรหม ครู โรงเรียนบ้านโพหวาย

๒๐ นายสุรพล  เพชรชนะ ครู โรงเรียนบ้านโพหวาย

๒๑ นางพัชรินทร์  บุญทบ ครู โรงเรียนบ้านโพหวาย

๒๒ นายสุเทพ  ทองแซม ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข

๒๓ นางปราณี  นาคใหญ่ ครู โรงเรียนวัดนทีคมเขต

๒๔ นางสุทัศน์  แดงชนะ ครู โรงเรียนวัดนทีคมเขต

๒๕ นางจันทนี  สุขขัง ครู โรงเรียนวัดแหลมทอง

๒๖ นางนิตยา  รอดชีพ ครู โรงเรียนวัดกลางใหม่

๒๗ นางรัชฎาวรรณ  แก้วพิมล ครู โรงเรียนวัดกลางใหม่

๒๘ นางสุพิศ  ไมทอง ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่

๒๙ นางพรเพ็ญ  ทวยเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

๓๐ นางสาวศศิธร  โรจนวีระ ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

๓๑ นางวิลาวัณย์  วิรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

๓๒ นางสาววรรณดี  จันทร์ภักดี ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้

๓๓ นางสดศรี  พรศิริเมฆนิทร์ ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้

๓๔ นางวรรณี  จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนวัดเขานางเภา

๓๕ นางมะลิวัลย์  ล่ิมศิลา ครู โรงเรียนวัดเขาแก้ว

๓๖ นางกัลยา  บุตรทอง ครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

๓๗ นางเตือนใจ  แพเพชรทอง ครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์

๓๘ นางมณฑินี  แซ่เฮง ครู โรงเรียนบ้านทับท้อน

๓๙ นายกิตติพัฒน์  เลิศยุทธิไกร ครู โรงเรียนบ้านไสตอ

๔๐ นางพวงรัตน์  สุทธิรักษ์ ครู โรงเรียนวัดพุฒ



๓๐๔

๔๑ นางปราณีต  น้อมเกตุ ครู โรงเรียนวัดพุฒ

๔๒ นายประจักษ์  แถมเงิน ครู โรงเรียนบ้านคลองกรูด

๔๓ นางสมสกุล  ลาภพล ครู โรงเรียนวัดพ่วง

๔๔ นางศุลีพร  เพชรสงค์ ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม

๔๕ นายอวยชัย  บุญทัน ครู โรงเรียนบ้านไสขาม

๔๖ นางนงลักษณ์  สุขเกษม ครู โรงเรียนวัดประสพ

๔๗ นายประพันธ์  ทองหยัด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใต้

๔๘ นางสงวน  ทิพย์มณี ครู โรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน

๔๙ นายบรรยงศักด์ิ  ประสงค์จินดา ครู โรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน

๕๐ นางยุวดี  สุขเจริญ ครู โรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน

๕๑ นางวาสนา  พลายสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง

๕๒ นางแววตา  บุญเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดแจ้ง

๕๓ นางพรพิไล  สีจง ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๕๔ นางมารีอา  แต้วัฒนา ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๕๕ นางอัจฉรา  พูลผล ครู โรงเรียนบ้านหน้าค่าย

๕๖ นางอาภรณ์  ใจสว่าง ครู โรงเรียนวัดกลาง

๕๗ นางนวลศรี  มีเพียร ครู โรงเรียนวัดคุณาราม

๕๘ นางลัดดา  สมรูป ครู โรงเรียนวัดท้องอ่าว

๕๙ นายธีระ  มีแสง ครู โรงเรียนบ้านคลองคราม

๖๐ นายสมจิตร  ทองคง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนางก า

๖๑ นางเสาวณี  ทองคง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนางก า

๖๒ นางแช่มชื่น  พัฒนเดช ครู โรงเรียนวัดคีรีวง

๖๓ นายประจวบ  ด าดุก ครู โรงเรียนวัดคีรีวง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต ๒

๑ นางสาวพันทิพา  แซ่ตัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสุพร  ทองคลองไทร ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายนิคม  ทองพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุมเรียง

๔ นายธรรมรักษ์  อนุจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม

๕ นายพงษ์  นีลวัฒนานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยพุน

๖ นายกมล  สังข์ประคอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธาราม



๓๐๕

๗ นายรักศักด์ิ  นิจจันทร์พันธ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย

๘ นายประหยัด  สุขศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกษมบ ารุง

๙ นายณัชพล  พลายด้วง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน  าหัก

๑๐ นายประสงค์  พัฒน์ระวังด่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชี

๑๑ นายวิโรจน์  ขวัญแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองวัว

๑๒ นายพินิจ  บุญพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหนือน  า

๑๓ นายธรรมนูญ  เพชรสังวาล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตรณาราม

๑๔ นางโรจนา  พงศ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคม

๑๕ นายสุนัย  แสงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านนา

๑๖ นางจินตนา  รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทรายแก้ว

๑๗ นางจุรีย์  ดุริยานนท์ ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม

๑๘ นางนิภา  คชาอนันต์ ครู โรงเรียนวัดพุมเรียง

๑๙ นางนันทา  จอมพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดชยาราม

๒๐ นางทิพวรรณ  รักษาพราหมณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม

๒๑ นางจรรยา  ไสสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่าแซะ

๒๒ นายภาณุ  ทองมีเพชร ครู โรงเรียนวัดพระพรหม

๒๓ นางยุพา  ชัยก าแหง ครู โรงเรียนตลาดหนองหวาย

๒๔ นายทวี  ทองเอี ยว ครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์

๒๕ นายพิศิษฐ์  ล้อมลิ ม ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย

๒๖ นางวาสนา  อ่อนสด ครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคม

๒๗ นายวิชิต  ทองพรหม ครู โรงเรียนวัดเขาพนมแบก

๒๘ นางกรรณิกา  ใสสะอาด ครู โรงเรียนวัดเววน

๒๙ นายไชยา  แท่นนิล ครู โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม

๓๐ นายประกิจ  ยศเมฆ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นางเภา

๓๑ นางทัศนีย์  เหล่ายัง ครู โรงเรียนบ้านสามสัก

๓๒ นางจงกลนี  งามผิว ครู โรงเรียนบ้านสามสัก

๓๓ นายเรวัตร  บัวอินทร์ ครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

๓๔ นายโอฬาร  อินทวิเศษ ครู โรงเรียนวัดบางคราม

๓๕ นายนิกูล  บัวทอง ครู โรงเรียนวัดประตูใหญ่

๓๖ นายสถิต  รักษาพราหมณ์ ครู โรงเรียนวัดประตูใหญ่



๓๐๖

๓๗ นางราตรี  แก้วรักษา ครู โรงเรียนบ้านเค่ียมเพาะ

๓๘ นายชิโนรส  นาคเมือง ครู โรงเรียนบ้านปากน  าท่ากระจาย

๓๙ นายวิรุฬ  ลายพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านชายท่า

๔๐ นางขนิษฐา  กาฬสมุทร ครู โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์

๔๑ นางนงเยาว์  กรีมละ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เสียน

๔๒ นายวิจารณ์  จันทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เสียน

๔๓ นางอัมรัตน์  เซ่งล  า ครู โรงเรียนบ้านบางสาน

๔๔ นายประสิทธิ ์ อินบุญสม ครู โรงเรียนบ้านบางสาน

๔๕ นายเอกนัยต์  รัตนกุล ครู โรงเรียนบ้านใหญ่

๔๖ นายประกิจ  ไชยามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านบนไร่

๔๗ นายพิศาล  โภคภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านแม่แขก

๔๘ นายธ ารง  อินทชัย ครู โรงเรียนบ้านคลองราง

๔๙ นางพวงน้อย  คงมะลวน ครู โรงเรียนวัดตรีธาราราม

๕๐ นางศิริภรณ์  คงมะลวน ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม

๕๑ นางจันทนา  ธรรมศิริไพบูลย์ ครู โรงเรียนเจริญเวชวิทยา

๕๒ นางสุมิตรา  โกลาหล ครู โรงเรียนวัดท่าตล่ิงชัน

๕๓ นางโสภา  สังข์เรียง ครู โรงเรียนวัดแหลมไผ่

๕๔ นายนิคม  ส าลี ครู โรงเรียนบ้านพัฒนา

๕๕ นางสุพร  บุญขาว ครู โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที ่๙๑

๕๖ นางรัตนา  คงชนะ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม

๕๗ นางอาภรณ์  สารพงษ์ ครู โรงเรียนวัดธัญญาราม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต ๓

๑ นายวรรณะ  บุญสุข ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายนิพนธ์  เล่าซี ศึกษานิเทศก์

๓ นายวินัย  อานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที ่๒๑๗

๔ นายประนอบ  จีนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางอุง

๕ นายทนงศักด์ิ  เนื่องเยาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที ่๑๓๐

๖ นายวินัย  ทองรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๗ นายอุรัชถ์  แจ้งเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง

๘ นายประพนธ์  ปลอดอักษร ผู้อ านวยการโรงเรียนควนสุบรรณ



๓๐๗

๙ นางจารีย์  วุฒิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางหอย

๑๐ นายสามารถ  นาคขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส่ีแยกสามัคคี

๑๑ นางสาววนิดา  ลือสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านย่านดินแดง

๑๒ นางสุภาวินี  ศุทธางกูร ครู โรงเรียนบ้านควนใหม่

๑๓ นางจิรพันธ์  เครือหงส์ ครู โรงเรียนนาสาร

๑๔ นางศิริรัตน์  พัฒนกูล ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน

๑๕ นายพิษณุพงศ์  เชาวเหม ครู โรงเรียนบ้านพรุแชง

๑๖ นางกรรณิการ์  กอบวัฒนกุล ครู โรงเรียนบ้านนาควน

๑๗ นางเพลินพิศ  ชุมชอบ ครู โรงเรียนวัดคลองตาล

๑๘ นางกฤษณา  อัชฌากร ครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง

๑๙ นางกฤษณา  อาวุธ ครู โรงเรียนบ้านห้วยห้าง

๒๐ นางศุภดี  นะประสม ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย

๒๑ นายธัชช์ธรรม  อิทธาอภินันท์ ครู โรงเรียนวัดทุง่หลวง

๒๒ นางนันทวัน  นาคขวัญ ครู โรงเรียนจิตประชาราษฎร์

๒๓ นายส าราญ  ตั งเมือง ครู โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

๒๔ นางสุณี  โรจนเมธีสกุล ครู โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

๒๕ นางจิรพันธ์  ด้วงทองแก้ว ครู โรงเรียนควนสุบรรณ

๒๖ นางส าลี  เทือกสุบรรณ ครู โรงเรียนนาสาร

๒๗ นายสมรรถพร  สุจริต ครู โรงเรียนบ้านกอบแกบ

๒๘ นางมณทิรา  เจนรักสุขุม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒

๒๙ นางนงลักษณ์  ยอดสุรางค์ ครู โรงเรียนบ้านช่องช้าง

๓๐ นางสุกัญญา  สุรกา ครู โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด

๓๑ นายสนิท  ลิกขไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน

๓๒ นางสาคร  แสงระวี ครู โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

๓๓ นายสุรพล  อุปลา ครู โรงเรียนบ้านกอบแกบ

๓๔ นายจรุง  หล่อพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านไสขรบ

๓๕ นางผิวพรรณ  นวลวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านพรุแชง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๑

๑ นายเสอดทัศน์  พัฒนมณี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายเฉลิมพล  สหุตนัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา



๓๐๘

๓ นางสาวสมควร  แก้วหอม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๔ นางจีรพรรณ  ศิริพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๕ นางเกษราพร  โรจนากาศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

๖ นายไพจิตร  ม่วงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า

๗ นายพัฒน์สิน  ฉัตร์ภักดีนนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กเบญจวิทยา

๘ นายมนัสเทพ  กทิศาสตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค  าคูณบ ารุง)

๙ นายเด่นดวง  ดวงใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา

๑๐ นายวิรุฬห์  วิบูลย์อรรถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

๑๑ นายวัฒนนนท์  รัตนผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดาน

๑๒ นายณัฐวุฒิ  มีสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบรมสุข

๑๓ นายประณต  บรรลือทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ าปึลสนวน

๑๔ นายไพศาล  มีพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสรออ

๑๕ นายวุฒิ  นิลแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา

๑๖ นายพิภพ  จันทเขต ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)

๑๗ นายสุธี  กองทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร

๑๘ นายณัฐภัทร  สืบสันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ

๑๙ นายมนตรี  แต้มทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห)์

๒๐ นายภิตติ  แย้มศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

๒๑ นางสมบัติ   ผิวงาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองซ า

๒๒ นางจริยา  เพ็ญประทุม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ

๒๓ นายสมบัติ  เกิดพุม่ ครู โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง

๒๔ นางบัญญาต  สมัครสมาน ครู โรงเรียนบ้านโคกกรวด

๒๕ นายปวงชน  นฤมิตมนตรี ครู โรงเรียนบ้านกันตรง

๒๖ นางวิลารัตน์  อุไร ครู โรงเรียนบ้านแสรออ

๒๗ นางสุวรรณี  ประดุจชนม์ ครู โรงเรียนบ้านโชกเหนือ

๒๘ นางอภิญญา  นามวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลล าดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)

๒๙ นายเกียรติณรงค์  พลศักด์ิ ครู โรงเรียนบึงวิทยาคาร

๓๐ นางฐิติรัตน์  ธีรชาญวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง

๓๑ นางสมนา  หนุนชู ครู โรงเรียนบ้านสวาย

๓๒ นายนรินทร์  ทองสุก ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง



๓๐๙

๓๓ นางทัศนีย์  วิทยอุดม ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง

๓๔ นางสงกรานต์  ไชยโยชน์ ครู โรงเรียนบ้านแตล

๓๕ นางกันธิมา  สุขเหลือ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

๓๖ นางดาวเรือง  ฉิมมาลี ครู โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

๓๗ นางทัศนีย์  จารุเสฏฐิโน ครู โรงเรียนบ้านทวารไพร

๓๘ นางบัวเพียง  จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์

๓๙ นางพรพรรณ  แสวงดี ครู โรงเรียนอนุบาลจอมพระ

๔๐ นางโสมศศิ  ประคองใจ ครู โรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา)

๔๑ นายวิรัช  แสวงดี ครู โรงเรียนบ้านระกาสังแก

๔๒ นายเล็ก  ช่อทับทิม ครู โรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์)

๔๓ นางสุขี  มณีนิล ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่

๔๔ นางส าลี  ไชยชาติ ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่

๔๕ นางบัวเล่ือน  ทางดี ครู โรงเรียนบ้านทัพกระบือ

๔๖ นายวีระ  ปันทะรส ครู โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

๔๗ นายปรีดา  ประดับสุข ครู โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที๕่๘

๔๘ นายจรูญ  สุทธิยานุช ครู โรงเรียนบ้านเทนมีย์

๔๙ นางสาวประยงค์  มีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี)

๕๐ นางสาวแน่งน้อย  สร้อยนาก ครู โรงเรียนบ้านนาสม (วิไลราษฎร์ศึกษา)

๕๑ นางจันทร์นิภา  วงษ์เกิด ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"

๕๒ นางนวลอนงค์  แก่นสาร ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"

๕๓ นางธัญรัศมิ์  ธรรมถิระพัฒน์ ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"

๕๔ นางอโณทัย  บุญประสพ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

๕๕ นางรัชฎา  พรมมา ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

๕๖ นางรัตนา  ทิวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

๕๗ นางอุไรวรรณ  มีพร้อม ครู โรงเรียนบ้านสดอ

๕๘ นางรัชนีภรณ์  ประเสริฐสาร ครู โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์

๕๙ นางทองอัน  เทียนทอง ครู โรงเรียนบ้านตร าดม

๖๐ นางนัยนา  อรรถวรวุฒิ ครู โรงเรียนอนุบาลล าดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)

๖๑ นางสงวนสิทธิ ์ เมืองสุข ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่น

๖๒ นายสมพร  ตุ้มทอง ครู โรงเรียนบ้านพันษี



๓๑๐

๖๓ นางอภินันท์  เอื อเมธิยางกูล ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (ผดุงวิทยา)

๖๔ นายเฉลียว  ปิน่เพชร ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ

๖๕ นายเสง่ียม  วัฒนกุล ครู โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง

๖๖ นางสาวอะคร้าว  ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บ ารุง)

๖๗ นายสมบูรณ์  พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห)์

๖๘ นางอรุณี  โองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสวาย

๖๙ นางสาวธันยนันท์  เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก

๗๐ นายศักด์ิพงษ์  ศิลาชัย ครู โรงเรียนบ้านกะลัน

๗๑ นายบุญมา  ราชสมบุตร ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา

๗๒ นายเฉลียว  บุตรงาม ครู โรงเรียนบ้านโนนงิ ว

๗๓ นายธีระวุฒิ  จุฑาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทวารไพร

๗๔ นายสนิท  คงบุญ ครู โรงเรียนบ้านเขวา (เทพอนุสรณ์)

๗๕ นายสยาม  นาจ าปา ครู โรงเรียนบ้านส าโรง-โคกเพชร

๗๖ นายอดุลย์  ทางดี ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง

๗๗ นายอนุศาสน์  เทพร าพึง ครู โรงเรียนเมืองที

๗๘ นางดวงจันทร์  สุรินทราบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสวาย

๗๙ นางยุพา  ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านคอโค

๘๐ นางสาวเสาวลักษณ์  ตีรวัฒนประภา ครู โรงเรียนบ้านตะตึงไถง

๘๑ นางสุภาภรณ์  ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองกง

๘๒ นางสังวาลย์  ทองหนา ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"

๘๓ นางสุนีย์  ประทุมวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

๘๔ นายสมาน  จึงศรีพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

๘๕ นางชลลดา  สมทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์

๘๖ นางประภัสสร  จันทร์พวง ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

๘๗ นางสุนิสา  สายยศ ครู โรงเรียนบ้านบึง (สนง.สลากกินแบ่งสมทบสร้าง ๒๕๓)

๘๘ นางนงลักษณ์  สันทัด ครู โรงเรียนอนุบาลล าดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)

๘๙ นางล าดวน  โคตรพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลส าโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ)

๙๐ นางวัฒนี  ทองปาน ครู โรงเรียนอนุบาลส าโรงทาบ (บริคุตต์วิทยาคุณ)

๙๑ นางละเอียด  จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านตะกุย (ค  าคูณบ ารุง)

๙๒ นายสุเทพ  มณีไสย ครู โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่



๓๑๑

๙๓ นางสวัสด์ิ  มณีไสย ครู โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่

๙๔ นายวีระศักด์ิ  จินดาศรี ครู โรงเรียนบ้านส าโรง

๙๕ นายท านอง  เจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านทวารไพร

๙๖ นางสงวน  สายยศ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์

๙๗ นางนิตยา  ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านดินแดง

๙๘ นางปัญญาพร  สาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา)

๙๙ นายประถม  ดาทอง ครู โรงเรียนบ้านลุมพุก (จันทรศึกษา)

๑๐๐ นางวรางคณา  นะเวรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านส าโรงนาดี

๑๐๑ นางศุภลักษณ์  รักษ์คิด ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๑๐๒ นางละเอียด   ว.ีโอลาทเต้ ครู โรงเรียนบ้านกะทม (คุณรสนิมิต)

๑๐๓ นายไกรศร  ลิ มศิริ ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง

๑๐๔ นายบ ารุง  งามโฉม ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร

๑๐๕ นางกาญจนา  บุญพูล ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

๑๐๖ นางกนิษฐา  สธนเสาวภาคย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

๑๐๗ นายประดับ  ทันวัน ครู โรงเรียนบ้านโชกใต้

๑๐๘ นางพัฒนา  จันทเขต ครู โรงเรียนวัดทักษิณวารี

๑๐๙ นายพีรศักด์ิ  รัมพณีนิล ครู โรงเรียนบ้านโคกสนวน

๑๑๐ นายประดับ  มุมทอง ครู โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์

๑๑๑ นางพิจิตรา  ชาวนา ครู โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุง้

๑๑๒ นางจุฬาลักษณ์  วรเกต ครู โรงเรียนบ้านส าโรง

๑๑๓ นายเสรี  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ

๑๑๔ นายเริงศักด์ิ  คงดี ครู โรงเรียนบ้านขามระกา

๑๑๕ นางสมมาตร  วิญญูธรรม ครู โรงเรียนบ้านล าชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห)์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒

๑ นายเฉลิมพล  สมทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

๒ นายสังวร  แสนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมมาศวิทยา

๓ นายสุพจน์  เป็นพุม่พวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ้อตล่ิงชัน

๔ นายศุภวัตร  พิเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านน  าค า (สนง.สลากฯ)

๕ นายบุญเลี ยง  ค  าชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที ่๘๕

๖ นายสว่าง  ชาญศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง



๓๑๒

๗ นายสมนึก  จิตหนักแน่น ผู้อ านวยการโรงเรียนสนมศึกษาคาร

๘ นายสมพล  ค าสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล

๙ นายเจตนา  เจริญศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม)

๑๐ นายนิรันดร  ฉลาดดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวนาค า

๑๑ นายอ านาจ  สิทธิแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่า

๑๒ นายสวรรค์  จิตสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงหมาก

๑๓ นายถาวร  กะการดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกแดง

๑๔ นายกิตติศักด์ิ  บุญสรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง

๑๕ นายบุญคง  แพงเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)

๑๖ นายวิเชียร  สุนทร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา)

๑๗ นายจ ารัส  ต่อสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที ่๘๕

๑๘ นางสาวสมพร  สารพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่

๑๙ นายไพศาล  พรหมทอง ครู โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม

๒๐ นางยาใจ  สัตย์ฌุชนม์ ครู โรงเรียนบ้านขี เหล็กโนนจาน

๒๑ นางถนอม  งามจิตร ครู โรงเรียนบ้านยาง

๒๒ นางพวงทอง  บุญมาก ครู โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)

๒๓ นางอุ่นใจ  สิทธิแสง ครู โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บ ารุง)

๒๔ นายสังวร  สมทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านนาดี

๒๕ นายฉลอง  คงทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านลุงปุง

๒๖ นางสร้อยสุวรรณ  ชาญศรี ครู โรงเรียนบ้านบะ

๒๗ นายเพิม่  อินทร์งาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู ๒๕๐๓)

๒๘ นายศักด์ิชัย  ศรีทะโร ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

๒๙ นางวรนุช  ธนปฐมพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบะ

๓๐ นายบุญเลิศ  ศรีษะเทือน ครู โรงเรียนบ้านล าเพิญ

๓๑ นางทัศนีย์  โสรกนิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา"

๓๒ นางบุษบา  บุญล้อม ครู โรงเรียนบ้านยางชุม

๓๓ นางทัศนีย์  กะการดี ครู โรงเรียนบ้านโสมน

๓๔ นายประสิทธิ ์ ชาวนา ครู โรงเรียนบ้านบอน  (ท่าวารีวิทยา)

๓๕ นายสุนทร  เพ่งพินิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ

๓๖ นายยนต์  แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านนาศรีสุข



๓๑๓

๓๗ นางบุญเลี ยง  สมรูป ครู โรงเรียนบ้านสาโรช

๓๘ นายทองสัน  อุดม ครู โรงเรียนบ้านโนนจ าปา

๓๙ นางบัวลิน  ส่องศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก

๔๐ นายประกอบ  ภูส่วัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านอ้อตล่ิงชัน

๔๑ นางหัสยา  ขุมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"

๔๒ นายกิตติศักด์ิ  มากมูล ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)

๔๓ นางวรรณรัตน์  สะอาดยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

๔๔ นางอรุณี  คงบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

๔๕ นายชัชวาล  สร้อยจิตร ครู โรงเรียนบ้านปรีง

๔๖ นางตันยงค์  วงศ์กล้า ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข

๔๗ นางร าพรรณ  ค าสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านเบิด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓

๑ นายเกตุ  วิเศษชุมพล ศึกษานิเทศก์

๒ นายธวัช  ใจกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะดาด

๓ นายสุคนธ์  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลัด

๔ นายสุภชัย  ดัชถุยาวัตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)

๕ นายพุฒธิชัย  ค  าคูณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบ ารุงราษฎร์)

๖ นางประชุมพร  สังข์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิก์อง

๗ นายสมเจตน์  จอกแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)

๘ นายวิสัย  พิศโฉม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

๙ นายสมศักด์ิ  ปรึกษาตน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรุน

๑๐ นายโกศล  รัตนวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก็วล

๑๑ นายวรชาติ  มูลศาสตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโชค

๑๒ นายประเสริฐ  โสพิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง

๑๓ นายปราโมทย์  ยิ่งยงยุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม

๑๔ นายสมวงศ์  มูลศาสตร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจารย์

๑๕ นางเข็มเพ็ชร  ห้าวเหิม ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบ ารุง)

๑๖ นายนพรัตน์  เพชรล้วน ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน (ริมราษฎร์นุสรณ์)

๑๗ นางเสาวรส  วงศ์นาค ครู โรงเรียนบ้านบักดอก

๑๘ นางประยวง  ตินานพ ครู โรงเรียนบ้านจีกแดก



๓๑๔

๑๙ นางศรัณย์พร  หงษ์สูง ครู โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบ ารุงราษฎร์)

๒๐ นางดรุณี  สนิทฉัตร ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข

๒๑ นายบุญไทย  แปดมนต์ ครู โรงเรียนบ้านกะปู

๒๒ นางอวยพร  รามพุดซา ครู โรงเรียนโพนชาย

๒๓ นายพิสุทธิ ์ จิตธรรม ครู โรงเรียนบ้านอังกอล

๒๔ นางสาวอุบล  วิทยะสุนทร ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด

๒๕ นายช านาญ  นภาคเวช ครู โรงเรียนบ้านอ าปึล

๒๖ นายสุบิน  หว่านไฟชาติ ครู โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์

๒๗ นายผดุง  เดชสงค์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสวาย

๒๘ นายสรีระ  มีกล้า ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง

๒๙ นางกรรณิการ์  สายรัตทอง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม

๓๐ นางสาวขันทอง  สุขอุ้ม ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม

๓๑ นางอารีย์  พัฒนมณี ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที ่๑๙๐

๓๒ นางนิ่มนวล  เหลาคม ครู โรงเรียนบ้านสกล

๓๓ นางศิริพร  กรองทอง ครู โรงเรียนบ้านแดง

๓๔ นางล าเพียร  ขันธาฤทธิ ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนชาย

๓๕ นางอัญชลี  เชฐขุนทด ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๓๖ นายสมจิต  เกษามา ครู โรงเรียนบ้านพนมดิน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑

๑ นายประกอบ  กุลเกลี ยง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสมชัย  น้อยบรรเทา นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๓ นายอังกาบ  กงนาง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๔ นางสุนทรี  พระนคร นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๕ นางเพ็ญสุข  สุตตสันท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ

๖ นายสังข์  ใจขาน ศึกษานิเทศก์

๗ นายอาคม  สุขเสริม ศึกษานิเทศก์

๘ นายประยูร  อาคม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

๙ นายจักรพันธ์  นันทะมีชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

๑๐ นายเชิญชัย   มหิศนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมมณี

๑๑ นายสามารถ  พิมพ์พา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา



๓๑๕

๑๒ นายสมสนุก  จันทร์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก

๑๓ นายสุรชัย  ธรรมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ

๑๔ นายสุเทพ  พนาลิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง

๑๕ นายนิพนธ์  สนธิหา ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์

๑๖ นายเกรียงศักด์ิ  เพชรเวียง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน

๑๗ นางพิมลมาศ  โคตะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือใต้

๑๘ นางกรอบแก้ว  ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง

๑๙ นางเบญจรัตน์  ยิ มไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบงวิทยา

๒๐ นายถาวร  ชัยจันทร์ ครู โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา

๒๑ นางกรุณา  วันแตง ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

๒๒ นายวีระพล  อ่อนฉลวย ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

๒๓ นางสุชาดา  จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

๒๔ นายธ ารง  ธรรมสุข ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

๒๕ นางสุนันทา  กรมวังก้อน ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

๒๖ นายบรรจง  พาพิมพ์ ครู โรงเรียนฉันทนาวัณรถ

๒๗ นายสมบูรณ์  ตาลดอน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน

๒๘ นายประสิทธิ ์ โยคะสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน

๒๙ นายชุณห์  บุตรโคตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค

๓๐ นายวิษณุ  อินทะขีณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค

๓๑ นางวิภารัตน์  คะอังกุ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพวก

๓๒ นางทัศนา  ขุนใหญ่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา

๓๓ นายอุทิศ  เจริญสุข ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔

๓๔ นางกฤษดากร  อังสนั่น ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์

๓๕ นายอัครนิจ  พิมพะนิตย์ ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์

๓๖ นายเดชา  ภูมิโพธิต์าก ครู โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา

๓๗ นายวัชรพงษ์  ผ่านส าแดง ครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง

๓๘ นายสมใจ  แข็งข้อ ครู โรงเรียนบ้านกองนาง

๓๙ นายประสงค์  หนันตรี ครู โรงเรียนบ้านโคกค าทุง่สว่างวิทยา

๔๐ นายสุธรรม  ศรีระสาร ครู โรงเรียนบ้านดงต้อง

๔๑ นายทูลย์  สมชัย ครู โรงเรียนบ้านดงนาค า



๓๑๖

๔๒ นายอุดม  ผุดผ่อง ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ

๔๓ นายอินทร  ธรรมวงศา ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง

๔๔ นายไพโรจน์  ราชาวัง ครู โรงเรียนบ้านเทานาบอน

๔๕ นายมงกุฏ  พิมพ์ภาเรีย ครู โรงเรียนบ้านนาดง

๔๖ นางขันทอง  ชาปัญญา ครู โรงเรียนบ้านปากมาง  

๔๗ นางพจนีย์  ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านผาตั ง 

๔๘ นางธนภร  ข าสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ

๔๙ นางเพลินพิศ  ค าภูแก้ว ครู โรงเรียนบ้านพานพร้าว

๕๐ นายนิรันดร์   ถิ่นภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านโพนพระ

๕๑ นางอัญชลี  โสบุญมา ครู โรงเรียนบ้านวังน  ามอก

๕๒ นางไพลิน  ร างาม ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

๕๓ นางสุวรรณา  ใจวารี ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

๕๔ นายสุพจน์  ห่อศรี ครู โรงเรียนบ้านสาวแล

๕๕ นายทรงศักด์ิ  โพธิพ์ัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนอง

๕๖ นายสุวิทย์  ขาวไชยมหา ครู โรงเรียนบ้านหนองเด่ิน

๕๗ นายไพบูลย์  กองอุดม ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่อ

๕๘ นายสมนึก  ชาปัญญา ครู โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา

๕๙ นายดิเรก  นามอ านาจ ครู โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข

๖๐ นายกุศล  ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี

๖๑ นายพิชัย  เหลืองอิงคสุต ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์

๖๒ นางผุดผ่อง  ไชยธรรมมา ครู โรงเรียนส านักงานสลากกินแบ่งที ่ ๗๕

๖๓ นางประหยัด  ศิลาคม ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา

๖๔ นางรัตนา  ข าดี ครู โรงเรียนหัวหาดวิทยา

๖๕ นางพรไทย  พุฒค า ครู โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา

๖๖ นางรัตนาภรณ์  อุดมกัน ครู โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา

๖๗ นางวรรณะ  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่

๖๘ นางงามนิจ  ทัพวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

๖๙ นายกุญช์พิสิฎฐ์  ชัยนคร ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

๗๐ นางกาญจนา  จิวะนนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

๗๑ นางสาวทิพย์สุดา  สีหานาม ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย



๓๑๗

๗๒ นางระพีพรรณ  รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

๗๓ นายถนอม  ค าสุข ครู โรงเรียนอาโอยาม่า ๒

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒

๑ นายนเรนทร์  ค ามา ศึกษานิเทศก์ 

๒ นายพินิจ  งามวิเศษ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

๓ นายวานิชย์  มณีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเซิม

๔ นายศักด์ิสิทธิ ์ น้อยต าแย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

๕ นายหนูรัก  นุชเนื อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าต่างค า

๖ นายเนาวรัตน์  ศรีกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ธาตุท่าล่ีดอนกลางสามัคคี

๗ นายสมบัติ  คงปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแบง

๘ นายประครอง  มิทะลา ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมเจริญชัย

๙ นายศุภชัย  อ่อนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์

๑๐ นายไพโรจน์  ชารีราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลชุม

๑๑ นายพงษ์ประยูร  พิสัยพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง

๑๒ นายชัยสฤษด์ิ  อนุตรินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ

๑๓ นายสุกาญจน์  จิตรวิขาม ครู โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์

๑๔ นางดรุณี  ปินะถา ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

๑๕ นางประนอม  น้อยต าแย ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์

๑๖ นางเกษรัตน์  ศรีชัยชนะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย

๑๗ นางสุรัชฎี  มูลศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง

๑๘ นางพิสมัย  สุวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโพนทัน

๑๙ นายไพบูลย์  สระแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโพนทัน

๒๐ นายสนั่น  ธรรมขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง

๒๑ นายพิทักษ์  วิทยารัตนพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย

๒๒ นายอาระกัลป์  วรรณเสน ครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย

๒๓ นายยรรยง  ไชยมาศ ครู โรงเรียนบ้านน  าเป

๒๔ นายลิขิต  โพธิห์งอก ครู โรงเรียนบ้านดงดาล

๒๕ นายเข็มทอง  มูลสูตร ครู โรงเรียนบ้านต้อน

๒๖ นายอาทิตย์  สารกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองคอน

๒๗ นางสุภาภรณ์  มาพะเนาว์ ครู โรงเรียนสนธิราษฎร์บ ารุง



๓๑๘

๒๘ นายไพศาล  คิดชัย ครู โรงเรียนสนธิราษฎร์บ ารุง

๒๙ นางศิริวรรณ  อุตมะ ครู โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๑

๑ นายละมูล  เจนวรกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายปรีชา  สวัสด์ิทา ศึกษานิเทศก์

๓ นางละดา  ดอนหงษา ศึกษานิเทศก์

๔ นายทวี  งามชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา

๕ นายประจวบ  สิงห์ค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก

๖ นายสิริชัย  สองเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง

๗ นายสุรชาติ  โสภารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพนคึมน  าเกลี ยง

๘ นายสันต์  บุญจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทับควาย

๙ นายระเด่น  ขันซ้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุง่แก้วน  าลัด

๑๐ นายเชี่ยว  อุโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

๑๑ นายเหรียญชัย  พุฒพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินส่ิว

๑๒ นายสุพจน์  สิงห์กอ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง

๑๓ นายสง่า  ปองไป ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์

๑๔ นายสิทธิชัย  พรมแดง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน

๑๕ นายโพยม  ศรีภูธร รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์

๑๖ นางสาวจิราภรณ์  ยอดคีรี ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน

๑๗ นายทองพูน  มุขอาษา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู

๑๘ นางพูลสุข  ศรีแสนพรหม ครู โรงเรียนพิศาลวิทยา

๑๙ นายสุรพล  แก้วประกอบ ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า

๒๐ นายสมพร  จันทร์ล้วน ครู โรงเรียนบ้านวังหมื่น

๒๑ นายบุญธรรม  โคตรมี ครู โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม

๒๒ นางบุญโฮม  สุขสมร ครู โรงเรียนร่มเกล้า

๒๓ นางกมลพร  ปาจรียานนท์ ครู โรงเรียนร่มเกล้า

๒๔ นางส าราญ  โยธาฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา

๒๕ นายเส็ง  ผิวเพชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา

๒๖ นางเพ็ญศรี  งามชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านวังน  าขาวชนูปถัมภ์

๒๗ นางศุภลักษณ์  ศรีวรปพาฬ ครู โรงเรียนบ้านวังน  าขาวชนูปถัมภ์



๓๑๙

๒๘ นายสุรศักด์ิ  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา

๒๙ นายประดิษฐ์  ประโคถานัง ครู โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์

๓๐ นางล าดวน  ทับทิม ครู โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์

๓๑ นายสวิง  ไชยสงคราม ครู โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม

๓๒ นายจันทจิต  ลิชผล ครู โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

๓๓ นายสมฤดี  ผาแดง ครู โรงเรียนบ้านลาด

๓๔ นายเกษม  วันดี ครู โรงเรียนบ้านโคกน  าเกี ยง

๓๕ นางพรเพ็ญ  ไชยสงคราม ครู โรงเรียนบ้านพร้าว

๓๖ นายสุดใจ  แก้วเกิดเคน ครู โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง

๓๗ นายอุดม  ผดาศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนขมิ น

๓๘ นายสะดวก  กองศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยโจด

๓๙ นางประเพียร  ค ามูล ครู โรงเรียนกุดจิกวิทยา

๔๐ นางพุทธา  พลพวก ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย

๔๑ นายวิชัย  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านมอใต้

๔๒ นายช านาญ  มนตรีศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

๔๓ นายถาวร  จะมี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก

๔๔ นายนิคม  แก้วมงคล ครู โรงเรียนบ้านโคกสนั่น

๔๕ นายสมบูรณ์  โลบ้านไผ่ ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ

๔๖ นายนรินทร์  ศรีโนนยาง ครู โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม

๔๗ นางบังอร  สุปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่

๔๘ นางวาสนา  วงษ์นาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่

๔๙ นายระเบียบ  วิเชฎฐพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๕๐ นายสุนันท์  ผาสิกา ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา

๕๑ นายอดิศร  ชัยมูล ครู โรงเรียนบ้านหินส่ิว

๕๒ นายสุภณ  ธนะธน ครู โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๒

๑ นายอุดม  ผลธุระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดผึ ง

๒ นายอรรถวิโรจน์  สอนค ามี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา

๓ นายประสิทธิ ์ ศรีหวังใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดแห่วิทยา

๔ นายพิเชษฐ์  สมบัติธีระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเอื องโนนไร่โนนสาวิทยา



๓๒๐

๕ นายวิทยา  สารกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา

๖ นายสมพงษ์  พลเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ

๗ นางภูไท  จันทร์ชมภู ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์

๘ นางสุกานดา  ค าทองสุก ครู โรงเรียนบ้านโคกทุง่น้อย

๙ นายอภิสิทธิ ์ ศรีจานเหนือ ครู โรงเรียนบ้านโคกกะทอ

๑๐ นางอุทัย  ล าโกน ครู โรงเรียนบ้านโคกกะทอ

๑๑ นายชนะ  ปัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนกุดแห่วิทยา

๑๒ นายด ารงค์  ดวงทิพย์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๑๓ นายล าพร  วงเคน ครู โรงเรียนบ้านนาด่าน

๑๔ นายบุญส่ง  พลาศรี ครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

๑๕ นายค าผัน  กันหา ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ ง

๑๖ นายสุระพงษ์  สีชาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนากลาง

๑๗ นางจรัสศรี  หลักมั่น ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวค าแสน

๑๘ นายสุพจน์  ดอนโสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิศ์รีสมพร

๑๙ นายค าหล้า  สุพรรณตา ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๒๐ นายส ารอง  ค าแหง ครู โรงเรียนบ้านนาแก

๒๑ นางกชพรรณ  วงษ์รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านนาแก

๒๒ นายอลงกรณ์  จันทะเดช ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่โนนสูงวิทยา

๒๓ นายสุภาพ  สิทธิ ครู โรงเรียนบ้านซ าเสี ยว

๒๔ นายวีระ  ทุน่ใจ ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อย

๒๕ นางสุดสงวน  วงศ์ชาน้อย ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อย

๒๖ นางสุภาวินี  สุวรรณคาม ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง

๒๗ นายบุญยืน  แสนหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน

๒๘ นายบุญกอง  สายสมร ครู โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม

๒๙ นายวิชาญ  โฉมที ครู โรงเรียนยูงทองวิทยา

๓๐ นายสมดี  ดีหมั่น ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน

๓๑ นายประสาน  สอนเฒ่า ครู โรงเรียนบ้านกุดดินจี่

๓๒ นายประเสริฐ  หลักค า ครู โรงเรียนบ้านกุดดินจี่

๓๓ นางวรางคณา  ปราบนอก ครู โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา

๓๔ นางวรนาฎนารี  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา



๓๒๑

๓๕ นายสุเทพ  โม้ศรี ครู โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

๑ นางเกตุแก้ว  พรหมจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นายเสกสรรค์  อรรถยานันทน์ ศึกษานิเทศก์

๓ นางพรรณพร  วรรณลักษณ์ ศึกษานิเทศก์

๔ นายวิชัย  นาคยรรยงค์ ศึกษานิเทศก์

๕ นางศิวพร  สว่างโชติ ศึกษานิเทศก์

๖ นายมนตรี  เดชอัมพร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคศุภราช

๗ นางมณฑา  ธาราพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ

๘ นายสมนึก  ฉาบนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจุฬามุนี

๙ นายสุวิน  ทองมั่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา

๑๐ นายไพบูลย์  กลัดแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอบทม

๑๑ นายอุดมศักด์ิ  วงษ์พานิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์

๑๒ นางมารศรี  จันทรัศมี รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง

๑๓ นางสุนทรี  กิตติมาสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

๑๔ นางปิยวรรณ  กลีบขจร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

๑๕ นางพัชรา  สุขส าอาง ครู โรงเรียนวัดลิ นทอง

๑๖ นางสถิตาพรรณ  วันดี ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์

๑๗ นางจรรยา  พาทองค า ครู โรงเรียนวัดไชยภูมิ

๑๘ นางนวลฉวี  นวกภูมิ ครู โรงเรียนวัดไชโย

๑๙ นางมะลิ  อยู่วิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดมะขาม

๒๐ นางสุชาดา  มะหะหมัด ครู โรงเรียนบ้านชะไว

๒๑ นางบุปผา  พวงมะลิ ครู โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม

๒๒ นางฉวีวรรณ  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด

๒๓ นางณัฐวรรณ  เกื อหนุน ครู โรงเรียนอนุบาลป่าโมก

๒๔ นางสุรีย์รัตน์  พิมพา ครู โรงเรียนวัดลาดเค้า

๒๕ นายประสะ  เงินทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม

๒๖ นางเพ็ญนิภา  เจียระผกานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม

๒๗ นางเบญจวรรณ  บุญอิ่ม ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม

๒๘ นางพัชรินทร์  เชื อเล็ก ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม



๓๒๒

๒๙ นางสุชา  ช้างงาม ครู โรงเรียนวัดสามประชุม

๓๐ นางพเยาว์  รุ่งแจ้ง ครู โรงเรียนวัดข่อย

๓๑ นางบุบผา  เขียวอุไร ครู โรงเรียนวัดน  าอาบ

๓๒ นางวรรณา  บุญยัง ครู โรงเรียนวัดน  าอาบ

๓๓ นางสุพัตา  วงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดน  าอาบ

๓๔ นางจารุณี  ทิมาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดจุฬามุนี

๓๕ นางรุ่งทิพย์  วงศ์สถิตเสถียร ครู โรงเรียนวัดท่าสามัคคี

๓๖ นางสมไพร  นิรมลดิลก ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์อน

๓๗ นายอัครพัชร์  เขียวระยับ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์อน

๓๘ นายพีระ  ธงไชย ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์อน

๓๙ นางค านึง  กระแสร์ ครู โรงเรียนวัดยางช้าย

๔๐ นายเฉลียว  แก้ววิมล ครู โรงเรียนวัดค าหยาด

๔๑ นายบรรจง  เกษมสุข ครู โรงเรียนวัดค าหยาด

๔๒ นายสุรศักด์ิ  เดชคง ครู โรงเรียนวัดค าหยาด

๔๓ นายไพศาล  ลีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดราชสกุณา

๔๔ นายช านาญ  ม่วงวิเศษ ครู โรงเรียนวัดศาลาดิน

๔๕ นางเยาวนิต  อาจรักษา ครู โรงเรียนวัดนางช า

๔๖ นางชลอ  ดีชะโชติ ครู โรงเรียนชุมชนวัดน  าพุ

๔๗ นางสาล่ี  อังกูรขจร ครู โรงเรียนชุมชนวัดน  าพุ

๔๘ นางดาวรอง  ทองนาค ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน

๔๙ นางสุวิมล  ศรีนพนิคม ครู โรงเรียนวัดตลาดใหม่

๕๐ นางมณเฑียร  พันธุอ์้น ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง

๕๑ นางประยงค์  ม่วงชุม ครู โรงเรียนวัดอบทม

๕๒ นายวินัย  เนื อนวล ครู โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

๕๓ นายวีระ  พ่วงทองค า ครู โรงเรียนวัดหลักแก้ว

๕๔ นางวงเดือน  คู่เมือง ครู โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม

๕๕ นางรัตนา  แย้มสาหร่าย ครู โรงเรียนวัดไผ่วง

๕๖ นายวิเชียร  เขียวชะอุ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านล าสนุ่น

๕๗ นางสวง  ยินดี ครู โรงเรียนบ้านหนองถ  า

๕๘ นายมานพ  สุกใส ครู โรงเรียนวัดโบสถ์



๓๒๓

๕๙ นางมาลี  ครรชิตชัย ครู โรงเรียนวัดท่าชุมนุม

๖๐ นางอุไร  ภิญโญยิ่งทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดท่าชุมนุม

๖๑ นายวิชัย  ฮวบเจริญ ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก

๖๒ นางสาวยุวดี  สมบูรณ์สุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม

๖๓ นายวิชัย  รัศมีวงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน

๖๔ นายประสงค์  ขาวผ่อง ครู โรงเรียนวัดบ้านแก

๖๕ นางวไลพร  ภูตะมี ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

๖๖ นางประดับ  จรตระการ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

๖๗ นางรัชนี  ปฐมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

๖๘ นางสาวสุกัญญา  พิพิธวิทยา ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

๖๙ นายง าพล  ทรงสกุล ครู โรงเรียนวัดวังน  าเย็น

๗๐ นายสมหวัง  ทรัพย์เอนก ครู โรงเรียนวัดสีบัวทอง

๗๑ นางจันทิมา  ชูใจ ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง

๗๒ นางอนงค์  ทับสิน ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง

๗๓ นางส าเริง  หวังพานิช ครู โรงเรียนวัดโพทูล

๗๔ นางศรีพรรณ  น้อยผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ

๗๕ นายสกล  ศรีสาสน์รัตน์ ครู โรงเรียนวัดมะขาม

๗๖ นางบังอร  คลังทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม

๗๗ นางวราพร  มีปรีชา ครู โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง

๗๘ นายประเสริฐ  ทองประสม ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ

๗๙ นางอารีรัตน์  อินทชิต ครู โรงเรียนวัดสว่าง

๘๐ นางธันยดา  พันธุพ์ิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดจุฬามุนี

๘๑ นายสมศักด์ิ  ค าโตนด ครู โรงเรียนวัดม่วงคัน

๘๒ นางอารี  แสงโสภณ ครู โรงเรียนวัดทางพระ

๘๓ นางสาวกัญญา  มาลัยศรี ครู โรงเรียนวัดท านบ

๘๔ นายกิตติ  อธิปัญญวิเศษ ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

๘๕ นางกรุณา  ลิ มถาวรรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบางจักร

๘๖ นางพเยาว์  ศรีแจ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา



๓๒๔

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ

๑ นายสมาน  ช่วงโชติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายนุกูล  ลือนาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายโชติ  ช่วงชิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

๔ นางล าใย  เกษมราช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๕ นางนิ่มนวล  ต้นวงศ์ ศึกษานิเทศก์

๖ นายบุญช่วย  แสนจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

๗ นายเฉลียว  บุญมาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิ งโคกเจริญ

๘ นายปัญญา  ดอกบัว ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

๙ นายบุญมี  บุญประสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า

๑๐ นายกฤษฎา  ยิ่งยืน ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา

๑๑ นายจ าเนียร   สุรสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินส่ิว

๑๒ นายปราโมทย์  อินลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

๑๓ นายผจญ  สดีวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูเขาขาม

๑๔ นายสถิตย์  ศิลทาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด

๑๕ นายอธิชัย  เรืองวัณณภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกใหญ่

๑๖ นายอุทัย  นันทจักร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อบุโปโล

๑๗ นายเรวัช  สินเติม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๑๘ นายสุวรรณ  วงศ์เพ็ญ ครู โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

๑๙ นางจรุงกล่ิน  อิ่มใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก

๒๐ นายสวัสด์ิ  ฉลาดสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก

๒๑ นายยุติชัย  เทียมทัด ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม

๒๒ นางรังสี  สมคิด ครู โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า

๒๓ นางเจียมจิต  รอบโลก ครู โรงเรียนปลาค้างหนองน  าเทีย่ง

๒๔ นางมยุรี  ลูกบัว ครู โรงเรียนปลาค้าวหนองน  าเทีย่ง

๒๕ นายวีระชัย  วีระวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย

๒๖ นายประเสริฐ  ผาลิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค าสร้างบ่อ

๒๗ นางอรนิตย์  มูลมา ครู โรงเรียนบ้านค าสร้างบ่อ

๒๘ นางจ ารัส ณุวงษ์ศรี ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ

๒๙ นายสิน  บุตรจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเสียว



๓๒๕

๓๐ นางพัชรี  ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร

๓๑ นางอารยา  บุญเลิศ ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ

๓๒ นายสุระพงษ์  สุดามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านจอก

๓๓ นางกิ่งแก้ว  ศุภพินิจ ครู โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา

๓๔ นางชูจิตร  กาญจนธ ารง ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๓๕ นางทัศนีย์  แสวงนาม ครู โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง

๓๖ นางนิรมล  เห็มสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก

๓๗ นางพิศมัย  บุตรจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี)

๓๘ นางอรไพ  อนุสินธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี)

๓๙ นายวีระพล  บุญทวี ครู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี)

๔๐ นางยวนใจ  จันทชิต ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง

๔๑ นางรติรส  ล าพุทธา ครู โรงเรียนบ้านนาหมอม้า

๔๒ นางล าดวน  มั่นคง ครู โรงเรียนบ้านห้วย (คุรุประชาคาร)

๔๓ นางวิภาพรรณ  บุดดาวงศ์ ครู โรงเรียนโคกสวาสด์ิดอนแดงหนองสองห้อง

๔๔ นางศิริพร  อุทธา ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน

๔๕ นางศิริวรรณ  ช่วงชิง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต าแย (ประสาสงเคราะห์)

๔๖ นางสถิตย์  สมบัติพาณิช ครู โรงเรียนบ้านศรีคุณ (คุรุประชาวิทยา)

๔๗ นางสาวประภัสสร  มีชัย ครู โรงเรียนบ้านศรีคุณ (คุรุประชาวิทยา)

๔๘ นางอนง  มรกตเขียว ครู โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง

๔๙ นางนงเยาว์  ประทุมชาติ ครู โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง

๕๐ นางบุษบง  ภูมิภาค ครู โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง

๕๑ นายข่าย  หาญจิตร ครู โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

๕๒ นางนวลจันทร์  หิรัญวร ครู โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

๕๓ นายชนินทร์  มาสู่ ครู โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยาคาร)

๕๔ นายยุทธชัย  อุทธา ครู โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยาคาร)

๕๕ นายชายแดน  ต้นวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านจิก

๕๖ นายชื่น ปัญญาดี ครู โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน

๕๗ นายถนัด  สุวรรณพันธ์ ครู โรงเรียนหนองแคน

๕๘ นายเทียบ  บุญมาชาติ ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

๕๙ นายนิวัฒน์  อุทธา ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่



๓๒๖

๖๐ นายประชิต  เสนสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่

๖๑ นายประมวล  บุญหลง ครู โรงเรียนบ้านกุดสิม

๖๒ นายเปีย่ม  กาญจนสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน

๖๓ นายมารุต  อินทสิน ครู โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์

๖๔ นายฤทธิรงค์  ศิริวิริยานันท์ ครู โรงเรียนมิ่งมงคล

๖๕ นายวิชิต  กองเพชร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว

๖๖ นายวิชิต  บัวนาค ครู โรงเรียนบ้านค าข่า

๖๗ นายสมัย  พูลรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ

๖๘ นายสัมฤทธิ ์ ทองไทย ครู โรงเรียนดงแสนแก้วดงส าราญ

๖๙ นายโอภาส  พิมพารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านชูชาติ

๗๐ นายวิเชตุ  บือทอง ครู โรงเรียนบ้านโสกกระแต้

๗๑ นายชาตรี  ศรีษะภูมิ ครู โรงเรียนบ้านโสกกระแต้

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๑

๑ นายวัลลภ  สุวรรณรินทร์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๒ นางนันทนา  นามตระการ ศึกษานิเทศก์

๓ นายประณิ  ด้วงสะดี ศึกษานิเทศก์

๔ นายบุญเหลือ  บุบผามาลา ศึกษานิเทศก์

๕ นายสุจริต  ชาติทวิวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์

๖ นายอร่ามเรือง  อุบลแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขมิ นบ่อโคลน

๗ นายชยพณ  ขันติแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าปาประชานุเคราะห์

๘ นายวรกร  สาสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

๙ นายสุเทพ  กันหาชิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ

๑๐ นายค าแปลง  แก้วเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนส าราญ

๑๑ นายชูวิทย์  ใจทน ผู้อ านวยการโรงเรียนสิริปุณโณ

๑๒ นายจรูญ  อินทฤาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาน  าชุ่ม

๑๓ นางสาวรสสุคนธ์  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง (น าวัฒนาอุปถัมภ)์

๑๔ นางราตรี  กอกษัตริย์ ครู โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก

๑๕ นางมยุรี  จอมค าสิงห์ ครู โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที ่๑๘๗

๑๖ นางสุนทรี  เพียรขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ)์

๑๗ นางประจิต  เพียรชอบ ครู โรงเรียนบ้านดงอุดม



๓๒๗

๑๘ นายเศรษฐศักด์ิ  กอรักเรือง ครู โรงเรียนบ้านดงอุดม

๑๙ นางสุวภา  คนฉลาด ครู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์

๒๐ นายอุบล  พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์

๒๑ นางประจวบ  จ าปาหอม ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

๒๒ นายจักรพงษ์  ซ้ายสุพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

๒๓ นางสาวพิกุล  วงศ์ชาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ า

๒๔ นางอมรา  ประจงสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

๒๕ นางสาวรัชนี  ลือชัยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓

๒๖ นางกนกพร  จันทะสิม ครู โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์

๒๗ นายพงษ์ชิต  เหลาทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา

๒๘ นางสาวสุภาภรณ์  ศรีภา ครู โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง

๒๙ นางพรทิพย์  พรหมทะสาร ครู โรงเรียนบ้านจ าปาวิทยา

๓๐ นางประเทืองศรี  พิมพ์ดา ครู โรงเรียนบ้านจ าปาวิทยา

๓๑ นางประภาพรรณ  สนสายสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านจ าปาวิทยา

๓๒ นายเสรี  มูลศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านโคกลาด

๓๓ นายเอกวิทย์  กาสีใส ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่าง

๓๔ นางนิตยา  สุวรรณรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง

๓๕ นางวิมลศรี  ดอนสมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านขมิ นบ่อโคลน

๓๖ นางวิสัย  ดวงดี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)

๓๗ นายประจักษ์  มาริณี ครู โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย

๓๘ นายบัวที  ชมเชย ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง

๓๙ นางวันเพ็ญ  ไชยสว่าง ครู โรงเรียนบ้านพรานเหมือน

๔๐ นายอัครพล  สุวรรณมาโจ ครู โรงเรียนบ้านนาทาม

๔๑ นางทัศณีย์  ตันมิ่ง ครู โรงเรียนชุมชนโนนสูง

๔๒ นางระพีพรรณ  ทรัพย์สกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว

๔๓ นางอุไรวรรณ  ศรีเพชร ครู โรงเรียนบ้านข้าวสาร

๔๔ นางถวัลยรัตน์  ภักดีพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที ่๖๗

๔๕ นางบุหงา  จันทร์ประทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า

๔๖ นางวิลาวัณย์  อุทามนตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า

๔๗ นางศุภมาส  แข็งแรง ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่



๓๒๘

๔๘ นางวัชนี  โภคาพาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่ค า

๔๙ นางสุวรรณี  ตงศิริ ครู โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่ค า

๕๐ นางนัฐชญาพรรณ  บุตรดีสิริยากุล ครู โรงเรียนบ้านเล่ียมพิลึก

๕๑ นางเยาวลักษณ์  มูลสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง

๕๒ นายเวียงชัย  วรมัด ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๕๓ นางกมลรัตน์  ศรีดามา ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

๕๔ นางสุภาสรณ์  อุตมะ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

๕๕ นางพรรณี  มิ่งแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

๕๖ นางสาวสุดารัตน์  พนาพฤกษชาติ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

๕๗ นางจารุณี  รังวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

๕๘ นางพรรณนิภา  วัชรินทรชัย ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

๕๙ นายบัณฑิต  หาญเชิงชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนอุดม (เนยอุปถัมภ)์

๖๐ นางสายสวาท  พิมพ์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนอุดม (เนยอุปถัมภ)์

๖๑ นางนิรมล  ธูปทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว

๖๒ นางจินตนา  โชติกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว

๖๓ นางแสงจันทร์  สวาทพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว

๖๔ นางโชติกา  ชิตจุ้ย ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว

๖๕ นางสุกันยา  ศรีบุตรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ

๖๖ นางสาวประไพพรรณ  จอมธนวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ

๖๗ นางละเอียด  รางศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ

๖๘ นางจิตราพัชญ์  ปภาวิชกุลเศรษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

๖๙ นายสุกิจ  เซียวประจวบ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

๗๐ นางสมวิส  โสรมรรค ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

๗๑ นางสงกรานต์  ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

๗๒ นางนราธิป  กันสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

๗๓ นางสินีนุช  แสงสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

๗๔ นายสมชาย  ไทยถาวร ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

๗๕ นางกัลยาณี  ทองบพิตร ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

๗๖ นางกุหลาบ  ประภาสพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

๗๗ นางอรุณรัตน์  จันทพาหะ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้



๓๒๙

๗๘ นายดนัย  ตรีศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน

๗๙ นายยรรยง  พงษ์ราศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหลอด

๘๐ นางสาวนวลสวาท  ศรีทองสุก ครู โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์

๘๑ นางนงใย  ราชโยธา ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล

๘๒ นางสาวปทุมวัน  สมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล

๘๓ นายสมปอง  ค าทะลาด ครู โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน

๘๔ นางนารี  ธุระท า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ

๘๕ นายวีระพันธ์  พฤฒิสาร ครู โรงเรียนบ้านสังซาวังน  าขาว

๘๖ นายก าพล  บุตรธนู ครู โรงเรียนบ้านสังซาวังน  าขาว

๘๗ นางสาลินี  ขวัญทอง ครู โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา

๘๘ นางสาววงเดือน  บุญฮวด ครู โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง

๘๙ นางนภารัตน์  แก้วแก่น ครู โรงเรียนสุมเส้าวิทยา

๙๐ นายชัยพิสิษฐ์  วรรณใส ครู โรงเรียนบ้านดงใหญ่

๙๑ นายพรชัย  หงษาค า ครู โรงเรียนบ้านนาพู่

๙๒ นางพรรณี  สร้างแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาพู่

๙๓ นายศักด์ิสิทธิ ์ ค าภา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน

๙๔ นายจัด  ชาวไสล ครู โรงเรียนบ้านหม้อ

๙๕ นางพัชนีย์  แก้วเมือง ครู โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนส าราญ

๙๖ นายชาญชัย  อึ๊งโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว

๙๗ นายกมล  ไรไธสง ครู โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ

๙๘ นายจ าเริญ  บุญหาญ ครู โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ

๙๙ นางณัฐพร  พาภักดี ครู โรงเรียนบ้านดงบัง

๑๐๐ นางอุทัยวรรณ  ชื่นชม ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

๑๐๑ นางสุวรรณทา  พุฒพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

๑๐๒ นางบรรจง  ศรีแก่บ้าน ครู โรงเรียนบ้านหมากหญ้า

๑๐๓ นางโฉมสุดา  ก าไรทอง ครู โรงเรียนบ้านหมากหญ้า

๑๐๔ นายสนิท  อุทปัทม์ ครู โรงเรียนบ้านผาสิงห์

๑๐๕ นายเทพรัตน์  วิริยะภาพ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

๑๐๖ นายสมหมาย  แสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเลา

๑๐๗ นางอารมณ์  อินทฤาชัย ครู โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม



๓๓๐

๑๐๘ นางอวยพร  สายพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม

๑๐๙ นายวีระพล  พวงระย้า ครู โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม

๑๑๐ นายเนติ  ชายังกูล ครู โรงเรียนบ้านดงผักเทียม

๑๑๑ นายดอน  พลบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม

๑๑๒ นายวิชัย  โพธิบ์าย ครู โรงเรียนบ้านไชยฟอง

๑๑๓ นางปรานี  พังน้อย ครู โรงเรียนบ้านหินโงม

๑๑๔ นายประสิทธิ ์ ชูคันหอม ครู โรงเรียนโคกโพธิว์ิทยา

๑๑๕ นายไพฑูรย์  พลชาลี ครู โรงเรียนบ้านอูบมุง

๑๑๖ นางราตรี  แฝงจันดา ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

๑๑๗ นายพิบูลย์  กุลด าแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ

๑๑๘ นายจงกล  สิงหทองกูล ครู โรงเรียนบ้านนาดี

๑๑๙ นายนครศักด์ิ  ทานะ ครู โรงเรียนบ้านหม้อ

๑๒๐ นางงามพิศ  บุรุษภักดี ครู โรงเรียนบ้านเลา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒

๑ นายเวียงชัย  แสนสกุล ศึกษานิเทศก์

๒ นายส าเนียง  ศรีลุนช่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี

๓ นายชีวธันย์  โชติพันธ์ชินค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า

๔ นายเรภพ  เชาวนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี

๕ นายจ าเนียร  สัญจรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันดอน

๖ นายวิชิต  บุญเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเปลือย

๗ นายอุทัย   หนูทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

๘ นายประยูร  กงลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดนาค้อ

๙ นายประสาท  บุดดานอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงดง

๑๐ นายสุนทร  นันทะมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ

๑๑ นายเด่นพงษ์  ดาวษาวะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยสมพร

๑๒ นายวิไล  ไชยดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน

๑๓ นายวิชัย  แก้วเมืองน้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า

๑๔ นางทิพาพรรณ  ใจทน ครู โรงเรียนบ้านสมดี

๑๕ นางสาวใจเอื อ  เผ่ือนค าไฮ ครู โรงเรียนบ้านท่าล่ีศรีสุขวิทยา

๑๖ นายคณิต  ลุนสะแกวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี



๓๓๑

๑๗ นางทัศนีย์พร  ดรดีเลิศ ครู โรงเรียนบ้านโนนมะข่า

๑๘ นายธนัญชัย  นิยมญาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

๑๙ นายสรรพสิทธิ ์ สิทธิชาค า ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย

๒๐ นางสนิท  โพธิสาร ครู โรงเรียนบ้านเกิ งน้อย

๒๑ นายเศวต  วงษ์หงษ์สา ครู โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ

๒๒ นางจินตนา  เอี่ยมนิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี เหล็ก

๒๓ นางศิริวรรณ  แสนศิริพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง

๒๔ นางถนอมศรี  เชื อเวียง ครู โรงเรียนบ้านดงเรือง

๒๕ นายจงรักษ์  ภักดีพันดอน ครู โรงเรียนบ้านเซียบ

๒๖ นายวิรัช  สงกา ครู โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

๒๗ นางวิลาวัลย์  ชานนตรี ครู โรงเรียนบ้านสวนหม่อน

๒๘ นางชูจิตร  ปัญญาใส ครู โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา

๒๙ นายอ านาจ  พิมพ์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า

๓๐ นางดวงพร  โสบุญ ครู โรงเรียนบ้านสวนมอนค า

๓๑ นางกิ่งแก้ว  อุทัยกัน ครู โรงเรียนบ้านสวนมอนค า

๓๒ นายจรูญ  เศษอาจ ครู โรงเรียนบ้านโนนสิมมา

๓๓ นางรุ่งลดา  เทพประชา ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี

๓๔ นางจงกลณี  ไชยหาญ ครู โรงเรียนบ้านวาปี

๓๕ นางวัชรีพร  ปลื มวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวาปี

๓๖ นายวสันต์  คุณประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านผือ

๓๗ นางอุไรวรรณ  แพนศรี ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)

๓๘ นางจุรานี  คนใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)

๓๙ นางสมเดช  สุริยะมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)

๔๐ นางมยุรา  พินโยศรี ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)

๔๑ นายเกรียงศักด์ิ  เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเปลือย

๔๒ นายโสภณ  ศรีสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

๔๓ นายธวัชชัย  มาพร ครู โรงเรียนบ้านนายูง

๔๔ นายถวัลย์  บุตรสาระ ครู โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ

๔๕ นายสุรินทร์  แสนตรี ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๔๖ นายประคอง  จันดาวาปี ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง



๓๓๒

๔๗ นางอัมพร  ทิพนัส ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง

๔๘ นายพีระศักด์ิ  ดวงฤดี ครู โรงเรียนบ้านกุดขนวน

๔๙ นางสุจิตร  แสนสกุล ครู โรงเรียนบ้านโพธิช์ัยดอกค า

๕๐ นายกิตติศักด์ิ  มูลสาระ ครู โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า

๕๑ นายประเสริฐ  ลาสอน ครู โรงเรียนบ้านค าเต้าแก้วหินลาด

๕๒ นายประทีป  โชคบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ

๕๓ นายเทพรัตน์  ดวงมาลัย ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๕๔ นายค  าคูณ  ดวงศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ

๕๕ นางเฉลิมศรี  พุทธา ครู โรงเรียนบ้านท่ายม

๕๖ นายจ าลอง  ศรีแนน ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย

๕๗ นายประเสริฐ  จันทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง

๕๘ นายสมชาย  ถามะณีศรี ครู โรงเรียนบ้านน  าเทีย่งลานเตหนองเม็ก

๕๙ นางศรีบุญเรือง  ทิพย์ทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา

๖๐ นายอุทัย  สิทธิขวา ครู โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

๖๑ นายจ าลอง  จันทยุทธ ครู โรงเรียนบ้านนาม่วง

๖๒ นายโกศล  สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง

๖๓ นายล าพัน  ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านค าเต้าแก้วหินลาด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๓

๑ นายยิ่งยง  เกษสวัสด์ิ นิติกรช านาญการพิเศษ

๒ นายนภดล  อนันตโสภณ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๓ นายอมร  ภาดี ศึกษานิเทศก์

๔ นายสุทัศน์  พลสักขวา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา

๕ นายอินทร์พร  ธรรมวงศา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีเมือง

๖ นายพิสัณห์  สมบูรณ์พร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเป้า

๗ นายจรูญเดช  สิทธิพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น

๘ นายเชิดชู  บูรณะพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝาง

๙ นายณรงค์ศักด์ิ  เพชรนาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์

๑๐ นายอัมพร  ธรรมเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย

๑๑ นายศุภชัย  โพธิท์รัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะพี 

๑๒ นายวิรัตน์  สาเหง้า ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนดงเย็น



๓๓๓

๑๓ นายสังคม  นันทสมบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูม

๑๔ นายคิมหันต์  เมืองมงคล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์

๑๕ นายสุรันดร์  รัตนเพชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

๑๖ นางฉันทนา  ศิริชุมแสง ครู โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)

๑๗ นางไพจิตร  ไปแดน ครู โรงเรียนชุมชนค าตานาหนองกุง

๑๘ นางนิรมล  ดุงศรีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

๑๙ นางคมคาย  อุตมะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก

๒๐ นางค าจันทร์  อินทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู ๒๕๐๒)

๒๑ นายพีรพงศ์  มหาโยธี ครู โรงเรียนบ้านเชียงงาม

๒๒ นางเสง่ียม  หิรัญมาพร ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน

๒๓ นายวิศิษฎ์  ชาโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาจาน

๒๔ นายอภิรัตน์  แก้วแสงใส ครู โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม

๒๕ นางประภาพร  ศิริวงศ์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

๒๖ นางนาตยา  จังนภาพร ครู โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

๒๗ นางกันยา  กล่ินแก้วณรงค์ ครู โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

๒๘ นางนิ่มพร  บุตรดี ครู โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

๒๙ นางสาวสุรณัฐภณ  วงศ์พุฒ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม

๓๐ นายทวี  อ้วนศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านนาฮัง

๓๑ นายพีระศักด์ิ  ภูมิวัตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก

๓๒ นายอ าพร  สีงอย ครู โรงเรียนบ้านวังฮาง

๓๓ นายประมาณ  ชาวกล้า ครู โรงเรียนบ้านดอนขี เหล็ก

๓๔ นายสมศักด์ิ  แสงมนตรี ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยา

๓๕ นางสุนันท์  ค าใส ครู โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว

๓๖ นายเสนอ  หาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์

๓๗ นายประดิษฐ์  ศรีไชยมูล ครู โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง

๓๘ นางฉวีวรรณ  อุ่นมะเริง ครู โรงเรียนบ้านโคกทุง่ยั ง

๓๙ นายชูชาติ  ศรีสุนทร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

๔๐ นายวันชัย  ชมชัยรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนค าตานาหนองกุง

๔๑ นางนงนาถ  โสดาดี ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู ๒๕๐๒)

๔๒ นางยุพดี  หาญจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านกะพี 



๓๓๔

๔๓ นายกิตติ  ศาสนสุพินธ์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิเ์หล่าวิชาค าสีดา

๔๔ นายชัยณรงค์  จังนภาพร ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนส าราญ

๔๕ นายนิพนธ์  เชิญชม ครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย

๔๖ นายส าเริง  เติมโยธา ครู โรงเรียนบ้านฝาง

๔๗ นายประพจน์  ศรีสม ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี

๔๘ นายสมาน  บ ารุงบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

๔๙ นางศิริพร  มหาโยธี ครู โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์

๕๐ นายอนันต์  มั่งมีศรี ครู โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย

๕๑ นายจงกล  บุตรธนู ครู โรงเรียนบ้านงิ วมีชัย

๕๒ นางพูนลาภ  เทพธรรม ครู โรงเรียนบ้านม่วง

๕๓ นายนิวัฒน์  สิทธิไทย ครู โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง

๕๔ นายเกรียงศักด์ิ  โพธิดอกไม้ ครู โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์

๕๕ นายชาตรี  สุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนบ้านดงโพนยอ

๕๖ นางอมรรัตน์  ลีก าเนิดไทย ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)

๕๗ นายสมศรี  ดงสันนิวาส ครู โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์

๕๘ นายพินิจ  จรุงไทย ครู โรงเรียนบ้านนาโฮง

๕๙ นายสุทิน  ค าพิมูล ครู โรงเรียนบ้านขาวัว

๖๐ นายอัมพันธ์  ดีมาก ครู โรงเรียนบ้านค าเลาะ

๖๑ นายเรืองเดช  น้อยหว้า ครู โรงเรียนบ้านเมืองนาซ า

๖๒ นายพงศ์วิชญ์  สาริสี ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี

๖๓ นางอนงค์  แสงศิลา ครู โรงเรียนบ้านสะแบง

๖๔ นายเพ็ง  มีเลข ครู โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ

๖๕ นายสมคิด  เสียงล  า ครู โรงเรียนบ้านปากดง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔

๑ นายชัยยุทธ  เขมะสัจจกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสมชัย  ฮวดชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๓ นายอ านวย  หาสอดส่อง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔ นายสมัย  โสมทอง ศึกษานิเทศก์

๕ นายกมล  นามบุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

๖ นายสุจิตร  ช านาญรบ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา



๓๓๕

๗ นายประเวทย์  ยอดสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขือน  า

๘ นายสุพจน์  วิชากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแวง

๙ นายชาญยุทธ  แสงมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง

๑๐ นายชิษณุชา  เศรษฐบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงธาตุ

๑๑ นายวิฤทธิ ์ ภูวิลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

๑๒ นายนิคม  ผิวผ่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น

๑๓ นางคุณสินธุ ์ รัตนเวฬุ ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว

๑๔ นายสมจิต  หมื่นแก้วคราม ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๕ นายสมจิตต์  นาเหนือ ครู โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร

๑๖ นายสังเวียน  พรชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๑๗ นายสิทธิ ์ เทพประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่

๑๘ นางมะลิวัลย์  บุญวิเทียน ครู โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า

๑๙ นางประเรียน  สุปัญบุตร ครู โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

๒๐ นางดอกไม้  ผิวขาว ครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง

๒๑ นางสุนันทา  สุวรรณสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเทือ่ม

๒๒ นายฉลอง  เวียนศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่

๒๓ นางมยุรี  พงษ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที ่๑๓๘

๒๔ นายชัยวัฒน์  โภคาพานิช ครู โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา

๒๕ นายธ ารง  สุทธิสา ครู โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร

๒๖ นายสุพรรณ  สิมลา ครู โรงเรียนบ้านดงธาตุ

๒๗ นายสังวาลย์  อ่างแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโพธิโ์นนแดง

๒๘ นายนิวัตร  สานุกิต ครู โรงเรียนบ้านขอนยูง

๒๙ นางวรรณวิภา  อ่อนตา ครู โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า

๓๐ นายบุญสวน  สังข์ทอง ครู โรงเรียนบ้านดงธาตุ

๓๑ นายประสาท  หาบ้านแท่น ครู โรงเรียนบ้านนางัว

๓๒ นางสาย  แสนดวง ครู โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า

๓๓ นางบัญญัติ  กาละปัด ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง

๓๔ นางสาวเกิด  เหลาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๓๕ นายสง่า  ภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน

๓๖ นายวีรชน  ศิรินิกร ครู โรงเรียนบ้านนาแคทุง่ขวาง



๓๓๖

๓๗ นางสมมิตร  นาศิริ ครู โรงเรียนบ้านนางัว

๓๘ นายบัวจันทร์  ผาจันดา ครู โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า

๓๙ นายปัญญา  ค าก้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที ่๑๓๘

๔๐ นายเศกสิทธิ ์ อุปนันท์ ครู โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา

๔๑ นายชมเชย  โพธิเ์งิน ครู โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต ๑

๑ นางวาสนา  สมท่า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นายสมพงษ์  พรหมฝาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่นด่าน

๓ นายเอนก  เทศคลัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บ ารุง)

๔ นายโชคชัย  ดีเจือ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองนาพง

๕ นายปิยะ  ปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระฝาง

๖ นายสมพงษ์  เจียงวรีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ

๗ นายวิชัย  รอดเชื อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแต้ว

๘ นายชูชาติ  มีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยสูง

๙ นายบุญพักตร์  ดาแว่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี

๑๐ นายสุเทพ  อ๊อตศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนสัก

๑๑ นายพิทักษ์  รัตนอุทัยกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใต้

๑๒ นายคมกฤช  แก้วบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาทะเล

๑๓ นายวินัย  วงษ์เดช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่

๑๔ นายทวิช  หมวกทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพญาปันแดน

๑๕ นายสมชาย  พุม่ศรีอินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังยาง

๑๖ นายประจักษ์  เสียนขุนทด ครู โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง

๑๗ นางดารุณี  เจริญยศ ครู โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม

๑๘ นางวรณี  เยาวรัตน์ ครู โรงเรียนวัดคุ้งวารี

๑๙ นางสมพร  ขุนอาสา ครู โรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์)

๒๐ นางเตือนใจ  เรือนใจแก่น ครู โรงเรียนน  าริดราษฎร์บ ารุง

๒๑ นางบุษบา  โลหิตพินทุ ครู โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา

๒๒ นางอรพิน  อนุสุริยา ครู โรงเรียนวัดพระฝาง

๒๓ นางศิริพร  อ่อนนิ่ม ครู โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ

๒๔ นางสุชาดา  เพละชื่น ครู โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ



๓๓๗

๒๕ นางจิตรานุช  จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา

๒๖ นางมณฑา  โพโต ครู โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี

๒๗ นางนงลักษณ์  ศักด์ิวรลักษณ์ ครู โรงเรียนสามัคยาราม

๒๘ นายอ านาจ  อุเทศนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

๒๙ นางสาวกฤษณา  สมตระกูล ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

๓๐ นางสมพร  สมวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองกล้วย

๓๑ นางส ารวย  รัศมี ครู โรงเรียนบ้านนายาง

๓๒ นายสุวรรณ  พึง่พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองละมุง

๓๓ นางสุนันท์  สัญญา ครู โรงเรียนบ้านหลักร้อย

๓๔ นางกัลยา  กอบแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง

๓๕ นางจิระปราณี  นาคเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)

๓๖ นายประหยัด  แดงกองโค ครู โรงเรียนบ้านหาดสองแคว

๓๗ นางอัศนี  เชียงเลน ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๓๘ นายวัชรา  เกิดก่อวงษ์ ครู โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี

๓๙ นางอนุกูล  แทนเทือก ครู โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง

๔๐ นางพิไลวรรณ  นันทสกุล ครู โรงเรียนบ้านเหล่า

๔๑ นางรัชฎา  กุลศิริ ครู โรงเรียนวัดห้องสูง

๔๒ นายยงยุทธ  บัวค า ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้

๔๓ นายไพรินทร์  เรียนแพง ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้

๔๔ นางล าดวน  สุขเกษม ครู โรงเรียนดอนแก้ว

๔๕ นายสุรชัย  พงษ์สนิทกุล ครู โรงเรียนบ้านน  าลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์)

๔๖ นางศิริพร  แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก

๔๗ นางวัลยา  เอี่ยมนาค ครู โรงเรียนบ้านแพะ

๔๘ นายด ารงค์  ทัง่มั่งมี ครู โรงเรียนบ้านน  าพี มิตรภาพที ่๒๑๔

๔๙ นายบัญญัติ  ทิศอาจ ครู โรงเรียนบ้านนาป่าคาย

๕๐ นางพิไลวรรณ  อยู่สุข ครู โรงเรียนบ้านนาป่าคาย

๕๑ นางก าไร  อุปรี ครู โรงเรียนบ้านกองโค

๕๒ นางธนพร  พิบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านหาดทับยา

๕๓ นายสิทธิศักด์ิ  อยู่เจริญ ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคล

๕๔ นางสุภิศวรรณ  สอนเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านช าสอง



๓๓๘

๕๕ นางกิ่งแก้ว  มั่นหาญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดง

๕๖ นายบุญทัน  ปานใย ครู โรงเรียนบ้านนาอิซาง

๕๗ นายสุนทร  อินหม่อม ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย

๕๘ นางสาวบังอร  โซติดี ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย

๕๙ นายอาคม  พรอิสริยะเจริญ ครู โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี

๖๐ นางจงดี  เอี่ยมศิลา ครู โรงเรียนบ้านนาป่าคาย

๖๑ นางกัลยา  เกิดก่อวงษ์ ครู โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภาประชาสงเคราะห์)

๖๒ นางทัศนา  จันทร์ชุ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

๖๓ นางพรทิทย์  สดทรงศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านน  าไผ่

๖๔ นายประทีป  วงษ์ทันท์ ครู โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

๖๕ นางชูศรี  อรุณเรือง ครู โรงเรียนบ้านขุนฝาง

๖๖ นางสาวผ่องศรี  ผลวัฒนา ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม

๖๗ นางสุทธาทิพท์  เอมะสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดคลองนาพง

๖๘ นายวุฒิชัย  น้อยศิริ ครู โรงเรียนบ้านวังโป่ง

๖๙ นายสมโภค  มีจันทร์ ครู โรงเรียนวัดวังกะพี  (วิเชียรประชานุกูล)

๗๐ นางนารี  แก้วเล็ก ครู โรงเรียนบ้านคลองกะพั ว

๗๑ นายประชุม  กิ่งจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหลักร้อย

๗๒ นางเบญจมาศ  เชื อมั่น ครู โรงเรียนบ้านน  าอ่าง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที ่๑๖๓)

๗๓ นายนิคม  ถีปรี ครู โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี

๗๔ นายอัครเดช  เวียงค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน

๗๕ นางวรากร  อินกล่ า ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง

๗๖ นายบุญประเสริฐ  ทะปัญญา ครู โรงเรียนวัดใหม่

๗๗ นายพิเศษ  แก้วทองมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยขมิ น

๗๘ นายวีรศักด์ิ  พรหมมา ครู โรงเรียนบ้านน  าหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ)

๗๙ นายปรีชา  ทองพืช ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก

๘๐ นายวชิรนารถ  วัฒนาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี 

๘๑ นางภมรรัตน์  คงทิม ครู โรงเรียนบ้านแพะ

๘๒ นายวชิร  รักดี ครู โรงเรียนบ้านแสนขัน

๘๓ นายพงศักด์ิ  สอดจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแสนขัน

๘๔ นายเจริญ  ฮาวกองแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดง
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๘๕ นางสาววัลยา  นุ่นมีชัย ครู โรงเรียนบ้านกองโค

๘๖ นางรวีวรรณ  ท้วมจันทร์ ครู โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภาประชาสงเคราะห์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต ๒

๑ นายนิกร  เชียงส่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายณุกูล  เดือนหงาย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นางสาวนิภาพร  แป้งหิรัญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๔ นางวิยะดา  พรหมงาม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๕ นายอ านาจ  ชมสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

๖ นายมนู  สุปน ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิคมวิทยา

๗ นายไสว  พรมโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนน  าพร้าสามัคคี

๘ นายอานุภาพ  ฟองใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

๙ นายอรรถสิทธิ ์ ค าปล้อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าลัดสามัคคี

๑๐ นางประคอง  มีอินถา ครู โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑

๑๑ นางดวงจันทร์  สุนทรารัณย์ ครู โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑

๑๒ นางสาวสุนันทา  สุนทรารัณย์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน  าน่านสงเคราะห์ ๑

๑๓ นางสาวพวงเพชร  แก้วดี ครู โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

๑๔ นายวันชัย  วรรณสวาท ครู โรงเรียนบ้านปากปาด

๑๕ นางสุดารัตน์  วงษ์ยอด ครู โรงเรียนบ้านเด่ิน

๑๖ นายแสวง  รักสัจจา ครู โรงเรียนวัดโพธิช์ัย

๑๗ นางสุกัญญา  พลิกศิริ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน  าน่านสงเคราะห์ ๓

๑๘ นางนงค์เยาว์  ค าจีน ครู โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

๑๙ นายล าพอง  ชวนสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านปากปาด

๒๐ นางบุญศิริ  แก้วดี ครู โรงเรียนสมพงษ์วิทยา

๒๑ นางพวงจันทร์  ทะนานทอง ครู โรงเรียนบ้านวังผาชัน

๒๒ นายสนอง  บัวบาน ครู โรงเรียนบ้านเด่ิน

๒๓ นายสัมฤทธิ ์ มีหอม ครู โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

๒๔ นายธนวัฒน์  สร้อยระย้า ครู โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๑

๑ นายสุรชัย  เมืองเหลือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายณรงค์  ช้างยัง ศึกษานิเทศก์
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๓ นายวรศักด์ิ  ศรีสง่า ศึกษานิเทศก์

๔ นายไพศาล  กุศลวัฒนะ ศึกษานิเทศก์

๕ นางสมพิศ  มณีปกรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

๖ นายอ าไพ  จันทนารี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน

๗ นายอาภรณ์  กาญจนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง

๘ นายมงคล  บัวตูม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพ ๗๒

๙ นายส าราญ  วรรณภาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

๑๐ นายเยียน  เวฬุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังเตย

๑๑ นางปราณี  สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ

๑๒ นายปัญญา  หิรัญสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ ์(โพธิประชาสรรค์)

๑๓ นางสาวศุภจิต  ส าเภาทอง ครู โรงเรียนวัดตานาด

๑๔ นางมาลี  ชุรินทร ครู โรงเรียนวัดหนองตางู

๑๕ นางหล่ังตา  ว่องวิกย์การ ครู โรงเรียนวัดหนองสลิด

๑๖ นายอนนท์  บุญนิล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า

๑๗ นางทองเปรม  ชลาภิรมย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง

๑๘ นางประคอง  เฟือ่งแสง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง

๑๙ นางมยุรี  ฟักขาว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ

๒๐ นางเตือนใจ  จันทรังษ์ ครู โรงเรียนบ้านสวนขวัน

๒๑ นางสมบูรณ์  คงห้วยรอบ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุย

๒๒ นายเจริญ  นางแย้ม ครู โรงเรียนวัดเขาปฐวี

๒๓ นางทัศนีย์  โฉมศรี ครู โรงเรียนวัดดงพิกุล

๒๔ นายส าราญ  เตยหอม ครู โรงเรียนวัดดงพิกุล

๒๕ นายประจ า  ชุรินทร ครู โรงเรียนวัดวังสาริกา

๒๖ นางยุพา  พงษ์สาริการ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่สงบ

๒๗ นางศรีลัดดา  ภาชนะปรีดา ครู โรงเรียนบ้านบ่อยาง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต ๒

๑ นายปราโมทย์  บัวเผ่ือน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๒ นางนิยดา  ยศนันท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๓ นายก าพล  เดชพจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัพยายปอน

๔ นายช านาญ  พวงสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปทุมทอง
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๕ นางสมทรง  วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์

๖ นางอมรพันธุ ์ วัฒโนภาส ครู โรงเรียนวัดทองหลาง

๗ นางนงนุช  กางกร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน

๘ นางอรนันท์  นัยวิริยะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่นางาม

๙ นางแดงอรุณ  รณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทัพยายปอน

๑๐ นางสายันต์  จิระปาน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

๑๑ นางสาวสุธีรา  สุรชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

๑๒ นางอ าพัน  โพธิยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์

๑๓ นางกัลยา  เดชทวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์

๑๔ นางนงลักษณ์  พันธุห์วยพงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเต่า

๑๕ นายนาม  แห้วเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดสะน า

๑๖ นางสมพิศ  ชมกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯ

๑๗ นายยุทธพล  อ่ าสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น

๑๘ นายธวัชชัย  จันทร ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น

๑๙ นายบุญชู  สมัครเขตการณ์ ครู โรงเรียนบ้านบุง่

๒๐ นายเหรียญทอง  คณฑา ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่เชือก

๒๑ นางแววตา  มุกดาหาร ครู โรงเรียนบ้านร่องตาที

๒๒ นายกิจวัตร  เกษกร ครู โรงเรียนอนุบาลลานสัก

๒๓ นางสิริกร  ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

๒๔ นายเกรียงศักด์ิ  นรเทพ ครู โรงเรียนบ้านดงประดาพระ

๒๕ นายจารึก  ส าราญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง

๒๖ นางลักขณา  ภูอภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านงิ วงาม

๒๗ นายวิจิตร  ค าภาพัก ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต

๒๘ นางสาวอรวรรณ  ชมภู ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑

๑ นายอุดร  พิสุทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีการศึกษา

๒ นายอังกูล  สมคะเนย์ ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายประศาสน์  สายลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

๔ นายคณิต  รูปดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามึน

๕ นายชาติสงวน  บุญรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
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๖ นายด ารงค์  ติณะรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขมิ น

๗ นายทองดี  บุญประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแขม (ธรรมเสนานุสรณ์)

๘ นายนิคม  ประสารพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองก่านค าไผ่

๙ นายประพันธ์  สุร าไพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่

๑๐ นายประสิทธิ ์ ใจแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด

๑๑ นายพิชัย  ประกอบแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขื่องนามั่ง)

๑๒ นายสนั่น  จันทร์มณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากมี่

๑๓ นายสุวรรณ  แสวงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่

๑๔ นายอนันต์  เพียรพานิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด้ามพร้า

๑๕ นายอุทัย  บุญพึง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)

๑๖ นายประพัฒน์  สุธรรมวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

๑๗ นางกมลวรรณ  โคตรภัทร ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน (ประชารัฐนุเคราะห)์

๑๘ นางกุสุมา  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

๑๙ นางเกตน์สิรี  ทิมาบุตร ครู โรงเรียนบ้านค าสมอ (ศรีศึกษา)

๒๐ นางเครือวัลย์  ค าภา ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี (บ าเพ็ญพิทยาคาร)

๒๑ นางจริณญา  ภูทอง ครู โรงเรียนบ้านผาแก้ว

๒๒ นางจันทรา  ชมภูศรี ครู โรงเรียนบ้านปากน  า

๒๓ นางจินตนา  ดีมาก ครู โรงเรียนบ้านแต้เก่า

๒๔ นางจิราภรณ์  บุญครอง ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๕ นางจิราภรณ์  วิวิตรณากุล ครู โรงเรียนบ้านศรีศึกษา

๒๖ นางนงเยาว์  สุตัญตั งใจ ครู โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

๒๗ นางนวลฉวี  อ าพัน ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

๒๘ นางนารี  ชายผา ครู โรงเรียนบ้านดูน

๒๙ นางนารีรัตน์  มูลสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง

๓๐ นางนิตยา  ซ่ือสัตย์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

๓๑ นางนิตยา  ทองสุกงาม ครู โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์

๓๒ นางนิภาภรณ์  ปิติกะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเค็ง

๓๓ นางนิรมล  สมสวย ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

๓๔ นางประจักษ์  ประกอบจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดู่น้อย

๓๕ นางประภา  เบญจเทพรัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี



๓๔๓

๓๖ นางประมวล  บุญดก ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้

๓๗ นางพรรณพิไล  ลิ มสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง

๓๘ นางพัชนีบูลย์  ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

๓๙ นางเพียรใจ  ไชยบุญทัน ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร

๔๐ นางไพศรี  ค่อมบุญ ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก

๔๑ นางมยุรี  พุทธจันทึก ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

๔๒ นางมาลัย  เสนสม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขุนใหญ่

๔๓ นางยุพาพิน  สุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านขี เหล็กค าเจริญ

๔๔ นางเยาวลักษณ์  คูณพันธ์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

๔๕ นางระเบียบ  นามบุตร ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

๔๖ นางรัชฎาพร  พูลศิลป์ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม

๔๗ นางราตรี  บุตรราช ครู โรงเรียนบ้านแขม (ธรรมเสนานุสรณ์)

๔๘ นางละเอียด  ครึ มค้างพลู ครู โรงเรียนบ้านรังแร้ง

๔๙ นางวัชรี  ด่านศิระวานิชย์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

๕๐ นางศรีกุมาร  เลียววิจักขณ์ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม

๕๑ นางศรีลาวัลย์  อุทธา ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม

๕๒ นางศิรินาฏ  สติมั่น ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

๕๓ นางสายหยุด  นครชัย ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

๕๔ นางสาวสินีนาถ  สายชาลี ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม

๕๕ นางส าเนียง  ฉิมนวล ครู โรงเรียนบ้านแขม (ธรรมเสนานุสรณ์)

๕๖ นางส าราญ  คชพงษ์ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม

๕๗ นางสุจิตรา  สืบพรหม ครู โรงเรียนบ้านหมากมี่

๕๘ นางสุภรณ์  ดาษดา ครู โรงเรียนบ้านผาแก้ว

๕๙ นางสุภาภรณ์  พูลพงษ์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

๖๐ นางสุวณีย์  อุปนิสากร ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

๖๑ นางอนงค์นิตย์  ธรรมกิตติพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีศึกษา

๖๒ นางอ่อนน้อม  จ าปาพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ

๖๓ นางอารีย์  ประหยัดยา ครู โรงเรียนบ้านหนองเค็ม

๖๔ นางอุทัย  กล้าหาญ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร

๖๕ นางอุราวัลย์  บุญอารีย์ ครู โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์



๓๔๔

๖๖ นายกิตติ  เครือสิงห์ ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

๖๗ นายชัยพร  พาที ครู โรงเรียนบ้านต าแย

๖๘ นายเด่น  อ่อนจงไกร ครู โรงเรียนบ้านแสงไผ่

๖๙ นายทรงศักด์ิ  สมชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนกลางทุง่ค าแต้

๗๐ นายทองสุข  ค าเลิศ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี)

๗๑ นายธนาธิป  ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาดีทุง่เจริญ

๗๒ นายธีรพัฒน์  พันธ์นาม ครู โรงเรียนบ้านค าเกิ่งหนองจิก

๗๓ นายนิพนธ์  ทิมาบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองก่านค าไผ่

๗๔ นายนิพนธ์  รองทอง ครู โรงเรียนประชาสามัคคี

๗๕ นายบวร  ประหยัดยา ครู โรงเรียนบ้านก่อบึง

๗๖ นายบัญญัติ  วัฒนกามินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน  าค าแดง (มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

๗๗ นายประกอบ  อัฒจักร ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก

๗๘ นายประเสริฐ  คงธานี ครู โรงเรียนบ้านผือ

๗๙ นายพรชัย  ทางทอง ครู โรงเรียนบ้านป่าข่า

๘๐ นายวรจิตร์  แว่นทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน

๘๑ นายสมใจ  แก้วมหาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแสงน้อย

๘๒ นายสังคม  พรส่ี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก

๘๓ นายสินทร  แพงบุดดี ครู โรงเรียนบ้านค้อทอง (อ าไพพิทยาคาร)

๘๔ นายสุพิษ  วุฒิพรหม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใต้

๘๕ นายสุวิช  ประกอบแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน (ประชารัฐนุเคราะห)์

๘๖ นายเสถียร  ทวีศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่

๘๗ นายอุทัย  กาละพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบก

๘๘ นายอุบล  จันทร์ขาว ครู โรงเรียนบ้านดอนประทาย

๘๙ นางทวิวรรณ  ค าแหง ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม

๙๐ นางพิสมร  วิเชียรเพริศ ครู โรงเรียนบ้านหนองก่านค าไผ่

๙๑ นายชรินทร์  เผ่าพงษ์ช่วง ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๒

๑ นายนิเวศน์  อมรสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางิ ว (ประชาสามัคคี)

๒ นายบุญน้อม  สะดีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหมู

๓ นายประจักษ์  ธิมาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองโพน



๓๔๕

๔ นายวาที  สืบเหล่า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

๕ นายวีรพจน์  เพชราเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ามณี

๖ นายชุมพล  มุสะกะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮี

๗ นางสุภาภรณ์  ชลพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าข่า

๘ นายอดิศักด์ิ  นนทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๙ นายธีระ  พรมสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนชาด

๑๐ นายคงรักษ์  คุณพาที ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนานางวาน

๑๑ นายธวัช  พิมพ์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาส้มมอ

๑๒ นายส าเริง  อินทร์หา รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม

๑๓ นางนิภา  สาระ ศึกษานิเทศก์ 

๑๔ นายสุริยา  บุญเคล้า ครู โรงเรียนบ้านกาบิน

๑๕ นายธนาคม  กางกั น ครู โรงเรียนบ้านกุดกลอย

๑๖ นางเยาวลักษณ์  แสงสุกวาว ครู โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม

๑๗ นางสุพัฒน์  เสนาใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านบาก

๑๘ นางกาญจนา  เดชารัตนชาติ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๑๙ นายประพิณ  บัวพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาขนัน

๒๐ นางกรรณิการ์  พรหมสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง

๒๑ นางจิตราพร  โลมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกระเดียน

๒๒ นายสมใจ  ขันที ครู โรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ)

๒๓ นางพูลศรี  พันธ์จูม ครู โรงเรียนบ้านกุศกร

๒๔ นางเรวดี  ชินพงศธร ครู โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๒๕ นางรัตนาภรณ์  เขมะปัญญา ครู โรงเรียนตระการพืชผล

๒๖ นางทัศนีย์  สีเขียว ครู โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย (ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

๒๗ นางวราภรณ์  หงษ์ลอย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

๒๘ นายวีระศักด์ิ  นาคาธร ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว

๒๙ นายวัชระ  โคตะการ ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว

๓๐ นางล าพูล  ยุทธชนะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๓๑ นางยุพา  ชายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านน  าค า

๓๒ นายจีระศักด์ิ  ไผ่แก้ว ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง

๓๓ นายประกิจ  มูลสิน ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม



๓๔๖

๓๔ นายมงคล  ขันบุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๓๕ นางคนึงนิจ  อกอุ่น ครู โรงเรียนบ้านคันพะลาน

๓๖ นางสมสมัย  สาระรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ

๓๗ นางสุนทรี  นนทวี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๓๘ นายประเสริฐ  พิมพ์เมือง ครู โรงเรียนบ้านแก้งใต้

๓๙ นายเจริญ  สร้อยสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านไหล่สูง

๔๐ นางระเบียบ  วิชาพูล ครู โรงเรียนบ้านถ  าแข้

๔๑ นายเศวตชาติ  โมราชาติ ครู โรงเรียนบ้านดงไม้งาม

๔๒ นายประพันธ์  แก่นสาร์ ครู โรงเรียนขามเปีย้บ้านศรีสุข

๔๓ นายยุทธนาวี  สิงห์เผ่น ครู โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา

๔๔ นายอุทิศ  โคตรประทุม ครู โรงเรียนบ้านคันพะลาน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๓

๑ นายอร่าม  สมสวย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

๒ นายบุญเพ็ง  ณ อุบล ศึกษานิเทศก์

๓ นางสาวสมลักษณ์  คันธะพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์

๔ นายไพรัช  ชารีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง

๕ นายเกษม  ทองรส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลี

๖ นายเรืองยศ  พรหมพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยดู่

๗ นายระพิน  เกษมพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง

๘ นายวีระศักด์ิ  ใหญ่สมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า

๙ นายอุดม  พุม่จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๑๐ นายสมพักตร์  เพ็ญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกาหลง

๑๑ นางสิริพร  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว

๑๒ นายบัญชา  รักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนก่อ

๑๓ นายสุวิช  กมุทชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโป่งโพน

๑๔ นายบุญเพ็ง  พิทักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรคุรุราษฎร์)

๑๕ นายวิชิต  มีมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๑๖ นายสมาน  อุ่นวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒

๑๗ นายพิพิธ  เสริมศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

๑๘ นายยิ ม  ผลพุฒ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่



๓๔๗

๑๙ นางบัวสอน  สุวรรณดี ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร)

๒๐ นางพิมนภัส  ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ

๒๑ นายสุรศักด์ิ  กมลศรี ครู โรงเรียนบ้านแก่งยาง

๒๒ นางสาวสุมะนา  ขันธ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านภูมะหร่ี

๒๓ นางพัฒนา  บัวพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านถิ่นส าราญ

๒๔ นายบุญสี  แสนอ้วน ครู โรงเรียนนางาม (ผลแก้วอุปถัมภ)์

๒๕ นายพิทักษ์  ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านโนนยานาง

๒๖ นายจักรพันธุ ์ ฝากดี ครู โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง

๒๗ นายสุวรณ์  สัมผัสบุญ ครู โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์

๒๘ นายสมัย  ธรรมราช ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๒๙ นางสิริรัตน์  ศรีจ าปา ครู โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส

๓๐ นางพัชรินทร์  รุจิโชค ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ

๓๑ นายสมพงษ์  ใจทัด ครู โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน

๓๒ นางสุภศรี  ชารีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านด่าน

๓๓ นายวิทยา  ชนะเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๓๔ นายกมล  จันละคน ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง

๓๕ นางชื่นสุข  พรรณมาศ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง

๓๖ นางมนธกาน  สาลิกา ครู โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๓๗ นางสถิตย์   ชอบชิน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๓๘ นางขนิษฐา  ศรีค า ครู โรงเรียนบ้านจันทัย

๓๙ นายไพบูลย์  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านค าเตย

๔๐ นายพลสิทธิ ์ สุโคตร ครู โรงเรียนบ้านค าไหล

๔๑ นายขวัญชัย  ปราสาทศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

๔๒ นายบุญเยี่ยม  แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านฝางค าสามัคคี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔

๑ นายวิรัช  พรมสุพรรณ ศึกษานิเทศก์

๒ นายประเสริฐ  บุญเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดระงุม

๓ นายอาคม  อ่อนพุทธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจั่น

๔ นายอุทัย  สุดเต้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)

๕ นายปรีชา  จันทรจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห่องชัน



๓๔๘

๖ นายภูมี  ศรีพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดง

๗ นายปรีชา  สิทธิศร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี

๘ นายประวิทย์  คงนิล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)

๙ นางสาวพรทิพย์  สุวรรณแสนทวี ครู โรงเรียนบ้านหาดสวนยา

๑๐ นางเกษร  สนุกพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหาดสวนยา

๑๑ นางสาวจิราพรรณ  แก้วพิกุล ครู โรงเรียนบ้านกุดระงุม

๑๒ นางคนึงนิจ  สุพรรณนนท์ ครู โรงเรียนบ้านกุดระงุม

๑๓ นางสมรัก  มีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว

๑๔ นางอรอินทร์  งามสนิท ครู โรงเรียนบ้านค านางรวย

๑๕ นางสาวจ าเนียร  กอหาญ ครู โรงเรียนบ้านจั่น

๑๖ นางนิตยา  แสงนิล ครู โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา

๑๗ นางวัลภา  แก้วพรหม ครู โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย

๑๘ นายนิพิฐ  พงษ์อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม

๑๙ นางสุจิรา  เรืองมณี ครู โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์

๒๐ นางสายสมร  สีดา ครู โรงเรียนบ้านคูสว่าง

๒๑ นางสุเทีย่ง  รอดค าวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกินเพล

๒๒ นางดอกจันทน์  สิทธิโชค ครู โรงเรียนบ้านหนองกินเพล

๒๓ นางวิไล  วุฒิศิริ ครู โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)

๒๔ นางวิรุณ  สวัสด์ิตระกูล ครู โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)

๒๕ นางปานทิพย์  หลวงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบุง่หวาย

๒๖ นางสุไรรัตน์  อุทัยกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบุง่หวาย

๒๗ นางพันทิวา  ดุจดา ครู โรงเรียนบ้านวังยาง

๒๘ นายวิชัย  ภาณะรมย์ ครู โรงเรียนบ้านวังยาง

๒๙ นางสุมาลี  บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านดอนชาด

๓๐ นายประทวน  จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านโปร่ง

๓๑ นางสายชล  หัสโน ครู โรงเรียนบ้านนาเรือง

๓๒ นางอุไรวรรณ์  บุญล้อม ครู โรงเรียนบ้านแพง

๓๓ นายกาญจน์  วงศ์ชาลี ครู โรงเรียนบ้านส าโรง (คุรุประชาสามัคคี)

๓๔ นายธนา  พันธุวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาดี

๓๕ นางกัลยกร  สุพรหม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย



๓๔๙

๓๖ นางจินตนาภรณ์  กล่ันเขตรกรรม ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์๒)

๓๗ นางเมธาพร  มูลศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งโดม

๓๘ นางปราณี  นิลแสง ครู โรงเรียนบ้านบัวเทิง

๓๙ นายวิจิตร  พยุงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค าโพธิโ์คกก่อง

๔๐ นางญานี  สินค  า ครู โรงเรียนบ้านหาดสวนยา

๔๑ นายประเวทย์  ดวงศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านดอนผอุง

๔๒ นายบุญเพ็ง  ทาระเกต ครู โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๕

๑ นายทรัพย์  เนื ออ่อน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางเรืองยศ  เพชรสุก ศึกษานิเทศก์ 

๓ นายพินิจ  ทางทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาส่วง

๔ นายประดิษฐ์  ไสยรส ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา

๕ นายองอาจ  สารพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนดวน

๖ นายวิจิตร  วงเวียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าอุดม

๗ นายศุภชัย  พุทธเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าหวาย

๘ นายสกลไกร  ใจภพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์

๙ นายวิจักร  พรหมวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเมย

๑๐ นายโกวิท  จันพูล ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๑๑ นางสุขาวดี  พันธุโ์คตร ครู โรงเรียนบ้านนากระแซง

๑๒ นางฐิติมา  ลาพรมมา ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก

๑๓ นางวิริยา  สุนีย์ ครู โรงเรียนบ้านค านาแซง

๑๔ นายทองสุข  แก้วพวง ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้

๑๕ นางสิริพร  จินดารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ

๑๖ นายสมใจ  ทัดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาค า

๑๗ นางสุภารัตน์  ชัยมงคล ครู โรงเรียนด ารงสินอุทิศ  

๑๘ นางส าลี  พงศ์พื น  ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

๑๙ นายศักดา  กุลโท ครู โรงเรียนบ้านแก้ง

๒๐ นายประพันธ์  วรรณสาร ครู โรงเรียนบ้านแก้งขี เหล็ก

๒๑ นายสุชาติ  อนิวัติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๒๒ นายสุระชัย  พิชัยช่วง ครู โรงเรียนหนองโพดวิทยา



๓๕๐

๒๓ นายประยุทธ  เยื่อใย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์

๒๔ นายอรุณ  แก่นการ ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว

๒๕ นางละมัย  แก้วกล้า ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที ่๘๓

๒๖ นางอุดมลักษณ์  ชาติวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก

๒๗ นางพัชรินทร์  เพิม่พูล ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๒๘ นางอุไรวรรณ  มณีเทพ ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ

๒๙ นายวรัญญู  ชมภูศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ

๓๐ นางเข็มพร  สายหยุด ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา

๓๑ นายค าคม  บุราชรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา

๓๒ นางบัญญัติ  จันทะมุด ครู โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑

๑ นายกิตติ  ทองเกิด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายชาติ  แจ่มนุช ศึกษานิเทศก์

๓ นายสมเกียรติ  เจริญฉิม ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

๔ นางสุภาณี  โลหิตานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี

๕ นางสาวนวลอนงค์  อินทุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสังเวช

๖ นางฎาทกาญจน์  อุสตัส ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๗ นายบุญธรรม  พิมพากรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม

๘ นายนิพนธ์  เสือก้อน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

๙ นายประเสริฐ  ผุดผ่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

๑๐ นางแสงเดือน  ประพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม

๑๑ นางวนิดา  สว่างชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม

๑๒ นางพนมพร  ปิยธรรมาภรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

๑๓ นายนิพนธ์  อุทก รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆงั

๑๔ นายทวีศักด์ิ  ปุณะตุง รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชนบางขุนเทียน

๑๕ นางปิยาภา  ศรีสว่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

๑๖ นายม้วน  ทองมี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๑๗ นายทวี  สุนทรวัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

๑๘ นายประดิษฐ์  พึง่ต าบล รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

๑๙ นายสมชาย  ภูสุ่โข รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา



๓๕๑

๒๐ นางนพมาศ  บริสุทธิธ์รรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี

๒๑ นางเอมอร  วัฒนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

๒๒ นายคุณากร  ศรีคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๓ นางสาวดวงกมล  เหมะรัต ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๒๔ นางชุลี  ศรียะพันธ์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๒๕ นางกุณฑีรา  บุญเลี ยง ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม

๒๖ นายปรีชา  พุกศรีสุข ครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

๒๗ นายไพศาล  ภูไ่พบูลย์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

๒๘ นางสาวภิรมยา  คุรุเสถียร ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๒๙ นางนิตยา  สูงสถิตานนท์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๓๐ นายชัช  หะซาเล็ม ครู อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

๓๑ นางสาวดวงแก้ว  มณีโชติ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๓๒ นางปัทมา  นิธิปกรณ์พงศ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๓๓ นายทนสิงห์  เสือมาพะเนา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๓๔ นายสมพล  อันสมศรี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๓๕ นางสาวอุษา  อิ่มประไพ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๓๖ นางตฤษณา  เขมะภาตะพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๓๗ นางสาวยุวดี  แจ่มศิริโรจน์รัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๓๘ นางเพ็ญศิริ  พวงศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๓๙ นางสาววันทนีย์  งามพุทธแสน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๔๐ นางอรุณี  รัตติมาสกล ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

๔๑ ว่าที ่ร.ต.เสวก  อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๔๒ นางอุไรวรรณ  หล่ิมโภไคยกุล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๔๓ นางกัญญา  โตแก้ว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๔๔ นายเอนก  สุสุทธิ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๔๕ นางร าไพ  ฟุง้ขจร ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๔๖ นางกฤษณา  พลอยสังวาลย์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๔๗ นางแน่งน้อย  เทพเพชรรัตน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๔๘ นางสาวพนิดา  พิสิฐอมรชัย ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๔๙ นางรัชนี  ดวงวิบูลย์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์



๓๕๒

๕๐ นางสาวช่อผกา  คู่เพ็ชร์งาม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๕๑ นางนิศรา  เพ็งอาทิตย์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๕๒ นางเจียมจิต  กุลมาลา ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕๓ นางเอื อจิต  ชูศรี ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕๔ นางสาวอุษา  สุทธินาค ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕๕ นางนิ่มนวล  สุพานิช ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕๖ นายชยันต์  ออไอสูญ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ

๕๗ นางสุรัตนา  รุจิวณิชย์กุล ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ

๕๘ นางรัชนีย์  สราวิช ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ

๕๙ นางเทียมจันทร์  อนันต์ภาราพร ครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๐ นางวรรณศิริ  จิตรพีระ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา

๖๑ นางวิมลศรี  จุฬารักษ์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา

๖๒ นางบังอร  สุทัศน์วรวุฒิ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา

๖๓ นางฉวีวรรณ  ชื่นชนม์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา

๖๔ นางสุชาดา  อินทร์พงษ์พันธุ์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ

๖๕ นางสาวจุฑามาส  ด่านอุไรภัค ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ

๖๖ นายประสิทธิ ์ ทองจันทร์แก้ว ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๖๗ นางศิริพร  คงเพ็ชร์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๖๘ นายอรรณพ  ตนะดุลย์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๖๙ นายสุรศักด์ิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๗๐ นางปทุมมาศ  ฟูทรัพย์นิรันดร์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๗๑ นายสุนัส  ฤกษ์สมโภชน์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๗๒ นางวิไล  ชูส่งแสง ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

๗๓ นายเสกสรร  ลีลานุวัฒน์กุล ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม

๗๔ นางวัลลภา  ประหารข้าศึก ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม

๗๕ นางพจนรัชต์  พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

๗๖ นางวรรณพร  โพธิเ์งิน ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

๗๗ นางพรพิมล  เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

๗๘ นางเอกภา  ถิ่นแพร ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

๗๙ นางเชนิสา  ชื่นสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส



๓๕๓

๘๐ นายสินชัย  สุขเกษม ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

๘๑ นางสาวศิริรัตน์  วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

๘๒ นางสาวศิริพรรณ  คูภิรมย์ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

๘๓ นายชิด  จามรพิพัฒน์ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

๘๔ นางบ าเพ็ญ  วชังเงิน ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

๘๕ นางพูลสุข  ณัฏฐการณิก ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

๘๖ นางนนทลี  วิชพันธุ์ ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

๘๗ นางอุษณีย์  ยุชยะทัต ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

๘๘ นางจรรยา  วงศ์อร่าม ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

๘๙ นายชยกร  อยู่ถาวร ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๙๐ นางสิริกัญญา  โพธิบ์ุญ ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๙๑ นางชุติมา  เชยชม ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๙๒ นางนิตยา  แดนเขต ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๙๓ นายเมธา  แดนเขต ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๙๔ นางศิริพร  ถือมั่น ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๙๕ นายต่อศักด์ิ  หาญสงคราม ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๙๖ นางพงษ์ศรี  บุญช่วยช้อย ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๙๗ นางนวลจันทร์  พฤทธิภาพย์ ครู โรงเรียนสวนอนันต์

๙๘ นางพรพรรณ  อุทิศธรรมศักด์ิ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

๙๙ นายชัยณรงค์  หลายสุทธิสาร ครู โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

๑๐๐ นางพิสมัย  ชุ่มจิตร ครู โรงเรียนวัดบวรมงคล

๑๐๑ นางเพชรรัตน์  วิเศษภักดี ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๑๐๒ นางพิศมัย  กิตติวิสาร ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๑๐๓ นายสมจิตต์  มีชื่น ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๑๐๔ นายประวิทย์  สามเพชรเจริญ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๑๐๕ นางอัญชลี  โพธิก์ิ่ง ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆงั

๑๐๖ นางนารีรัตน์  กองแดง ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆงั

๑๐๗ นางพรเพ็ญ  เตียประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

๑๐๘ นางอรพิน  กมโลบล ครู โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

๑๐๙ นางเรณู  ชูชื่น ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล



๓๕๔

๑๑๐ นางบงกชธร  ขจรบุญพงศ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๑๑ นางสาวอรทัย  วาระรังษี ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๑๒ นางสุรภี  ฉัตรสุวรรณยิ่ง ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๑๓ นายศักด์ิณรงค์  แสงพิทักษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๑๔ นายวิสุทธิ ์ เนินหาด ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๑๕ นางสาวปัญจภรณ์  มนต์ประจักษ์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์

๑๑๖ นางสาวอรวรรณ  สมพงษ์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์

๑๑๗ นางวันดี  จตุรธ ารง ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์

๑๑๘ นางปัทมา  ช่างกล ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์

๑๑๙ นางระวีวรรณ  ไชยโชค ครู โรงเรียนศึกษานารี

๑๒๐ นางสาวยุพา  ศิริสินอุดมกิจ ครู โรงเรียนศึกษานารี

๑๒๑ นางสุภานี  แก้วโสฬส ครู โรงเรียนศึกษานารี

๑๒๒ นางสาวพีรนุช  สิทธิโภคา ครู โรงเรียนศึกษานารี

๑๒๓ นายประดับ  คงทอง ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

๑๒๔ นางนงเยาว์  บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดราชโอรส

๑๒๕ นางรัตนา  วชิราพรทิพย์ ครู โรงเรียนวัดราชโอรส

๑๒๖ นางสุจิตรา  ฉายาทับ ครู โรงเรียนวัดราชโอรส

๑๒๗ นางจารุณีย์  จันทรอด ครู โรงเรียนวัดอินทาราม

๑๒๘ นางอุทัยวัน  โพธิศิริ ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

๑๒๙ นายวันชัย  เตชะมหานนท์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์

๑๓๐ นางเดือนสรร  จ าลองรักษ์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ"์

๑๓๑ นางอัมรา  ทัพเสน ครู อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

๑๓๒ นางสุวพร  ชนันทวารี ครู อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

๑๓๓ นายบรรจบ  เดวิเลาะ ครู อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

๑๓๔ นางลัดดา  เด็ดดวง ครู อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

๑๓๕ นายจเร  คนสุภาพ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

๑๓๖ นางอัญญา  เวชรังษี ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

๑๓๗ นายอภิชาต  จุฑารัตน์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๑๓๘ นางสาวพรรณี  โรจน์ธ ารงค์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

๑๓๙ นางวิไล  ทรงโฉม ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม



๓๕๕

๑๔๐ นางวศินี  สิริพงศ์ทักษิณ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

๑๔๑ นางศรีสุภร  มุสิกะพงษ์ ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

๑๔๒ นางสาววราภรณ์  นิลม่วง ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

๑๔๓ นางสาวอรศรี  สิทธิโชติ ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ

๑๔๔ นางศิวาพร  เศรษฐชาญวิทย์ ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ

๑๔๕ นางสว่างวงศ์  ปิยะมาดา ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ

๑๔๖ นางอรุณี  มุ่งถาวร ครู โรงเรียนวัดรางบัว

๑๔๗ นายสุภวิทย์  มนัสไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดรางบัว

๑๔๘ นางสาวสุวรรณี  ถาวรกูล ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

๑๔๙ นางสาวถนอมศรี  วันชูชาติ ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

๑๕๐ นางฐิติวัลด์ุ  ว่องวิทย์การ ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

๑๕๑ นางนวลนุช  นนทชัยภูมิ ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

๑๕๒ นางสาวสมฤดี  รอดแสงสินธุ์ ครู โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

๑๕๓ นายพงษ์ศักด์ิ  จงจิตสิน ครู โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก

๑๕๔ นายพรเลิศ  อรุณรัติยากร ครู โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

๑๕๕ นางสาวพรศิริ  ทองพันธุ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๑๕๖ นางสาววาสินี  นาถเจริญกิจ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๑๕๗ นายเอกอนันต์  สันติรณนรงค์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๑๕๘ นายอรุณ  สุวรรณภูสิทธิ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๑๕๙ นางเบญจพร  บุญมี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๑๖๐ นายดุสิต  แสงทองล้วน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๑๖๑ นายไพบูลย์  ภักดีด าริห์กุล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๑๖๒ นายวรพล  สิริรัตนพล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑๖๓ นางสาวสุภา  วงศ์วิทยาภิรมณ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑๖๔ นายวัลลภ  ลอยด์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑๖๕ นางสาวปรียา  ศิลากุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑๖๖ นางชุติพร  ปาณะโส ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑๖๗ นางรสสุคนธ์  สมนึก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑๖๘ นางพิมพ์ใจ  ชิดชอบ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

๑๖๙ นายรังสรรค์  ประพันธ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์



๓๕๖

๑๗๐ นางสาวศิริพร  ขวัญรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๗๑ นายปิน่ศักด์ิ  ชุมเกษียน ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๗๒ นางสาวจิรนันท์  สาลี ครู โรงเรียนมักกะสันพิทยา

๑๗๓ นางสาวทัศนีย์  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ

๑๗๔ นางชวลี  ศรีเจริญ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ

๑๗๕ นายเฉลิมชัย  เคล่ือนคล้อย ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ

๑๗๖ นางอรพรรณ  หงษ์ทอง ครู โรงเรียนวัดสังเวช

๑๗๗ นางโสภา  รัตนวรรณ ครู โรงเรียนวัดสังเวช

๑๗๘ นางสุภาพร  หงษ์สวาสดิวัฒน์ ครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๗๙ นางสุพัฒนา  ใจรักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา

๑๘๐ นางสาวอรสา  สุดรัก ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ

๑๘๑ นางสิริพร  หวานชะเอม ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ

๑๘๒ นางพัชรา  ทัศนวิจิตรวงศ์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ

๑๘๓ นางชนากรณ์  ศรีเพ็ญ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ

๑๘๔ นางสาวญาณากร  ศาสตราภัย ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ

๑๘๕ นางสาวนวลพรรณ  จันทนาคร ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

๑๘๖ นางพรทิพย์  หนูนิมิตร ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

๑๘๗ นางเตือนใจ  ฤทธิเ์รืองนาม ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

๑๘๘ นางสาวปราณี  กิจประเทือง ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

๑๘๙ นายประหยัด  กิตติสาร ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

๑๙๐ นางจิตรจ านงค์  จันทรโคตร ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม

๑๙๑ นางมโนรา  เอกตาแสง ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม

๑๙๒ นายวีระศักด์ิ  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

๑๙๓ นางสาวอรุณ  นีระเมฆ ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

๑๙๔ นางสุวินัย  ทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส

๑๙๕ นางสาวพรรณทิพา  สาธวาทร ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส

๑๙๖ นางปริศนา  โคตรวงษา ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

๑๙๗ นางสุภางค์  สอนศาสตร์ ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

๑๙๘ นางเนตรนัดดา  พันธุมิตร์ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

๑๙๙ นายวีระชัย  จันทกุลมานะ ครู โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏษกษัตริย์



๓๕๗

๒๐๐ นายเติมพล  อินทรมะยูร ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

๒๐๑ นายสุวรรณ  ศรีระษา ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

๒๐๒ นางสาวอัจฉรา  ปัตติตัน ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๒๐๓ นายกิตติ  สีสรรค์กิติพงษ์ ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก

๒๐๔ นางสาวกุลสินี  วงศ์จรัสเกษม ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

๒๐๕ นางเอมอร  อินทรครรชิต ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

๒๐๖ นายศักด์ิชัย  ชูแสง ครู โรงเรียนสวนอนันต์

๒๐๗ นางเมธิกา  ธนไพศาลกิจ ครู โรงเรียนสวนอนันต์

๒๐๘ นางพศวีร์  เทียบคุณ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

๒๐๙ นางระวีวรรณ์  เจริญรมย์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

๒๑๐ นางเสาวณี  พูพ่ิทยาสถาพร ครู โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

๒๑๑ นายวัฒนา  สิทธิตรีวัฒน์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

๒๑๒ นางสาวชุติมา  ศิริธรรมขันติ ครู โรงเรียนวัดบวรมงคล

๒๑๓ นางวัชราภรณ์  สุขเจริญ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๒๑๔ นางสาวมาลัย  วงษ์มาลีวัฒนา ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๒๑๕ นางฉันทนา  รัชตะชาติ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๒๑๖ นางกัญญา  จิตต์จ านงค์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๒๑๗ นางสาวประยงค์  ฉิมน้อย ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

๒๑๘ นางสาวมาลี  เกื อระเบียบ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆงั

๒๑๙ นางสาวกนกวลัย  โสรัจจ์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆงั

๒๒๐ นางสาวสุดารา  บุญเกิด ครู โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

๒๒๑ นางชญาณ์นันท์  นิติธนากานต์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๒๒ นางจิรนันท์  อึ งชัยพาณิชย์ ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

๒๒๓ นางกาญจนา  แย้มลักษณะเลิศ ครู โรงเรียนมหรรณพาราม

๒๒๔ นางวราภรณ์  รอดบุญธรรม ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์

๒๒๕ นางณัฎฐา  สัตยานุการ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์

๒๒๖ นายสากล  ฮ่ันภักดีกุล ครู โรงเรียนศึกษานารี

๒๒๗ นายจ านงค์  สาลีรัมย์ ครู โรงเรียนศึกษานารี

๒๒๘ นางสาวนฤมล  กิติพิมล ครู โรงเรียนศึกษานารี

๒๒๙ นางพรรณิภา  หอมสุวรรณ ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์



๓๕๘

๒๓๐ นางสาวสอิ ง  ทองชมภู ครู โรงเรียนวัดราชโอรส

๒๓๑ นายศิริ  พาขุนทด ครู โรงเรียนวัดราชโอรส

๒๓๒ นางเรวดี  เนรมิตพานิชย์ ครู โรงเรียนวัดอินทาราม

๒๓๓ นางนัยนา  ปาลค า ครู โรงเรียนวัดอินทาราม

๒๓๔ นางสาวจิตริณีย์  เปลื องวารี ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

๒๓๕ นางสาวมลิวรรณ์  มณีวาว ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

๒๓๖ นางสาวจันทนา  สธูป ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

๒๓๗ นายพิมล  กล่ินขจร ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

๒๓๘ นายอานัติ  สิงคิวิบูลย์ ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

๒๓๙ นางรวีพร  จันทร์กระจ่าง ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชา

๒๔๐ นายประทีป  คล้ายจันทร์ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชา

๒๔๑ นางสาวจิตรา  พงศ์ยี่หล้า ครู อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

๒๔๒ นางอังคณา  ศรีตะวัน ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

๒๔๓ นางสาววันชลี  กิมประพันธ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

๒๔๔ นางสาวลัดดาวัลย์  วรชาติ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๒๔๕ นางวราภรณ์  พลจันทร์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๒๔๖ นายถวัลย์  ตรองจิตต์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๒๔๗ นางสาวทองสุข  วชิรปัทมา ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

๒๔๘ นางถวิล  โกมลผลิน ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

๒๔๙ นางสาวอนงค์  วงษ์เวช ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

๒๕๐ นายไพบูลย์  สัตย์วินิจ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

๒๕๑ นางปานวัลย์  อิทธิศิริเวทย์ ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

๒๕๒ นายณัฏฐ์ชยธร  ศิริจิราธนาบุญ ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ

๒๕๓ นางรัสมี  ขุนทรง ครู โรงเรียนวัดรางบัว

๒๕๔ นางสาวเรณู  วัฒนวิเชียร ครู โรงเรียนวัดรางบัว

๒๕๕ นางกนกวรรณ  วุฒิวิชญานันต์ ครู โรงเรียนวัดรางบัว

๒๕๖ ม.ล.โสภาวรรณ  เอี่ยมชื่น ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

๒๕๗ นางวิไลลักษณ์  ณ ถลาง ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

๒๕๘ นายสุนทร  ศรีลาจันทร์ ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

๒๕๙ นางวิไลวรรณ  ยมตะโก ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์



๓๕๙

๒๖๐ นางสาวโสภิชช์  พุทธพิทักษ์ ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

๒๖๑ นางละเอียด  ศรีนาค ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

๒๖๒ นางนวลจันทร์  ฤกษ์ปาณี ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม

๒๖๓ นางพวงทอง  ก้อนทอง ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒

๑ นางอรพันธุ ์ สุทิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายพินิจ  หนูเกตุ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายวันชัย  คงเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์

๔ นางสาวจิตรา  พิณโอภาส ศึกษานิเทศก์

๕ นางสาวเกษมศรี  ปัน้มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

๖ นายวีระชัย  สิทธิโชค ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง

๗ นายประสิทธิ ์ ทองเพียรพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๘ นายโชว์นันต์  มารุตวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๒

๙ นายชัยณรงค์  เทียนสีม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๑๐ นายภักดี  คงด า ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๑๑ นายนาวี  ยั่งยืน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๑๒ นางทิพย์รัตน์  เด่นด ารงวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ

๑๓ นายธงชัย  นิยโมสถ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

๑๔ นายศิลปชัย  ศิลวัตร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชด าริ

๑๕ นางสาวดุษฎี  ประทีปพรศักด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา

๑๖ นายสุรินทร์  เอี่ยมสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา

๑๗ นายสนั่น  บุญเลิศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๑๘ นางปนัดดา  หนุนภักดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๑๙ นางผุสดี  เสียงหล่อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๒๐ นางสาวนวลศิริ  พงษ์ถาวรภิญโญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน  าผึ ง ในพระอุปถัมภ์

๒๑ นายสุพจน์  รักธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๒๒ นางล าพูน  เอกฐิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ

๒๓ นายเจริญ  ส่างสาร รองผู้อ านวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

๒๔ นางชนิกา  หวังกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

๒๕ นางสาวพรพิมล  เธียรไพสิฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์



๓๖๐

๒๖ นางนัยนา  ศรีเอนก รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

๒๗ นางอัญชลี  ศรีอร่าม ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๒๘ นางสุดา  สุวรรณประเสริฐ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร

๒๙ นางบุญรัตน์  ทรัพย์รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง

๓๐ นางนฤมล  วิวัฒนปฐพี ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง

๓๑ นางสิริบังอร  พิมพ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง

๓๒ นางฉัตราภรณ์  สุขจรนิ ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๓๓ นางจันทร์ทิวา  พิชยอนุตรัตน์ ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๓๔ นายสุริยัน  แก้วทอง ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๓๕ นางณัฐประภา  เศรษฐกสิวิทย์ ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๓๖ นายจรัญ  ฤทธิโยธิน ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๓๗ นายชัชวาลย์  ธรรมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๓๘ นางบุณยสิริ  สุจริตจันทร ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๓๙ นางนันทษา  สุขวารี ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

๔๐ นางวันเพ็ญ  ขจรปรีดานนท์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๔๑ นางฐิตารีย์  พลพิริยะวัฒน์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๔๒ นางอุรัจฉทา  แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๔๓ นางปรานอม  บ้านไร่ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๔๔ นางรุ่งนภา  จันทร์วรจักร์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๔๕ นางนิตยาพร  อุษณรัสมี ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๔๖ นางจิราธร  จันทรประภา ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๔๗ นางสายชล  ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๔๘ นางสุคนธ์  ล าเจียก ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๔๙ นางเหมือนแข  โกวิทางกูร ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๕๐ นางยุพดี  เหลืองสด ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๕๑ นายโสรัจ  ปัญจะวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒

๕๒ นางจิราวรรณ  สังวรปทานสกุล ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

๕๓ นางสุคนธ์  ยลประสาน ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

๕๔ นางสุกัญญา  เพ็ชรประดับ ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

๕๕ นางอรศิริ  เลิศกิตติสุข ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย



๓๖๑

๕๖ นายสมาน  ถวิลกิจ ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

๕๗ นางสาววิภาดา  จิระรัตนกุล ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

๕๘ นายสรไกร  สัตย์เพริศพราย ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

๕๙ นางสาวรัตนาภรณ์  ทองอยู่ ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

๖๐ นางสุรีย์  อรรถกร ครู โรงเรียนสายน  าผึ ง ในพระอุปถัมภ์

๖๑ นางกัญชภัส  ชาวปลายนา ครู โรงเรียนสายน  าผึ ง ในพระอุปถัมภ์

๖๒ นางดรัณพัชร์  วงษ์อยู่น้อย ครู โรงเรียนสายน  าผึ ง ในพระอุปถัมภ์

๖๓ นางสาวสุดา  ศรีพยัคฆ์ ครู โรงเรียนสายน  าผึ ง ในพระอุปถัมภ์

๖๔ นางสาวพวงรัตน์  บูรณะชัย ครู โรงเรียนสายน  าผึ ง ในพระอุปถัมภ์

๖๕ นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ ครู โรงเรียนสายน  าผึ ง ในพระอุปถัมภ์

๖๖ นางสาวนภรรฐษรก์  ธารารูป ครู โรงเรียนสายน  าผึ ง ในพระอุปถัมภ์

๖๗ นายสมทบ  เลี ยงนิรัตน์ ครู โรงเรียนสายน  าผึ ง ในพระอุปถัมภ์

๖๘ นางนันทวัฒน์  ทุมมานนท์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๖๙ นางตวงพร  ธนะพรพันธุ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๗๐ นางคนึงนิตย์  โสภณ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๗๑ นายสมเกียรติ  โพธิท์องนาค ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๗๒ นางจามจุรี  ศรีบรรพต ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๗๓ นางวรภา  สายจารุสิทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๗๔ นายวรรณกวินท์  อริยฤทธิว์ิกุล ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๗๕ นางสาววิมลรัตน์  เลิศปัญญาวิเศษกลุ ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๗๖ นางสาวนัดดา  ขจรนที ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๗๗ นางวรรณรัตน์  ตั งสกุล ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๗๘ นายบดี  พงษ์ทอง ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๗๙ นางบุญเทวี  พวงศิริ ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๘๐ นายโกษา  แพทย์รังษี ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๘๑ นายสมชาย  คณะนา ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๘๒ นางสาวยุวดี  ท้วมเสม ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๘๓ นายธัญทัศน์  บรรเจิดธีรกุล ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๘๔ นางกาญจนา  เซ่งตระกูล ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๘๕ นางสาวบุญทวี  ชาวปากน  า ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี



๓๖๒

๘๖ นางสาวสุรางคนา  เสรีพรเศรษฐ์ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๘๗ นางสาวดลฤดี  สุจิตตานนท์รัตน์ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๘๘ นางร าพึง  เพ็งลี ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๘๙ นางสมพร  ศรีศุภรางค์กุล ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๙๐ นางสาวสมคิด  อุดตมะปัญญา ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๙๑ นางอัชราวัลย์  หิริโอตัปปะ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๙๒ นางอาภาณี  อินทรธนี ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๙๓ นางณภัสรีย์  อินอัฎพัฒน์ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๙๔ นางคมข า  สุวรรณบูลย์ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

๙๕ นายสยามไท  โสภณ ครู โรงเรียนบางกะปิ

๙๖ นางอรวรรณ  ดาศรี ครู โรงเรียนบางกะปิ

๙๗ นางวีรวรรณ์  ศิลปวิทยาดิลก ครู โรงเรียนบางกะปิ

๙๘ นางเบญจมาศ  สืบสายอ่อน ครู โรงเรียนบางกะปิ

๙๙ นายประพันธ์  วงศ์หาญชัย ครู โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

๑๐๐ นายยงยุทธ  ศรีพิบูลบรรเจิด ครู โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

๑๐๑ นางชูจิตต์  เลิศส าราญ ครู โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

๑๐๒ นายจิระศักด์ิ  รุธิรโก ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

๑๐๓ นางจิราพร  ควบพิมาย ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

๑๐๔ นายกอบเกื อ  บัวโรย ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

๑๐๕ นางสาวอารยา  ช านาญกิจ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

๑๐๖ นางมณี  ณ เจริญ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

๑๐๗ นางลัดดา  อุดมกูล ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

๑๐๘ นายอธิพร  ภักดีศิริวงษ์ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

๑๐๙ นางอรพิน  นิลพลับ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

๑๑๐ นางสายไทย  เชื อเฉลิม ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

๑๑๑ นายวิโรจน์  เชื อเฉลิม ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

๑๑๒ นางภิรมย์  อนันตภากรณ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

๑๑๓ นางสายสมร  กล่อมภิรมย์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

๑๑๔ นางจิราทิพย์  หิรัญธนาโรจน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

๑๑๕ นางพาสนา  ยินดีโภชน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า



๓๖๓

๑๑๖ นางสุนทรีย์  สลักค า ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

๑๑๗ นายวีระชาติ  ก่อบุญ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

๑๑๘ นายเอก  อึงรัตนากร ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

๑๑๙ นางวิจิตรา  กล่ินหอม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

๑๒๐ นางสาวสาธินี  สิริวรนันท์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

๑๒๑ นางฐิติวดี  รัชตวาสน์ ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

๑๒๒ นางอาภรณ์  วงษ์นิ่ม ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

๑๒๓ นายอรรณพ  สิทธิมังค์ ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

๑๒๔ นางจิภัสสร  เต็งรัง ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

๑๒๕ นางอารีจิตร  เนื่องฤทธิ์ ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

๑๒๖ นางบุหงา  ตันติอ าไพวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า        

๑๒๗ นางจิราภรณ์  ฤทธิจ์รูญ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า        

๑๒๘ นางสาวกรองจติต์  ทรงเจยีระพานิช ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า        

๑๒๙ นางสุมาลี  ศิลวัตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า        

๑๓๐ นางสาวอ าไพ  มาประชา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า        

๑๓๑ นางปราณี  จีรพรชัย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า        

๑๓๒ นางคนึงนิจ  บุญโต ครู โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

๑๓๓ นางกิ่งแก้ว  พงษ์ปฏิพัทธ์ ครู โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

๑๓๔ นางสาวสุกัญญา  เศรษฐรังสรรค์ ครู โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

๑๓๕ นายอุทิศ  จึงนิพนธ์สกุล ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๓๖ นางสมจิตต์  งามเลิศ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๓๗ นายชัชวาลย์  สุวิริยะไพศาล ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๓๘ นางมาลี  อะมริต ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๓๙ นางศนิษา  จีวะสุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๔๐ นางเรณู  ทัศนานุกุลกิจ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๔๑ นางประชุมพร  เพ็งศรี ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๔๒ นางอภิญญา  สุขะกุล ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๔๓ นางเกยูร  ปิยะพงษ์กุล ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๔๔ นายกฤษณ์  สวัสด์ิสว่าง ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๔๕ นางจงจิตร์  ค้งตระกูล ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 



๓๖๔

๑๔๖ นางสาวจันทิมา  รักษาเสรี ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๔๗ นางมยุรี  เจนประเสริฐ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๔๘ นายวสันต์  ศิลปคุปต์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๔๙ นายสมโภชน์  รุ่งช่วง ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๕๐ นางสาวอัญชลี  ดีวาจี ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

๑๕๑ นางสาวเนาวนิต  เปรมจิตร์ ครู โรงเรียนเทพลีลา

๑๕๒ นายอนุสรณ์  สุชาตานนท์ ครู โรงเรียนเทพลีลา

๑๕๓ นางสาววรรณิกา  สุภาพรรค ครู โรงเรียนเทพลีลา

๑๕๔ นางสาวรุจี  แพรอด ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๕๕ นางอารียา  บุญทวีคุณ ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๕๖ นางวนาภรณ์  ละออสุวรรณ ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๕๗ นางวราภรณ์  คงคาเพ็ชร ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๕๘ นางสาวลักขณา  กูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๕๙ นางสาวศรีพร  รักไทย ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๖๐ นางสาวอัญชลี  ธนาทองกุล ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๖๑ นางสาวกนิษฐา  ไทเตชะวัฒน์ ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๖๒ นางสาวพัชนา  ศักด์ิสกุลเกียรติ ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๖๓ นางสาวอัฌชนี  กรุยแดง ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๖๔ นางมาลินี  วราศิลป์ ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๖๕ นางวรรณเรียม  ฉันทนโพธิก์ุล ครู โรงเรียนปทุมคงคา

๑๖๖ นางนวลฉวี  ศรีสุนาครัว ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน

๑๖๗ นางสาวสุภาพรรณ  ใจร่ืน ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน

๑๖๘ นายพิทักษ์  เทียบทอง ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน

๑๖๙ นางสาวจันทร์จิรา  สุทธิไชยากุล ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๗๐ นางลออศรี  แดงสกุล ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๗๑ นายดิลก  อุทะนุต ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๗๒ นายอิศรา  พงศ์สัมพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๗๓ นายบัญชา  อบรมทรัพย์ ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๗๔ นางนฤมลวรรณ  บุปผเวส ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๗๕ นางมยุรี  พรรณสมัย ครู โรงเรียนสารวิทยา



๓๖๕

๑๗๖ นายพินิช  เลิศศิริรักษ์ ครู โรงเรียนสารวิทยา

๑๗๗ นางสุนิตย์  ทองชัย ครู โรงเรียนสารวิทยา

๑๗๘ นางสาวระวีวรรณ  จ าเรียง ครู โรงเรียนสารวิทยา

๑๗๙ นางกรัณฑรัตน์  สุดสวัสด์ิ ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

๑๘๐ นางสาวเปรมวดี  รักษวลี ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

๑๘๑ นางอรวรรณ  ดุสิตสุนทรกุล ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

๑๘๒ นางดรรชนี  บุณฑริก ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

๑๘๓ นางสาวรตาภรณ์  มานพพงศ์ ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

๑๘๔ นายพชร  เดชศรีสุภาพ ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

๑๘๕ นางสาวกาญจนวัลย์  ชุ่มใจ ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

๑๘๖ นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิต์ระกูล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

๑๘๗ นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

๑๘๘ นางพัชรี  ระมาตร์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

๑๘๙ นายอภิมหาเศรษฐี  ศีลรัตนา ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

๑๙๐ นางสาวจีรภา  คลังสุพรรณ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

๑๙๑ นางสาวพนิดา  พ่วงชูศักด์ิ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

๑๙๒ นางวิไลวรรณ  จันทร์น้อย ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

๑๙๓ นายวรากร  ศิลาพันธุ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

๑๙๔ นางสาววัชนี  ศิลปประเสริฐ ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

๑๙๕ นางสรณีย์  วัจนะรัตน์ ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

๑๙๖ นางสาวอัจฉราภรณ์  เฉลิมชัย ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

๑๙๗ นางรัชนี  สิทธิเขตรกรณ์ ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

๑๙๘ นางกรองจิตร  กุญชรินทร์ ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

๑๙๙ นางสาวลดาวัลย์  หงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

๒๐๐ นางฉันทนา  สุดสาย ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

๒๐๑ นางสาวชูศรี  เชียงทอง ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

๒๐๒ นางปริศนา  ศรีพลประพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

๒๐๓ นายนพดล  งามทับทิม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

๒๐๔ นายศิริพงษ์  เกี ยวสกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

๒๐๕ นายสุรพล  ศรีพลประพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา



๓๖๖

๒๐๖ นางอารี  บุญน า ครู โรงเรียนราชด าริ

๒๐๗ นางจิราลักษณ์  จันทะนะ ครู โรงเรียนราชด าริ

๒๐๘ นางพชรมนต์  ชัยจรูญเกียรติ ครู โรงเรียนราชด าริ

๒๐๙ นาง โสภิต  ผลิโกมล ครู โรงเรียนจันทร์หุน่บ าเพ็ญ

๒๑๐ นาย ประเสริฐ  ธเนศชัยคุปต์ ครู โรงเรียนจันทร์หุน่บ าเพ็ญ

๒๑๑ นาง ฐิตาภรณ์  ศุภสร ครู โรงเรียนจันทร์หุน่บ าเพ็ญ

๒๑๒ ม.ล.ศรีประไพ  พุกพิบูลย์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี

๒๑๓ นางทิพรัตน์  เชยอักษร ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี

๒๑๔ นางเบ็ญจรัตน์  พูลผล ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี

๒๑๕ นางนันทา  กมลประเสริฐสุข ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี

๒๑๖ นางพิวัสสา  นภารัตน์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี

๒๑๗ นายชิราวุธ  บุญศักด์ิ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

๒๑๘ นางสาวประทุม วัดจินดา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

๒๑๙ นายนพวิณ  สุกกรี ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

๒๒๐ นางเจียระนัย  ผ่องฤกษ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

๒๒๑ นางสาววันเพ็ญ  ชิดเชื อ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

๒๒๒ นางสุมาลัย  กองแก้ว ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

๒๒๓ นางอังคณา  ไพเราะ ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

๒๒๔ นางวิไลวรรณ เต็มสังข์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

๒๒๕ นางธัญญา  วสุนธรารักษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

๒๒๖ นางสาวมะลิ  มกรามณี ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

๒๒๗ นางศรีนุช  บุญรอด ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

๒๒๘ นางสาวมุกดา  วิมุกตานนท์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

๒๒๙ นางศรีสมร  นวสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

๒๓๐ นางสาวเสาวณีย์  ณัฎฐาไกร ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

๒๓๑ นางสาวจันตรี  อมรรัตนะสุชาติ ครู โรงเรียนหอวัง

๒๓๒ นางสาวมณีรัตน์  ทองลัพท์ ครู โรงเรียนหอวัง

๒๓๓ นางฝนแก้ว  แม้นสกุล ครู โรงเรียนหอวัง

๒๓๔ นางปิน่สุวรรณ  ศิริจิตร ครู โรงเรียนหอวัง

๒๓๕ นางสาวอรุณี  พลข้อ ครู โรงเรียนหอวัง



๓๖๗

๒๓๖ นายนพดล  พันธุมกาญจน์ ครู โรงเรียนหอวัง

๒๓๗ นางเทียมลัคน์  บูรณะเรข ครู โรงเรียนหอวัง

๒๓๘ นางสมใจ  อ าภัยฤทธิ์ ครู โรงเรียนหอวัง

๒๓๙ นางสาวกัลยา  คุ้มอารีย์ ครู โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

๒๔๐ นางสาวชนานุช  ตันสุวรรณนนท์ ครู โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

๒๔๑ นายสุทัศน์  ค้าขาย ครู โรงเรียนศรีพฤฒา

๒๔๒ นางบุญเหลือ  พุทธจันทร์ ครู โรงเรียนศรีพฤฒา

๒๔๓ นายประชา  จักรเพ็ชร ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

๒๔๔ นางกัลยาณี  หังสวนัส ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

๒๔๕ นางพรสุข  บวรพาณิช ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

๒๔๖ นางสุนทรี  ทองพิลา ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

๒๔๗ นางสาวเรณู  ทรงรัตน์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๔

๒๔๘ นางพันทิพา  สง่าแสง ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

๒๔๙ นางจินดา  กู้เกียรติ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

๒๕๐ นายวิทวัฒน์  กลีหมื่นไวย ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

๒๕๑ นางสาวนภัสวรรณ  อวยชัย ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา

๒๕๒ นายชาลี  สอนนุต ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา

๒๕๓ นางสุนันทา  แซ่เจา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

๒๕๔ นายสมชัย  เหรียญตระกูลชัย ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๒๕๕ นางเบญจวรรณ  ขันธิพล ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๒๕๖ นายณรงค์  นามโสวรรณ์ ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๒๕๗ นางสาวนลินี  แสงโชติช่วงชัย ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร

๒๕๘ นางสาวอภิญญา  เทพรักษา ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร

๒๕๙ นางพรวิมล  วัฒนพันธ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

๒๖๐ นางสาวอัมพิกา  พุม่พวง ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

๒๖๑ นางรัชนี  ตันติพันธุว์ดี ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

๒๖๒ นางนัดดา  ธรรมวงศ์ผล ครู โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์

๒๖๓ นางลัดดา  พันธุมจินดา ครู โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์

๒๖๔ นายพรศักด์ิ  วาณิชยชาติ ครู โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ)์



๓๖๘

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓

๑ นางศิริวัฒนา  ธรรมวะสา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ

๒ นายสมหมาย  จันทร์เอี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

๓ นายทรงวิทย์  นิลเทียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

๔ นายชัยชนะ  ใจแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

๕ นางสุนีย์  สอนตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๖ นางมยุรี  ทรัพย์บุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัวทอง

๗ นายพิษณุ  คงรุ่งเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๘ นายคมสัน  เปีย่มชูชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"

๙ นางทัศนีย์  ปัทมะทิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

๑๐ นางศรอนงค์  สนธิชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

๑๑ นางเสาวภาคย์  แหลมเพ็ชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๑๒ นางชนม์ณกานต์  พูลสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"

๑๓ นายเจษฎา  บูรณะจารุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"

๑๔ นางพิมลวรรณ  ไกรสุทธิ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

๑๕ นางสาวอร่ามศรี  แสนสิงห์ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

๑๖ นางปาริยา  กมล ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

๑๗ นายจ านงค์  มีอยู่เต็ม ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

๑๘ นางนพภา  ยินดีจันทร์ ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์

๑๙ นางเสริมพี  อยู่รักษา ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์

๒๐ นางสาวสุภัทรา  อนันต์ ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์

๒๑ นางนงเยาว์  อุทัยรัตน์ ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์

๒๒ นางมารยาท  ไชยบุตร ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี

๒๓ นางสาวอังสนา  นาคสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี

๒๔ นางจินตนา  ศรีดอกไม้ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี

๒๕ นางละออ  เต่งภาวดี ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี

๒๖ นางสาวรัตนา  คงไทย ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี

๒๗ นางสุปราณี  หลักค า ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี

๒๘ นายสังเวย  เนตร์จุ้ย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

๒๙ นางจิรพรรณ  นักเบศร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี



๓๖๙

๓๐ นางเจิดพร  แวววิริยะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

๓๑ นางปรุงอร  บัวศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

๓๒ นางสาวสุพัตรา  ไทยเพ็ชร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

๓๓ นางอภิญญา  วัชรนาวิน ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

๓๔ นางสาวสุภาพรรณ  ศรีประสาธน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

๓๕ นางบุปผชาติ  เจริญผล ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

๓๖ นางพนิดา  สงวนพงษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

๓๗ นางอัจฉรา  โค้วตระกูล ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

๓๘ นายสุวิทย์  มหาพิรุณ ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

๓๙ นางสถาพร  ตันติสมศักด์ิ ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

๔๐ นางนันทวรรณ  อ่วมสอาด ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

๔๑ นายอลงกรณ์  วรรณศิลปิน ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

๔๒ นางอารีรัตน์  พันธุโ์ยธิน ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

๔๓ นางสาวลักษมี  รัตตสัมพันธ์ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๔๔ นายมาโนชนันท์  ทองทรัพย์พูล ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๔๕ นางดวงฤทัย  ศรีพันธ์เมือง ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๔๖ นางจันทร์ทินี  นิลเลิศ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๔๗ นางสาวอรทิพย์  เทสสิริ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๔๘ นางปรียา  สุขเจริญ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๔๙ นายพลชาติ  บุญชุ่ม ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๕๐ นางสาวจนัทร์เพญ็  ณรงค์ฤทธิธ์ ารง ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๕๑ นางรัชนี  สมจิตร์ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๕๒ นางเพ็ญศรี  สุขยืน ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๕๓ นางพัชรี  จ าปาเทศ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

๕๔ นายบุญช่วย  สังข์แป้น ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี นนทบุรี

๕๕ นางบ าเพ็ญ  กระด่ิงสาย ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

๕๖ นางมยุรี  บัวเจริญ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

๕๗ นายวัชรินทร์  อินทรบ ารุง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

๕๘ นางสว่างจิต  สง่าอารีย์กูล ครู โรงเรียนปากเกร็ด

๕๙ นางศรีสุข  มาสกรานต์ ครู โรงเรียนปากเกร็ด



๓๗๐

๖๐ นางพาณี  ถนัดการ ครู โรงเรียนปากเกร็ด

๖๑ นางวาสนา  รัตนรุจ ครู โรงเรียนปากเกร็ด

๖๒ นางถนอม  วงศ์จันทร์ ครู โรงเรียนปากเกร็ด

๖๓ นางลักขณา  มาเจริญ ครู โรงเรียนปากเกร็ด

๖๔ นางสุณี  อดิเรก ครู โรงเรียนปากเกร็ด

๖๕ นางสมศรี  ไชยเสนา ครู โรงเรียนปากเกร็ด

๖๖ นายโอภาส  เย็นที่ ครู โรงเรียนปากเกร็ด

๖๗ นางศิริธร  ภาสบุตร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๖๘ นายเสมอ  ทองดอนอ่อน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๖๙ นางกาญจนา  พิมมานนท์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๗๐ นายพลศิลป์  หวังกิจ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๗๑ นายครรชิต  อมรภักดี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๗๒ นางประนอม  โกไศยกานนท์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๗๓ นายฐิตินันท์  ทองไข่มุกต์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๗๔ นางอารีย์พร  โสตะ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

๗๕ นางสาววัลลภา  สุภีกิตย์ ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

๗๖ นางวันเพ็ญ  บุญเสนันท์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

๗๗ นางนงนุช  บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบางบัวทอง

๗๘ นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์ ครู โรงเรียนบางบัวทอง

๗๙ นางสาวสมมาศ  เชียงทอง ครู โรงเรียนบางบัวทอง

๘๐ นางจุฑามาศ  เจนศิริศักด์ิ ครู โรงเรียนบางบัวทอง

๘๑ นางสุธาทิพย์  เข็มทอง ครู โรงเรียนบางบัวทอง

๘๒ นางพรทิพย์  อาจแก้ว ครู โรงเรียนบางบัวทอง

๘๓ นางประภาพรรณ  ชูกิจสกุลณี ครู โรงเรียนบางบัวทอง

๘๔ นางวิไลวรรณ  สถิตย์ภูมิ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๘๕ นายปกิจ  ภูเ่กิดสิน ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๘๖ นายวัฒนา  โลหิตไทย ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๘๗ นางอุบล  พานิชพงษ์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๘๘ นางสุภาณี  ลัมมะสิน ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๘๙ นางมณฑาทิพย์  มณีอินทร์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์



๓๗๑

๙๐ นางพัทยา  แสงอุทัย ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๙๑ นายกฤตยา  โภคาปกรณ์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๙๒ นายปรีชา  ธงชัย ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๙๓ นางสุนันทา  สุดลาภา ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๙๔ นางพวงทิพย์  แตงพันธ์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๙๕ นายนิชัฏ  ค าสมาน ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

๙๖ นางทัศนีย์  บูรณะจารุ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

๙๗ นางชูศรี  เมืองอ่ า ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

๙๘ นางกัลยา  ภาระธัญญา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

๙๙ นางสรินดา  จันทรกระจ่าง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

๑๐๐ นายวิชัย  สุขเกษม ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

๑๐๑ นายประภาส  แพงไตร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

๑๐๒ นางจ านงค์  ตั งสุนทรขัณฑ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

๑๐๓ นางสาวนิศา  เจริญสุวรรณกิจ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

๑๐๔ นางสาวสุภานันท์  เวชเดช ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

๑๐๕ นางสาธนี  พบพาน ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

๑๐๖ นายประพัฒน์  ดวงประทีปรัตน์ ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

๑๐๗ นางอุบล  บุษปฤกษ์ ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

๑๐๘ นางสุภาพ  ฟองเพชร ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

๑๐๙ นายสมเดช  ธัชประมุข ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

๑๑๐ นางณิชยา  ชูวงศ์ ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

๑๑๑ นายอดิศร  ไชยรัตนะ ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

๑๑๒ นายวิจิน  สมจิตต์ ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

๑๑๓ นางศรีภิรมย์  สมจิตต์ ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

๑๑๔ นายสุรพล  พันธุเ์จริญ ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

๑๑๕ นายวิรัช  คงแถว ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

๑๑๖ นางจรินทร์  ข าวุฒิ ครู โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"

๑๑๗ นางกฤตยา  บ่อสุวรรณ ครู โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

๑๑๘ นางสาวอัจฉรีย์  กาญจนามัย ครู โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

๑๑๙ นายวิเชียร  อ้วนล่ า ครู โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"



๓๗๒

๑๒๐ นางสาวส าเภา  หวลอาวรณ์ ครู โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

๑๒๑ นางอุทัยวรรณ  มีโต ครู โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

๑๒๒ นางมุกดา  ปิน่แก้ว ครู โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

๑๒๓ นางอุบล  คงสุวรรณ ครู โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์

๑๒๔ นางเอ็นดู  ด้วงชนะ ครู โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์

๑๒๕ นางอรุณี  ลายเขียน ครู โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์

๑๒๖ นางสุคนธ์  งามฉวี ครู โรงเรียนบางปะหัน

๑๒๗ นางผาสุข  ฉิมฉวี ครู โรงเรียนบางปะหัน

๑๒๘ นางยุวรี  ไชยชาติ ครู โรงเรียนบางปะหัน

๑๒๙ นางสุจิตรา  ลุประสงค์ ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๑๓๐ นางวรวรรณ  ภิญญะวรรณ ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๑๓๑ นายสุนันท์  ค าพึง่อุ่น ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๑๓๒ นางพัชนี  ศรีสนิท ครู โรงเรียนบางบาล

๑๓๓ นางรัชนีวรรณ  แก้วอยู่ ครู โรงเรียนบางบาล

๑๓๔ นางสาวสมภาพ  พรรณกล่ิน ครู โรงเรียนบางปะอิน

๑๓๕ นายบรรพต  เริงหิรัญ ครู โรงเรียนบางปะอิน

๑๓๖ นายณรงค์ฤทธิ ์ บัวงาม ครู โรงเรียนบางปะอิน

๑๓๗ นางศิริพร  จุลสุคนธ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"

๑๓๘ นายชาติชาย  เนียรประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"

๑๓๙ นายนิพนธ์  ไทยพานิช ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"

๑๔๐ นายกิตติพงษ์  รังคะราช ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"

๑๔๑ นายสุธี  ปรีชาพืช ครู โรงเรียนวัดโพธิผั์กไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)

๑๔๒ นางสาวกาญจนี  ฉากฉลัก ครู โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

๑๔๓ นางสาวศิริพร  โพธิส์ามต้น ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"

๑๔๔ นายพจนารถ  ผลวัฒนะ ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"

๑๔๕ นายวิทูร  ไตรนาค ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๔

๑ นางอรวรรณ  เทียนค าศรี ศึกษานิเทศก์ 

๒ นางวิไลวรรณ  วรังครัศมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี

๓ นายอนุสรณ์  มาสกรานต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญรัตน์



๓๗๓

๔ นายทิฆมัพร  ศริพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเสาไห"้วิมลวิทยานุกูล"

๕ นายชยุต  เครือเอม ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถมัภ์ฯ

๖ นายพงษ์ศักด์ิ  หนูทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

๗ นายสุทนต์  มุสิกะทัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

๘ นางสุรีย์รัตน์  สุขสถิตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

๙ นางฉันทนา  ปรางทอง ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี

๑๐ นางวราภรณ์  นิยบุตร ครู โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

๑๑ นางรัตนา  มั่นครุฑ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

๑๒ นางสมทรัพย์  ชินวงศ์ ครู โรงเรียนแก่งคอย

๑๓ นายประสิทธิ ์ ด่านผาสุกกุล ครู โรงเรียนเสาไห"้วิมลวิทยานุกูล"

๑๔ นางนพรัตน์  พงษ์ร่ืน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 

๑๕ นางจงดี  วัฒนพันธุ์ ครู โรงเรียนธัญบุรี

๑๖ นางสุรภา  รอดเดช ครู โรงเรียนธัญบุรี

๑๗ นางประสงค์  จ าเพียร ครู โรงเรียนสุธีวิทยา

๑๘ นายอนุศักด์ิ  สาล่ี ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

๑๙ นางสาวอนงค์นารถ  วารินหอมหวล ครู โรงเรียนปทุมวิไล

๒๐ นายบุญเกื อ  แสงฤดี ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

๒๑ นายสุวัฒน์  จ าเพียร ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

๒๒ นางราตรี  เพ็งสุข ครู โรงเรียนสุธีวิทยา

๒๓ นางประชิต  เรืองนิ่ม ครู โรงเรียนแก่งคอย

๒๔ นางการะเวก  ทิพย์ศร ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

๒๕ นางนงลักษณ์  ทองสิน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา

๒๖ นางจิระพรรณ  ดีพลงาม ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

๒๗ นายชวรินทร์  เชิดชัย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

๒๘ นายประเสริฐ  กิจรุจิภาคย์ ครู โรงเรียนธัญรัตน์

๒๙ นายอนันต์  เทียนค าศรี ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

๓๐ นางอุบลรัตน์  หินอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"

๓๑ นางอนงค์รัตน์  สัตยาภินันท์ ครู โรงเรียนเสาไห"้วิมลวิทยานุกูล"

๓๒ นายอิศรพงษ์  อิศรเสนา ณ อยุธยา ครู โรงเรียนแก่งคอย

๓๓ นางสกุณา  ดีงาม ครู โรงเรียนปทุมวิไล



๓๗๔

๓๔ นางนัทนา  กิจรุจิภาคย์ ครู โรงเรียนธัญรัตน์

๓๕ นายมานิต  ศิริประจักษ์ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

๓๖ นางลัดดาวัลย์  พูลเขาล้าน ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถมัภ์ฯ

๓๗ นางนฤมล  ศริพันธุ์ ครู โรงเรียนสุธีวิทยา

๓๘ นางบุบผา  จุนเจือ ครู โรงเรียนแก่งคอย

๓๙ นายขรรชัย  เบ็ญจสิงห์ ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

๔๐ นางทิภา  อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี

๔๑ นางอมรพรรณ  อาศรัยผล ครู โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"

๔๒ นายก าธร  เรืองนิ่ม ครู โรงเรียนแก่งคอย

๔๓ นายถาวร  บุญใจ ครู โรงเรียนแก่งคอย

๔๔ นางอุมาพร  เปริญกุล ครู โรงเรียนแก่งคอย

๔๕ นายศิริกุล  กาวิละ ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา

๔๖ นางสาลินี  เย็นทรวง ครู โรงเรียนปทุมวิไล

๔๗ นายอายุวัฒน์  ปิน่เกตุ ครู โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"

๔๘ นายปิติ  ย่อมมี ครู โรงเรียนเสาไห"้วิมลวิทยานุกูล"

๔๙ นางสุพัตรา  เกิดสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสุธีวิทยา

๕๐ นางรัตนาภรณ์  กล่ินบุบผา ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

๕๑ นางสาวอรวรัชญ์  แก้วประสิทธิ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล

๕๒ นางราตรี  สายสังข์ ครู โรงเรียนแก่งคอย

๕๓ นายอธึก  ธงไชย ครู โรงเรียนปทุมวิไล

๕๔ นางจินดารัตน์  เสง่ียมศรี ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

๕๕ นางมาลินี  ชื่นกมล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

๕๖ นางเบญจลักษณ์  เจียมพันธ์ ครู โรงเรียนแก่งคอย

๕๗ นางจรวยพร  บุญราศี ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

๕๘ นางสุภาภรณ์  ไพนาค ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร 

๕๙ นางประไพทิพย์  อุตตรพงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา

๖๐ นายชาญ  อนันทยานนท์ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

๖๑ นางชูศรี  ภิญโญชีพ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง"

๖๒ นางวรรณา  วงศ์ศุปไทย ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง"

๖๓ นางเจียรนัย  สกุลปทุมทอง ครู โรงเรียนปทุมวิไล



๓๗๕

๖๔ นางวนิดา  สุวรรณทรัพย์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล

๖๕ นายปิยะ  กุลวัฒโน ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร 

๖๖ นางวาสนา  พึงวิทยานุกูล ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

๖๗ นางธิดา  คมคาย ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

๖๘ นางวันทิพย์  กฤตธัช ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

๖๙ นางราตรี  เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 

๗๐ นางจามรี  บุญลอย ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 

๗๑ นางชุติมา  ลินิฐฎา ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 

๗๒ นางสาววรรัตน์  ศีลวัตวงศ์ ครู โรงเรียนธัญบุรี

๗๓ นางลัดดาวัลย์  ศรีลาศักด์ิ ครู โรงเรียนธัญรัตน์

๗๔ นายสมชาย  โกจารศรี ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

๗๕ นายนิทัศน์  มาโต ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

๗๖ นายสิงห์เงิน  กองมณี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๕

๑ นายปรีชาพล  ทองอ่อน ศึกษานิเทศก์

๒ นายธวัช  ศรีสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง

๓ นายผจญ  นักฆอ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทร์บุรี

๔ นายปริญญา  โพธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระนารายณ์

๕ นายสมพงษ์  สุวรัชชุพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

๖ นายมนเทียร  ด้วงชะเอม รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง

๗ นางสาวนันทา บุณยวรรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ

๘ นายพิยัน  ชิตสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ

๙ นายชุมพล  ชูชม รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๑๐ นายชูชาติ  รังสิโย รองผู้อ านวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๑๑ นายสมนึก  คุ้มเกรง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม

๑๒ นายอนันต์  พุทธโชติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

๑๓ นางอุไรวรรณ  ทองทาบ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา

๑๔ นายไพฑูรย์  สอนอิ่ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนริ วหว้าวิทยาคม

๑๕ นางประไพรัตน์  พูลทวี ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๑๖ นางสุนทรี  วัฒนพันธุ์ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง



๓๗๖

๑๗ นางกัลยา  เจริญวานิช ครู โรงเรียนสิงห์บุรี

๑๘ นางสาวสุวรรณา  ทรัพย์บ ารุง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

๑๙ นายศุภชัย  พ่อค้า ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๒๐ นางกมลกาญจน์  จันทร์ทอง ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๒๑ นางรัชกร  ผดุงศิลป์ ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๒๒ นายปราโมทย์  ล่ าสัน ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม

๒๓ นางสุภาพ  หาค า ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๒๔ นางสาวนวลสวาท  ปืนแก้ว ครู โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา

๒๕ นางเบญจมาศ  เสมวิไล ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ

๒๖ นายประสงค์  ลี สุวรรณ ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ

๒๗ นางสุจี  ยุกตะเสวี ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

๒๘ นางยุวรี  โพธิศ์รีสูง ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๒๙ นางศิริวรรณ  ก้องแดนไพร ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๓๐ นางลัดดาวัลย์  ไทยรัตน์ ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๓๑ นางกัณหา  มะระกานนท์ ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๓๒ นางประทุม  ดิษบรรจง ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๓๓ นางสาววันเพ็ญ  แสงจักร์ ครู โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

๓๔ นายอ านาจ  เฉลยจรรยา ครู โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

๓๕ นางเพ็ญลักษณ์  อุบลพิบูลย์ ครู โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม

๓๖ นางสีนวล  เตียพานิช ครู โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา

๓๗ นายสุพจน์  ยิ มย่อง ครู โรงเรียนบ้านชีวิทยา

๓๘ นางสาวจิตพร  ปืนแก้ว ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา

๓๙ นางนิรชรา  โมรา ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

๔๐ นางกันต์กมล  มุมบ้านเซ่า ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๔๑ นายสมศักด์ิ  พวงทอง ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

๔๒ นางทัศนีย์  หาญพานิช ครู โรงเรียนอินทร์บุรี

๔๓ นางกิตติมา  เพ็ชรพงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๔๔ นางพรพรรณ  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๔๕ นางสาวมาลัย   ทองชื่นจิต ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๔๖ นางอุบล  เร่ิมลึก ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม



๓๗๗

๔๗ นางกัญญา  กอบกาญจนสินธุ ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม

๔๘ นางพนมพร  อยู่ชัง ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม

๔๙ นางสาวนงนภัส  ชิงดวง ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

๕๐ นายด ารงค์  ต่างศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี

๕๑ นางน  าค้าง  กิตติกูล ครู โรงเรียนสิงห์บุรี

๕๒ นางพวงเพชร  นุชธุรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี

๕๓ นางอุไร  แสนสุข ครู โรงเรียนสิงห์บุรี

๕๔ นางสาวดรุณี  ชอบเพือ่น ครู โรงเรียนสิงห์บุรี

๕๕ นางอุไรวรรณ  พวงศิริ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๕๖ นางสาวเยาวลักษณ์  พลาบุตร ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๕๗ นายธนกานต์  บุญยัง ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๕๘ นายประทีป  ข าประไพ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๕๙ นายวิทูล  นาคน  า ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๖๐ นางประภัสสร  นิ่มพญา ครู โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

๖๑ นางสาวนิภาวรรณ  เครือรัตน์ ครู โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา

๖๒ นางวัชรินทร์  วรนิมมาน ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ

๖๓ นายปราโมทย์  พันปี ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ

๖๔ นายสมนึก  คู่เมือง ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ

๖๕ นางวาริน  มลิวรรณางกูร ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ

๖๖ นางยุพดี  เดชคง ครู โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

๖๗ นางฉวีวรรณ์  เพ็ญโรจน์ ครู โรงเรียนวัดสิงห์

๖๘ นางสาวทัศนียา  เขมะชิต ครู โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

๖๙ นางสาวศิราวัลย์  อินทามระ ครู โรงเรียนโพธิท์อง "จินดามณี"

๗๐ นายยิ่งศักด์ิ  อนุสิทธิศุ์ภการ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๗๑ นายทศวัตร  มีทรัพย์ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๗๒ นางผ่องศรี  ค าลอย ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๗๓ นายอนุชา  แช่มภักดี ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๗๔ นายเชษฐ์  อุดมพรมนตรี ครู โรงเรียนพัฒนานิคม

๗๕ นายเดชชัย  แก่นโนนสังข์ ครู โรงเรียนพัฒนานิคม

๗๖ นายเสริม  จันทร์หอม ครู โรงเรียนพัฒนานิคม



๓๗๘

๗๗ นายมงคล  สารีค า ครู โรงเรียนพัฒนานิคม

๗๘ นางสุภาวดี  ท้าวธงไชย ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๗๙ นายสัมพันธ์  สุวรรณสโรช ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๘๐ นางวงศิริ  สุขพิมาย ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๘๑ นายวีระ  ทรัพย์เจริญ ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๘๒ นางละเอียด  พิเศษพงษา ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๘๓ นางธิรานี  อมรพันธางค์ ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๘๔ นางชูศรี  ยิ มแก้ว ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๘๕ นางกองทรัพย์  ค าเกิด ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๘๖ นางกนกรดา  ทองแสง ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๘๗ นางกอบกุล  รัตนจันทร์ ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๘๘ นายประเสริฐ  ศรีจันดี ครู โรงเรียนปิยะบุตร์

๘๙ นายสมบัติ  พลายชุ่ม ครู โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

๙๐ นายสุขุม  ถาวรสุขอนันต์ ครู โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม

๙๑ นางวันเพ็ญ  มาศิริ ครู โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม

๙๒ นายสมศักด์ิ  ชัยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

๙๓ นางสมศรี  บุษบงค์ ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา

๙๔ นางศิวิไล  ปัญญาแหลม ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร

๙๕ นางสุกัญญา  ผดุงศิลป์ ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร

๙๖ นายชูชาติ  ฤทธิเดช ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร

๙๗ นางระเมียร  วรัชยานนท์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

๙๘ นายเกรียงไกร  ไทยประเสริฐ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

๙๙ นางสาวสมปอง  แตงสัน ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

๑๐๐ นางดารินทร์  รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี

๑๐๑ นางสาวร าเพย  ค าเส็ง ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา

๑๐๒ นางสาวรุจิราพันธุ ์ ไพบูลย์ ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

๑๐๓ นางพรรณี  เสือเขียว ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

๑๐๔ นางประดิษฐา  ร่มโพธิ์ ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

๑๐๕ นางฤดี  ขลิบเงิน ครู โรงเรียนบ้านชีวิทยา

๑๐๖ นายสกนธ์  หล่ าวรัตน์ ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม



๓๗๙

๑๐๗ นางศิริรัตน์  อริยะนิล ครู โรงเรียนอินทร์บุรี

๑๐๘ นายบุญแทน  คล้ายดี ครู โรงเรียนอินทร์บุรี

๑๐๙ นางซ่อนกล่ิน  สิทธิพันธุ์ ครู โรงเรียนอินทร์บุรี

๑๑๐ นางสาวนวลทิพย์  พูดคล่อง ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๑๑๑ นายภวัต  ต่อสุวรรณ ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๑๑๒ นายสนธยา  พึง่เนตร ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๑๑๓ นางช้องมาศ  เดชากุล ครู โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตร

๑๑๔ นางสินีพร  เพชรดี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี

๑๑๕ นางสาววีวรรณ  เฉลยปราชญ์ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๑๑๖ นางวิชุดา  สุขสุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๑๑๗ นางสุชีลา  คล้ายชม ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๑๑๘ นางบุญสนอง  ชูวิไล ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง

๑๑๙ นางธนกร  พันพอน ครู โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา

๑๒๐ นางสาวอารีย์  ศีลวิบูลย์ ครู โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา

๑๒๑ นางทัศนีย์  วงศาโรจน์ ครู โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา

๑๒๒ นายไพโรจน์  พงศ์สุธีรกุล ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ

๑๒๓ นายกฤษณะ  สินธุประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดสิงห์

๑๒๔ นางอรุณี  ให้สกุลสุข ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๑๒๕ นางวรรณเศรษฐ์  พานอังกาบ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๑๒๖ นายพิพัฒน์พงษ์  สุระชลภูมิ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๑๒๗ นางทัศนีย์  นาคหล่ า ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๑๒๘ นางสุกัญญา  ม่วงพันธุ์ ครู โรงเรียนพระนารายณ์

๑๒๙ นางภิญญดา  อังกูรสุรชัย ครู โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

๑๓๐ นายธีระพล  กลัมพสุต ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

๑๓๑ นางอนุช  กุลฉิม ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

๑๓๒ นายสัมฤทธิ ์ ยาค า ครู โรงเรียนบ้านชีวิทยา

๑๓๓ นายวิชิต  กันพ่วง ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา

๑๓๔ นายไพโรจน์  งามพร้อม ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา

๑๓๕ นายสัญญา  สกุลภักดี ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

๑๓๖ นางสาวอาจิรา  ภาณุทัต ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม



๓๘๐

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๖

๑ นายสวัสด์ิ  รอบรู้ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายยุทธศักด์ิ  เสน่หา นิติกรช านาญการพิเศษ

๓ นายอ านาจ  เดชสุภา ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๔ นายอ านาจ  ภักดีเสน่หา ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี

๕ นายวิชัย  ธรรมเมธาพร ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ๒์

๖ นายศิริธร  สุขโขใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ ์๓ ชนะสงสารวิทยา

๗ นายนเรศวร์  พัฒน์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

๘ นายสมพงษ์  หงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

๙ นายธนบูลย์  อ านวยวิทยากุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี

๑๐ นายสุรศักด์ิ  เสาวภาคย์กุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

๑๑ นายวรวิทย์  กุลจิรกาญจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมด่านส าโรง

๑๒ นายสุวัฒน์  เหล่านิล รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

๑๓ นางสร้อยค า  ยุวรรณะ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๑๔ นางอัมพร  พรหมสิงหกุล ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๑๕ นายคมกฤช  ศรีหิรัญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๑๖ นางอนงค์  พรหมนิยม ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๑๗ นางวิจิตร  ตั งวัฒนารัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๑๘ นางสมลักษณ์  สิยาโน ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๑๙ นางอุบลรัตน์  บุญสนองสุภา ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๒๐ นางสุกัลยา  อารมย์เสถียร ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๒๑ นางสุกัญญา  ไทยเจริญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๒๒ นางอัจฉรา  สิขัณฑกนาค ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๒๓ นางพวงผกา  สอนเจริญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๒๔ นางวนิดา  วงษ์นิล ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

๒๕ นางสาวจิรพร  จูมานัศ ครู โรงเรียนดัดดรุณี

๒๖ นางผาณิต  อรุณนพรัตน์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี

๒๗ นางศิริพร  จันทรวงศ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี

๒๘ นายสมพงศ์  วิจิตรวงศ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี

๒๙ นายนิรุจน์  ศรีเกษม ครู โรงเรียนดัดดรุณี



๓๘๑

๓๐ นางเสียงพิณ  ควะชาติ ครู โรงเรียนดัดดรุณี

๓๑ นางสาวจริยา  ทวีรัตน์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี

๓๒ นางรติรัศมิ์  ศรีสุรัตน์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี

๓๓ นายโกวิทย์  วงค์แสนสุข ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๓๔ นางสุภา  วงษ์ลิขิตเลิศ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๓๕ นายบรรจบ  ชุนรักษ์ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๓๖ นางสิรินยา  บรรจงศิริ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๓๗ นางศิริพันธ์  ยอดเจริญ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๓๘ นางสาวแน่งน้อย  ธิวรรณรักษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ ์๒

๓๙ นางธอร  ธวัชศิลปศร ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ ์๒

๔๐ นางธัชกร  ตรีนิติ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ ์๒

๔๑ นายนิวัฒน์  วงษ์บาท ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

๔๒ นางสาววิยดาภรณ์  เสมานิตย์ ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

๔๓ นางระวีวรรณ  จีจู ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

๔๔ นางชุติมา  ชัยชาติสุตานนท์ ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

๔๕ นายบัณฑิต  พิพุฒิไกร ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

๔๖ นางซองทรัพย์  นนทเกษม ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

๔๗ นางปาจรีย์  เจียมเจริญ ครู โรงเรียนวัดเปีย่มนิโครธาราม

๔๘ นางประภากร  เจริญเชื อ ครู โรงเรียนสมุทรปราการ

๔๙ นางสุดใจ  เรืองวนิช ครู โรงเรียนสมุทรปราการ

๕๐ นางผสุดี  ตั งจรูญ ครู โรงเรียนสมุทรปราการ

๕๑ นางศันสนีย์  อิ่มอโนทัย ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

๕๒ นางสาวนวลทิพย์  พงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

๕๓ นางพูนสุข  บุญสนอง ครู โรงเรียนมัธยมด่านส าโรง

๕๔ นางสาวสุขใจ  นาคายน ครู โรงเรียนมัธยมด่านส าโรง

๕๕ นางสาวสุดใจ  เทพพิทักษ์ศักด์ิ ครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

๕๖ นางสาวนิภาภรณ์  ศิลปสมบัติ ครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

๕๗ นางศรีอัมพร  แสงจันทร์ ครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

๕๘ นายธานี  จั่นอาจ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

๕๙ นายสุริยันต์  บัวศรี ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ



๓๘๒

๖๐ นายโสวุฒิ  กล่อมเกลี ยง ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม

๖๑ นายจ าลอง  ภูก่๋ง ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม

๖๒ นายบุญสืบ  ตาดต่าย ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

๖๓ นางภาณี  สังสิลลา ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

๖๔ นายบุญเลิศ  ผูกสี ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

๖๕ นายขาว  ณ นคร ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

๖๖ นางวันดี  หงษา ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

๖๗ ว่าที ่ร.ต.ยงยุทธ  เนตรน้อย ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

๖๘ นางวรมน  อยู่เย็น ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

๖๙ นายสุนาวิน  แสงจันทร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

๗๐ นางวรรณี  วงศ์พานิชย์ ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง

๗๑ นางสาวลินดา  สูตรด าริห์วงศ์ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

๗๒ นางมาลัย  บึงสว่าง ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

๗๓ นางผกาวรรณ  จิตมงคลทอง ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

๗๔ นางสาวอรวรรณ  สุวศิน ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

๗๕ นางวรรณดี  กิจแสงทอง ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

๗๖ นางสาวผาสุข  รักไทย ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

๗๗ นางสาวประไพศรี  แดงเนียม ครู โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

๗๘ นายพิทักษ์  อาษายุทธ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

๗๙ นายชนินทร์  สงวนบุญญพงษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

๘๐ นายธีรพันธ์  เหรียญเจริญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

๘๑ นายพรชัย  ตินนังวัฒนะ ครู โรงเรียนดัดดรุณี

๘๒ นางพัชรินทร์  เกิดไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๘๓ นางล าดวน  เบ็งสงวน ครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

๘๔ นางทาริกา  พวงแก้วสุวรรณ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

๘๕ นายพรชัย  ปลื มจิตต์ ครู โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

๘๖ นางชรัมพร  ศรีงาม ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

๘๗ นางวัชรี  ตันเจริญ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

๘๘ นางสาวสมสุข  นรจิตร์ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม

๘๙ นางจินตนา  ปลื มจิตต์ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม



๓๘๓

๙๐ นางสาวขวัญเมือง  อิ่มทรัพย์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

๙๑ นางสาวประภัศรา  จ านงค์อาษา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

๙๒ นายราวิน  สุคนธทรัพย์ ครู โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

๙๓ นายสุจิต  กรอุไรวัฒนา ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

๙๔ นายสันติ  โทนสุวรรณ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

๙๕ นายสัมฤทธิ ์ แป้นถึง ครู โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๗

๑ นายวิชิต  สุวรรณกล่อม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางนภาธิป  กรุณา ศึกษานิเทศก์

๓ นางสุนทรี  วงศ์งาม นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๔ ว่าที ่ร.ท.สมชาย  ดีชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

๕ นายวัชระ  วงษ์สด ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ

๖ นายนิพนธ์  ภัสสราอุดมศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังน  าเย็นวิทยาคม

๗ นายสมศักด์ิ  ศรีสิทธิกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

๘ นายเกรียงศักด์ิ  วงศ์ศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

๙ นายฐนกร  พูนสถาพร รองผู้อ านวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บ ารุง

๑๐ นางทิพยวรรณ  สืบแสงอินทร์ ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

๑๑ นางสมบัติทิพย์  เขียวสวาสด์ิ ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

๑๒ นายปราโมทย์  สุวรรณกิจ ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

๑๓ นางสาวจุฑาทิพ  กุสลาศรัย ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

๑๔ นายวิมล  พันธุม์าก ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

๑๕ นางสาวอัจฉรา  ศรีตรีเวทย์ ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

๑๖ นายสมชาติ  แสวงนิล ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

๑๗ นางปริศนา  ส าราญกิจ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

๑๘ นายพีระ  สุขทวี ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

๑๙ นายสนั่น  ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

๒๐ นางศิรินาถ  อร่ามศักด์ิ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

๒๑ นายเสน่ห์  สืบจากศรี ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

๒๒ นางมณี  หาญวีรกุล ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

๒๓ นางองุ่น  แรงกล้า ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม



๓๘๔

๒๔ นายอิทธิชัย  ธนเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

๒๕ นายสมชาย  วุฒิเมธา ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

๒๖ นางปราณี  สุกสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

๒๗ นางนงเยาว์  ธนเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

๒๘ นางวารุณี  ธนสิทธิพร ครู โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

๒๙ นายอภิศักด์ิ  เสาวดี ครู โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

๓๐ นางพรเพ็ญ  จันทรชิรัตน์ ครู โรงเรียนองครักษ์

๓๑ นางมาลิณี  ปิสาวงษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๓๒ นายเนตร  กลสรร ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๓๓ นายชาญณรงค์  พยุงพงศ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๓๔ นางอัญชลีพร  ค าสวัสด์ิ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๓๕ นางจารุนันท์  ซ่ือตรง ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๓๖ นายวิรัตน์  บุญเย็น ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๓๗ นายอุดม  นาคพงษ์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๓๘ นางสุพร  ทองเกิด ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๓๙ นายวินัย  สาสะเดาะห์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๔๐ นางนุกูล  กลสรร ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๔๑ นางทรงจันทร์  สังอรดี ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

๔๒ นายธรรมนูญ  ลอยลม ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๔๓ นางสาวนวลจันทร์  รัตนโยธิน ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๔๔ นางสาวเรณู  กิติญาณุสันต์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๔๕ นางนิยดา  เลี ยงวงษ์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๔๖ นางสาวสมบูรณ์  พารา ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๔๗ นางสีนวล  พันธ์พรม ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๔๘ นางสมบูรณ์  พันธ์ศรี ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๔๙ นางกัญจนพร  บุญกิตติเจริญ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๕๐ นายวิทูร  ไชยพงษ์ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๕๑ นางศิริวัฒนา  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๕๒ นายบุญโรจน์  กัปตัน ครู โรงเรียนศรีมโหสถ

๕๓ นางเรียมศรี  โกซิน ครู โรงเรียนศรีมโหสถ



๓๘๕

๕๔ นายอภัย  แก้วพิมพา ครู โรงเรียนชิตใจชื่น

๕๕ นางขนิษฐา  พงษ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ

๕๖ นางสาวเพ็ญพรรณ  สุวรรณกล่อม ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ

๕๗ นางเกศศิริ  จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา

๕๘ นางนวลน้อย  กิตติพงศ์พิทยา ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา

๕๙ นายบุรรักษ์  ยามน  าทรัพย์ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา

๖๐ นางเลอลักษณ์  คงมีลาภ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา

๖๑ นายวิรัตน์  พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี

๖๒ นางอนงค์  ชนะบวรสกุล ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง

๖๓ นายสมสิทธิ ์ จตุพรฆอ้งชัย ครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง

๖๔ นายศักดา  กองชุมพล ครู โรงเรียนสระแก้ว

๖๕ นางพรพิศ  ภูมิเขต ครู โรงเรียนสระแก้ว

๖๖ นางประทุมวรรณ์  ณฐพงศ์ภักด์ิ ครู โรงเรียนสระแก้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๘

๑ นางสุภาพ  สิทธิสังข์ ศึกษานิเทศก์

๒ นายปรีชา  สุคนธมาน ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

๓ นางเบ็ญจมาศ  เหลืองสด ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

๔ นายวันชัย  ราคา รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

๕ นางสาวสุจรรยา  ใจหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา 

๖ นายวุฒิรินทร์  เพิม่กว่าเก่า รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

๗ นายชาญชัย  เศรษฐธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

๘ นายสานิต  แจ้งแสดง รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

๙ นายนิพนธ์  ส าแดงเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

๑๐ นางสาวปิยะนาถ  งามข า ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

๑๑ นางสาวลินดา  วิชาดากุล ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

๑๒ นางสุพรรณี  สุทธิภูมิ ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

๑๓ นางวิภาดา  ศุภะพันธุ์ ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

๑๔ นางผ่องพรรณ  ลิมปิทีป ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

๑๕ นางรมย์ธีรา  เพ็ชรเอี่ยม ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

๑๖ นางสาวสุกัญญา  ทองดี ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์



๓๘๖

๑๗ นางวิลาวรรณ  โอฐกรรม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

๑๘ นางสาวเพ็ญพิมล  ทรัพย์พันแสน ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

๑๙ นางสุมาลี  ธนวัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

๒๐ นางประชุมศรี  บุญญะหงษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

๒๑ นายเกษม  กิมพิทักษ์ ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

๒๒ นางวิเชียร  ทองดี ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

๒๓ นายจัตุรงค์  แสงอุทัย ครู โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

๒๔ นายชูชาติ  สัธนานันต์ ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

๒๕ นางสาวศิริรัตน์  แสงมณีเดช ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

๒๖ นางรัตนา  สงกรานต์ ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

๒๗ นางสาววิไลรัตน์  อื อประเสริฐ ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

๒๘ นางไพจินต์  ปานเจริญ ครู โรงเรียนสวนผึ งวิทยา

๒๙ นางรัชฎา  ปุญญโพธาภิรัต ครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

๓๐ นางสาวปราณี  ตันติตระกูล ครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

๓๑ นายอ านวย  เสี ยจันทร์บริบูรณ์ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

๓๒ นางสาวศรีรัตน์  ยมาพัฒน์ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

๓๓ นายประจักร  อินจันทร์ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

๓๔ นางทัศนีย์  ศรีส าราญ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

๓๕ นายบัญญัติ  ธรรมจง ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

๓๖ นายสุธี  ศรีจินดา ครู โรงเรียนช่องพรานวิทยา

๓๗ นางสาวอร่าม  บุญยทาน ครู โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

๓๘ นางฐวัลย์ภัส  อุตสาหะ ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

๓๙ นายฉัตรชัย  ช่วงทอง ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

๔๐ นางสุกัญญา  นิยมสุจริต ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

๔๑ นายเชียร  ทองสมนึก ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

๔๒ นายการุณย์  พระเดโช ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

๔๓ นางยุพเรศ  ประชานุกูล ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

๔๔ นางมันฑนา  ณัฐวัชต์ ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

๔๕ นายสมพร  แก้วสกุล ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

๔๖ นายวสันต์  สุภาพพรชัย ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี



๓๘๗

๔๗ นายสุรพงษ์  นนทิกร ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

๔๘ นายสาโรจน์  ฐิติพิสุทธิพงศ์ ครู โรงเรียนหนองโพวิทยา

๔๙ นางเอมอร  ม่วงพิณ ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์

๕๐ นายวุฒิศักด์ิ  วัชระวิชย์ ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์

๕๑ นางณปภัช  สนธิสว่าง ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

๕๒ นางสมคิด  อ่อนศรีบุตร ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

๕๓ นายไชยวัฒน์  กาญจนฉายา ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

๕๔ นางบ าเพ็ญ  พักตร์เพียงจันทร์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

๕๕ นายพจนะ  ศรีวิริยะ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

๕๖ นางวิไลรัตน์  รัฐนวธรรม ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี

๕๗ นางกันยา  น  าแก้ว ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี

๕๘ นางเกสราภรณ์  เปล่ียนข า ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี

๕๙ นายวันชาติ  พานิชพงษ์ ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี

๖๐ นางปราศรัย  พลอยเพ็ชร ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี

๖๑ นางรัถถา  นิยมพลอย ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี

๖๒ นางสาวสุรีรัตน์  บ่อเกิด ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี

๖๓ นางพรศิริ  รัตนบ ารุง ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี

๖๔ นายประกาส  ประชากุล ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี

๖๕ นางสาวอุไร  วงศ์รัตนรักษ์ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง

๖๖ นางนิดา  รักษาทรัพย์ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง

๖๗ นางอรวรรณ  สุขะวัฒนาการ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง

๖๘ นางสุรีย์  ลิมพวัฒน์ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง

๖๙ นางนัยนา  สันทัด ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง

๗๐ นายอรรถวุฒิ  ภมะราภา ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง

๗๑ นายสมบัติ  สมรูป ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

๗๒ นางสุวลักษณ์  แจ้งแสดง ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

๗๓ นายสุรพล  เรียบเจริญ ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

๗๔ นางสาวน้อยนารถ  บุษปวนิช ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

๗๕ นายยงยุทธ  ล่ิมสกลเศรษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา



๓๘๘

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๙

๑ นางผุดพรรณ  นราแก้ว ศึกษานิเทศก์ 

๒ นายจริน  หงษ์ชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๓ นายสิงหล  ช่างปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน

๔ นายสิทธิ ์ สิริพิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์

๕ นายเสนาะ  รัตนปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

๖ นายศักด์ิไทย  ชัยวิรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา

๗ นายเกรียงศักด์ิ  เขาแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

๘ นายวรรณะ  บุษบา ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

๙ นายส าแดง  ใช้เทียมวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

๑๐ นายบุญเลิศ  ค าหอม รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

๑๑ นายชัยชาญ  ภักดีประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๑๒ นางศรีสล้าง  แก้ววิชิต รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง

๑๓ นางนิภาดา  ด าริห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

๑๔ นายพิเชษฐ  นะวาระ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

๑๕ นายหิรัญ  ประสงค์เงิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

๑๖ นายสุธี  ทับศรี ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๑๗ นายปัญญา  ผิวเผือก ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๑๘ นายวิทยา  ทองสมจิตต์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๑๙ นายพิชัย  ธีรานนท์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๒๐ นายปลีก  น  าแก้ว ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๒๑ นางวันเพ็ญ  พรหมประพันธ์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๒๒ นางสุนีย์  พงศ์อิสวรานันท์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๒๓ นายสุทิน  นาคใหม่ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๒๔ นางสาวนันทา  เจริญมี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๒๕ นางอารยา  กุญชร ณ อยุธยา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

๒๖ นางกอบศิริ  สถิตย์ศุภมาศ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

๒๗ นางสาวกินาริน  ตันเสียงสม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

๒๘ นางบุญเรือน  ขาวมะณี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

๒๙ นางสุภา  มิ่งเมือง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม



๓๘๙

๓๐ นางนารี  สีตะธนี ครู โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา

๓๑ นายอนนท์  อัคคีเดช ครู โรงเรียนคงทองวิทยา

๓๒ นางชนาพร  ถิรดา ครู โรงเรียนคงทองวิทยา

๓๓ นางสาวลักขณา  บุญตาม ครู โรงเรียนคงทองวิทยา

๓๔ นางศิริพร  เชี่ยวชาญ ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๓๕ นางวรรณพร  มุกดา ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๓๖ นายสุพจน์  เมฆฉาย ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๓๗ นางจินดารัตน์  ฮวบน้อย ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

๓๘ นางจิระ  ฟักอินทร์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๓๙ นางสาวบุญชู  โพธิก์ล่ิน ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

๔๐ นางสาวอารีพันธ์  ศรีฉ่ า ครู โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

๔๑ นางเพ็ญภา  คล้ายสุริยา ครู โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย"์

๔๒ นางพรพรรณ  ศรีโปฎก ครู โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย"์

๔๓ นางละไม  ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย"์

๔๔ นางจริยา  สุวรรณประทีป ครู โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย"์

๔๕ นายกมล  เรือนทอง ครู โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย"์

๔๖ นางอมรา  นิลวาส ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา

๔๗ นายประหยัด  พัฒนศิริ ครู โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

๔๘ นางผุสดี  ภูร่ะย้า ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

๔๙ นายวินัย  ผลทวีนุกูล ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

๕๐ นางอัมภรรถ์  ธูปสุวรรณ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

๕๑ นายกิตติพัฒน์  พุม่พวง ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย๒

๕๒ นางสาววรรณรักษ์  ชัยชาญกุล ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

๕๓ นายมูละเดช  เสมา ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

๕๔ นายโบว์แดง  ยิ่งเจริญ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

๕๕ นางอรทิพย์  สุขมาก ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

๕๖ นางราตรี  ทองยี่สุ่น ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

๕๗ นางสุวพิชญ์  เอกจิต ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน

๕๘ นายบัญชา  ลิ มสุขนิรันดร์ ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน

๕๙ นางสาวพิชยา  กุลเศรษฐ์ ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน



๓๙๐

๖๐ นางรัชนี  ก าเนิดรัตน์ ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน

๖๑ นายวิชัย  พุม่เข็ม ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

๖๒ นางนภาภรณ์  ดิสราธิคม ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ

๖๓ นางมารศรี  รัตนวงศ์ไชยา ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ

๖๔ นางยุพาพร  ชื่นยินดี ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ

๖๕ นายจิรพัฒน์  เจริญดี ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ

๖๖ นายมนัส  หร่ังเทศ ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ

๖๗ นายสุรเดช  บุญศักด์ิ ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ

๖๘ นางสาวอัญชลี  รักหลวง ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ

๖๙ นายบุญสม  มนต์ประจักษ์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๐ นางวิภา  เหล่าสมาธิกุล ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๑ นายปัญญา  โพธิม์ลิวัลย์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๒ นางวาทิณี  สมเชื อเวียง ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๓ นางกมลรัตน์  ศรีพัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๔ นางอนงค์  นิ่มอนงค์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๕ นางฉวีวรรณ  อุสาหกร ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๖ นางพวงกาญจน์  กรุงกาญจนา ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๗ นางสาวนลินรัตน์  พงศ์พุทธางกูร ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๘ นางนิตยา  ซ าประชา ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๗๙ นางมณีรัตน์  พันธ์พุทธรัตน์ ครู โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

๘๐ นายประสงค์  วนพร ครู โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

๘๑ นายด าเนิน  บุญโสภาค ครู โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

๘๒ นางนัทธมน  ขุนสังวาลย์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง

๘๓ นางสาวปรีดา  ธรรมจินดา ครู โรงเรียนสงวนหญิง

๘๔ นางสาวสุจันตรี  รอดสถิตย์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง

๘๕ นางเตือนใจ  เรืองหิรัญ ครู โรงเรียนสงวนหญิง

๘๖ นายจิระ  ทัพวิเศษ ครู โรงเรียนสงวนหญิง

๘๗ นางดลฤดี  กันภัย ครู โรงเรียนสงวนหญิง

๘๘ นางบังอร  กอกุลชัง ครู โรงเรียนสงวนหญิง

๘๙ นายณรงค์ศักย์  นัยรัตนหิรัญ ครู โรงเรียนสงวนหญิง



๓๙๑

๙๐ นางกาญจนา  ไพศาลภาณุมาศ ครู โรงเรียนสงวนหญิง

๙๑ นางสันทนา  สุดโต ครู โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม

๙๒ นางปราณี  บุตรชุน ครู โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม

๙๓ นางเบญญาภา  สุภัคธนากูล ครู โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม

๙๔ นายสุชาติ  เมฆฉาย ครู โรงเรียนสวนแตงวิทยา

๙๕ นายรัฐ  ขันทอง ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

๙๖ นางสุรภีร์  ภูภ่ักดี ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

๙๗ นายเสรี  ตู้จินดา ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

๙๘ นายพรพจน์  จรรยหาญ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

๙๙ นายสุนทร  โพธิท์อง ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา

๑๐๐ นายสนม  วันเพ็ญ ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา

๑๐๑ นางเพชรา  สุวรรณกล่อม ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา

๑๐๒ นายดุสิต  จุลโพธิ์ ครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

๑๐๓ นางอัญชลี  ศรีหิรัญ ครู โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา๒

๑๐๔ นายวิบูลย์  จงใจสุรธรรม ครู โรงเรียนอู่ทอง

๑๐๕ นางชูศรี  ถนอมศรี ครู โรงเรียนอู่ทอง

๑๐๖ นางสาวร่มเย็น  เพ็งปรีชา ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๐

๑ นางสาวอุสุมา  มีวรรณ ศึกษานิเทศก์ 

๒ นางวณิกุล  อภิรักษ์สุตานันท์ ศึกษานิเทศก์ 

๓ นางสาวสุรัสวดี  เกษรัตน์ ศึกษานิเทศก์ 

๔ นางสุภาพ  ศรีสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

๕ นายธีระพันธุ ์ ธีรานันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๖ นายอวยพร  รัตนไพฑูรย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

๗ นายสุพร  สุวรรณโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนถาวรานุกูล

๘ นายอนิรุทธ์  บัวทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

๙ นายนิคม  ศรีวิโรจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๑๐ นางลัดดา  สิมสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

๑๑ นายบุญลือ  คชเสนีย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร

๑๒ นายสมจิตร  มีวาสนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี



๓๙๒

๑๓ นายอุดม  ด้วงมั่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ"

๑๔ นายประนอม  เชื อชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

๑๕ นายบุญส่ง  จิตรมณีโรจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

๑๖ นายกิตติชัย  มรรคเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

๑๗ นางวนิดา  เจริญศักด์ิ ครู โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย

๑๘ นางสมพร  วัฒนโสภณ ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

๑๙ นางสาวนันภกา  ด ารงคุณาวุฒิ ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

๒๐ นางทรงพร  เลาบัญชาชัย ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

๒๑ นางกุลทิพย์  ศุภรัตน์ธัญญา ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

๒๒ นางสาวเตือนจิตต์  จูรัตน์ศักด์ิเจริญ ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา

๒๓ นางสุวลี  ทองเรืองกิตติ ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา

๒๔ นางจ าเนียร  ศรีทองดีประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

๒๕ นายปราโมทย์  เขียวเจริญ ครู โรงเรียนกุศลวิทยา

๒๖ นายสมศักด์ิ  เล็กเนตรทิพย์ ครู โรงเรียนวัดบางกะพ้อม

๒๗ นายสุรศักด์ิ  อรุณ ครู โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี

๒๘ นางสาริศา  รัตนคาม ครู โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี

๒๙ นางสาวสุจิตรา  หวังเชื อ ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

๓๐ นายอัครพล  สุดสวาท ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

๓๑ นายจักรกฤช  ทองสุข ครู โรงเรียนยางชุมวิทยา

๓๒ นางสาวนาลินี  จั่นเพชร ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

๓๓ นายสมเกียรติ  สังคะหะ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

๓๔ นางปริญดา  พิศสุวรรณ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

๓๕ นายสนอง  เชิงฉลาด ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

๓๖ นางสาวศรีสุลักษณ์  เจียมเจิม ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

๓๗ นายประมวล  จิตต์สว่าง ครู โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

๓๘ นางสาวกันยา  สวัสดี ครู โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

๓๙ นายวิชัย  สิงห์เรือง ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

๔๐ นางอรุณ  ยี่รงค์ ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี

๔๑ นางสาวจติราวรรธน์  กาญจนานุสนธ์ ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี

๔๒ นางสุรางค์  ขวัญทอง ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี



๓๙๓

๔๓ นางเยาวดี เกษมสุขจรัสแสง ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี

๔๔ นายอนันต์  สุวรรณสันติสุข ครู โรงเรียนถาวรานุกูล

๔๕ นางสาวกิจจา  พันธุอ์ร่าม ครู โรงเรียนถาวรานุกูล

๔๖ นางสาวอารีรัตน์  สร้อยสุวรรณ ครู โรงเรียนถาวรานุกูล

๔๗ นางจันทร์แรม  ทองนพคุณ ครู โรงเรียนถาวรานุกูล

๔๘ นายปราโมทย์  ก าภูพงษ์ ครู โรงเรียนถาวรานุกูล

๔๙ นายธนู  บัวทวน ครู โรงเรียนถาวรานุกูล

๕๐ นายปรีดา  ภัทรขันธ์ ครู โรงเรียนถาวรานุกูล

๕๑ นางสาววันทนา  ถนอมสัจจ์ ครู โรงเรียนถาวรานุกูล

๕๒ นางสินาภรณ์  น้อยเรือง ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

๕๓ นายพจน์  ทองดี ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

๕๔ นางประชิต  ชาติกานนท์ ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

๕๕ นายมนัส  พรหมดี ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยา

๕๖ นางดรุณี  ผ่ิวนิ่ม ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

๕๗ นางพอใจ  เชาว์วิชารัตน์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

๕๘ นายค านึง  เพิม่เสม ครู โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา

๕๙ นางสาววนิดา  เจริญพิทยา ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

๖๐ นายพิชัย  ขันติการุณ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

๖๑ นางสาวประภาพร  มณีโรจน์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

๖๒ นางพิธพร  จงประเสริฐ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

๖๓ นายสายัณห์  วัชราภรณินทร์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

๖๔ นางสุวพร  เส่ียงบุญ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

๖๕ นางนงนุช  บางท่าไม้ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

๖๖ นางสาวปาริชาต  แก้วจรัส ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

๖๗ นางกิ่งสน  นิลผึ ง ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

๖๘ นางยุพา  กสิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

๖๙ นางสุภานันท์  ชาติน  าเพชร ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

๗๐ นางอุมา  ทองแถม ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

๗๑ นายบุญธรรม  เอิบอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

๗๒ นางกรุณา  อินทร์พันธ์ ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร



๓๙๔

๗๓ นางสาวเอมอร  พุม่พฤกษ์ ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร

๗๔ นางสาวเสาวลักษณ์  จิรบวร ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร

๗๕ นางสาวจรวยพร  ศรสงคราม ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร

๗๖ นางสาวเรณู  ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

๗๗ นางสาวสุญาณี  สืบสุข ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

๗๘ นายชูศักด์ิ  เพชรสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

๗๙ นางเยาวลักษณ์  เพิม่ผล ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

๘๐ นายบรรลือ  อ่วมเครือ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

๘๑ นางสาวสมพร  อินทรภิรมย์ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา

๘๒ นางสาวอัมพร  ยิ มแย้ม ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา

๘๓ นางสะอาด  สมุทรชูประเสริฐ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา

๘๔ นางสาวชูศรี  ดวงโต ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา

๘๕ นายเสนอ  เจริญเลิศมงคล ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา

๘๖ นางสุรางค์  จั่นศิริ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา

๘๗ นางเลขา  วีระกิจพานิช ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา

๘๘ นายวรวิทย์  งามเกียรติขจร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๘๙ นางวรรณธนี  คารมภ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๙๐ นายพยุงศักด์ิ  สนเทศ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๙๑ นายธนาคาร  แพทย์วงษ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๙๒ นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๙๓ นางวรรณี  ทิพย์ดวงดี ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๙๔ นายมาโนช  กาญจนาภาส ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๙๕ นายนิยม  ปริโยสาน ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๙๖ นางพาภรณ์  ไกรจินดา ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

๙๗ นายไมตรี   ศรีสกุลไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา

๙๘ นายชนะ  แสงเงิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

๙๙ นายนิพนธ์  แสงมีศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

๑๐๐ นายไพฑูรย ์ คงทัพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน

๑๐๑ นางราณี  บุญมี รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน

๑๐๒ นางพัชรี  จิระกูลวัฒน์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย



๓๙๕

๑๐๓ นางสาวธัญทิพย์  ทวีพรอนันต์เดช ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

๑๐๔ นางนภาพร  สืบสันติ ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

๑๐๕ นายสุพจน์  แก้วชูกุล ครู โรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ"

๑๐๖ นางสาวศุภาวร  เอมกมล ครู โรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ"

๑๐๗ นางบังอร  ชวนบุญ ครู โรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ"

๑๐๘ นายยุทธภัณฑ์  มงคลพันธุ์ ครู โรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ"

๑๐๙ นายสมพร  สมพงษ์ ครู โรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ"

๑๑๐ นางนิรมล  คงบัว ครู โรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ"

๑๑๑ นางสาวกนกพรรณ  รุจิกุลพงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

๑๑๒ นายอภิพล  ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนหัวหิน

๑๑๓ นางศิศวรรณ  ฮึกหาญ ครู โรงเรียนหัวหิน

๑๑๔ นายอรุณ  ดวงสุวรรณ ครู โรงเรียนหัวหิน

๑๑๕ นางกอบกาญจน์  มะลิทอง ครู โรงเรียนคงคาราม

๑๑๖ นายพงศ์ศักด์ิ  จีรพรชัย ครู โรงเรียนคงคาราม

๑๑๗ นางสาววิมลนาถ  น้อยนิมิตร ครู โรงเรียนคงคาราม

๑๑๘ นางสุวพร  แสงอาทิตย์ ครู โรงเรียนคงคาราม

๑๑๙ นางสาวบุญศรี  เกตุสุวรรณ์ ครู โรงเรียนคงคาราม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๑

๑ นางพิพิศ  แสงกุล ศึกษานิเทศก์

๒ นางจารุพรรษ  ชอุ่มผล ศึกษานิเทศก์

๓ นายจันทร  พลสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา

๔ นายบัญญัติ  สุขขัง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

๕ นายสุชิน  บุญเพ็ญ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียาภัย

๖ นายสุรชาติ  รัตตานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา

๗ นายสมคิด  ขวัญพุฒ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์

๘ นายอภินันท์  หมันหลิน ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

๙ นางสาวจงกลนี  แพน้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชนะ

๑๐ นายสมควร  กาฬรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร

๑๑ นายสุพัฒน์  กาญจนกีรณา รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม

๑๒ นางอุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียาภัย



๓๙๖

๑๓ นายสมชัย  สมานกสิกรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา

๑๔ นางสาวจามจุรี  บุญเอี่ยม ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

๑๕ นางวันเพ็ญ  ขวัญพุฒ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

๑๖ นางศรีรัญญา  ดิษฐปาน ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

๑๗ นางภัทราพร  ทองจันทร์ ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๑๘ นางอุบล  สงพรหม ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

๑๙ นายนิคม  สมบัตินา ครู โรงเรียนศรียาภัย ๒

๒๐ นางสาวเสาวภา  สินธพานนท์ ครู โรงเรียนสวีวิทยา

๒๑ นางลัดดา  รัตนเทพี ครู โรงเรียนสวีวิทยา

๒๒ นางสาวรัชฎาวัลย์  ด่านกุลชัย ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม

๒๓ นายบุญรุ่ง  หอมจีน ครู โรงเรียนบ้านนาสาร

๒๔ นายสุพจน์  จินารัตน์ ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

๒๕ นางสาววนิดา  คชนาค ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

๒๖ นางจิรวรรณ  บัวเผียน ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

๒๗ นางทรรศนอร  มณีบางกา ครู โรงเรียนเมืองหลังสวน

๒๘ นางวราภรณ์  วิมล ครู โรงเรียนศรียาภัย

๒๙ นางสาวเตือนใจ  จิ วตระกูล ครู โรงเรียนศรียาภัย

๓๐ นางนวลยงค์  วัชรนิรันดร์ ครู โรงเรียนศรียาภัย

๓๑ นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา ครู โรงเรียนศรียาภัย

๓๒ นางสุภาพร  รักษาราษฎร์ ครู โรงเรียนปากน  าหลังสวนวิทยา

๓๓ นายสมชาย  วังสว่าง ครู โรงเรียนละแมวิทยา

๓๔ นางวิไล   หวานแก้ว ครู โรงเรียนเวียงสระ

๓๕ นางกรณี  นิพัทธชุติ ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

๓๖ นางแก้วตา  เสกขพันธุ์ ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

๓๗ นางฉวีรัตน์  วัฒนไชย ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

๓๘ นางวิไลวรรณ  พลรักษ์เขต ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

๓๙ นางโสภาพรรณ  โมระมัต ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

๔๐ นางเสริมศรี  หนูน้อย ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

๔๑ นายมโนหาร  จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒

๔๒ นางสุอารีย์  เพชรแก้ว ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา



๓๙๗

๔๓ นางอรุณศรี  สังข์นคร ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

๔๔ นางสุพิศ  เหล่าอุบล ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

๔๕ นายพยุงศักด์ิ  อุ่นก าเนิด ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

๔๖ นายชัยศิษย์  รัตนวุฒิขจร ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๔๗ นายเจิม  อินทรกุล ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๔๘ นายสุชาติ  ชัยรัตนะ ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๔๙ นายสมศักด์ิ  สุขะประดิษฐ ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๕๐ นางวรรณภา  พงศ์พุทธางกูร ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๕๑ นางสาวดารณี  วณิชยาพณิชย์ ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๕๒ นางธนา  ลิมปกรณ์กุล ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๕๓ นางสาวจันทนา  ซ่ือสัตยานุสรณ์ ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา

๕๔ นางสาวสุรีย์  ร่ืนส าราญ ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา

๕๕ นายจรัญ  มณีเสน ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา

๕๖ นายประกอบ  ชีระกาญจน์ ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

๕๗ นางชูศรี  บุญคง ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

๕๘ นางจิราพร  ชีระกาญจน์ ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

๕๙ นางเพ็ญพร  ภิรมย์รส ครู โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

๖๐ นางสุภาภรณ์  นิลยกานนท์ ครู โรงเรียนศรียาภัย ๒

๖๑ นางสิริวรรณ  ตัณฑศรี ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม

๖๒ นางสาวส่งผล  ศิริ ครู โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

๖๓ นายสมพร  กันภัย ครู โรงเรียนบ้านนาสาร

๖๔ นางนงคราญ  คล้ายชูช่วย ครู โรงเรียนปะทิววิทยา

๖๕ นายมนูญ  พิบูลย์พล ครู โรงเรียนปะทิววิทยา

๖๖ นางสาววิริยา  โสพิน ครู โรงเรียนปะทิววิทยา

๖๗ นางอรพรรณ  วัฒนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

๖๘ นางยุภาณี   มาเจริญ ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

๖๙ นางสาวสุดถนอม  แท่นนิล ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

๗๐ นางจารุลักษณ์  เลี ยงบุญจินดา ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

๗๑ นางอรพรรณ  สมบัติไทย ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

๗๒ นายสุรพงษ์  เพิม่ประเสริฐ ครู โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา



๓๙๘

๗๓ นายอมร  เพชรกุล ครู โรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา

๗๔ นางอุไรวรรณ  สันติยานนท์ ครู โรงเรียนศรียาภัย

๗๕ นางรวีวรรณ  สุวพิศ ครู โรงเรียนศรียาภัย

๗๖ นายวัฒนา  นาคสังข์ ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

๗๗ นายเกียรติก้อง  ศรีวิมล ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

๗๘ นางสุภาพ  รติวัฒน์ ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

๗๙ นายวิเวก  ฉิมพลี ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๒

๑ ว่าที ่ร.ต.ประสิทธิ ์ รัตนสุภา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางปาริชาติ  จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์

๓ นายสุรศักด์ิ  ช่วยเกิด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๔ นายอนันต์  รัตนสุภา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

๕ นายวัชรา  พรหมศร ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม

๖ นายศุภรัตน์  มุสิกะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง

๗ นายกรีฑา  วีระพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา

๘ นายเฉลิม  เพ็ชรชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพังไกร

๙ นายประโยชน์  แป้นคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๑๐ นายสุจิตร์  จันทร์ด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๑๑ นายปรีชา  มะยะเฉียว รองผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๑๒ นายส าอาง  สงพุม่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

๑๓ นายอนุสรณ์  คงก าเนิด รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม

๑๔ ว่าที ่ร.ต.มิ่งมิตร  เพียรรุ่งเรือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

๑๕ นายยุทธนา  เจริญสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

๑๖ นายวินิต  นาควิโรจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน

๑๗ นางประสพสุข  รัตนสุภา ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๑๘ นางอ้อยอบ  สิทธิพล ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

๑๙ นางสงวน  มณีนิล ครู โรงเรียนพัทลุง

๒๐ นางภาวณี  สุคนธชาติ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๒๑ นางณิชมน  ธีระบัญชร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๒๒ นางสาวกัลยา  เวทยาวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ



๓๙๙

๒๓ นายบ ารุง  จิรักษา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๒๔ นางสาวพรทิพย์  สุวพันธ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๒๕ นางสาวจีระพรรณ  เสาวพงศ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๒๖ นายปราโมทย์  ช่วยพัฒน์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๒๗ นางอภิวันท์  บัณฑิศักด์ิ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๒๘ นางรัตนา  ธุวะสิน ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๒๙ นายอวยพรไชย  พรหมเดชะ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๓๐ นายช านาญ  น านาผล ครู โรงเรียนปากพูน

๓๑ นางณิชนันทน์  หัตถี ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง

๓๒ นางวันเพ็ญ  พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา

๓๓ นางนวลพรรณ  อภิสิทธิว์งศ์ ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

๓๔ นายชวน คงเมือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

๓๕ นางสาวสุนิดา  รัตนโกมล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

๓๖ นางสาวอุไรรัตน์  ช้างทรัพย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

๓๗ นางศุลีพร  จันทรมี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

๓๘ นายไพฑูรย์  สักคุนา ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

๓๙ นางเพียงจันทร์  คงหนู ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

๔๐ นางพัชนี  พัฒนกิจ ครู โรงเรียนทุง่สง

๔๑ นางเสาวภา  บุญชู ครู โรงเรียนทุง่สง

๔๒ นายสุนทร  บุญชัย ครู โรงเรียนทุง่สง

๔๓ นายประเสริฐ  พงษ์เกษมพรกุล ครู โรงเรียนทุง่สง

๔๔ นางมยุรา  ร่อนรา ครู โรงเรียนทุง่สงวิทยา

๔๕ นายสรรพกฤษฏิ ์ นาคฤทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง

๔๖ นางดวงพร  พรหมมาศ ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ

๔๗ นายณรงค์  ช านาญแป้น ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ

๔๘ นางหนูเรียม  วงค์มะยุรา ครู โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์

๔๙ นางอนุกูล  เซ่งก าเหนิด ครู โรงเรียนปากพนัง

๕๐ นางพรพิมล  ปานหอทอง ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง

๕๑ นางสุจิตรา  เพียรรุ่งเรือง ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

๕๒ นางเรณู  ชุติธรพงษ์ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์



๔๐๐

๕๓ นายเสรี  คงวัดใหม่ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

๕๔ นายนิวัฒน์  หนูเกื อ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

๕๕ นายบุญเสริม  คงพ่วง ครู โรงเรียนชะอวด 

๕๖ นางกาญจนา  สีนวล ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา

๕๗ นายประค่ิน  พานชาตรี ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

๕๘ นายประจักร  เห็นพร้อม ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

๕๙ นายวิวัฒน์  รัตนะ ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

๖๐ นายสหัส  ธารพิสุทธิ์ ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

๖๑ นางสุมิตรา  ปานน้อย ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

๖๒ นางสุคนธ์  ดีมาก ครู โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

๖๓ นางปราณี  ฤทธาภิรมย์ ครู โรงเรียนพัทลุง

๖๔ นางพิกุล  อนันทนุพงศ์ ครู โรงเรียนพัทลุง

๖๕ นางภาณี  โอภิธากรณ์ ครู โรงเรียนพัทลุง

๖๖ นางฉันทนา  ภูเ่จริญ ครู โรงเรียนพัทลุง

๖๗ นายบุญฤทธิ ์ เดชนครินทร์ ครู โรงเรียนพัทลุง

๖๘ นายประสิทธิ ์ จันทร์ดี ครู โรงเรียนพัทลุง

๖๙ นางสุมาลี  บุญญานุวิตร ครู โรงเรียนพัทลุง

๗๐ นายเฉลียว  วิโสจสงคราม ครู โรงเรียนพัทลุง

๗๑ นายประเทือง  รักเกื อ ครู โรงเรียนพัทลุง

๗๒ นายสมเสริม  ชูรักษ์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง

๗๓ นางสาวสุจิตร  เจริญวิรยะภาพ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง

๗๔ นางสุนันท์  ทองบุญ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง

๗๕ นางเสาวณีย์  พรหมโชติชัย ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง

๗๖ นายปรีชา  หลีวิจิตร ครู โรงเรียนควนขนุน

๗๗ นางสาวสมคิด  แก้วชนะ ครู โรงเรียนเขาชัยสน

๗๘ นางอุไรวรรณ  ปานสิทธิ์ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

๗๙ นางอรวรรณ มาทอง ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

๘๐ นางเพลินพิศ   รัตนกรัณฑ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๘๑ นางสุไพ  รัตนนาคินทร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๘๒ นางมณฑา  จิตนุพงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ



๔๐๑

๘๓ นางสาวจรีรัตน์  เต้พันธ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๘๔ นายช านาญ  มาศดิตถ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๘๕ นายเสรี  จันทรโชตะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๘๖ นายสมลักษณ์  ผลความดี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๘๗ นายวิวัฒน์  พันธนียะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๘๘ นายเอกพันธ์  ไพรัตนากร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๘๙ นายสุจินต์  เย้าดุสิต ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๙๐ นายจิระศักด์ิ  จิตต์โสภณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๙๑ นางสาวกานดา  นิลแสง ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๙๒ นางเรวดี  วิกสุวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๙๓ นายณัฐพงศ์  วินิโย ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๙๔ นางสุภาวดี  หนูเกื อ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๙๕ นายสุรศักด์ิ  หนูเสมียน ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๙๖ นางอุไรวรรณ  รอดสุวรรณน้อย ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๙๗ นางวลีย์  นินทรกิจ ครู โรงเรียนปากพูน

๙๘ นางสาวเกษิรินทร์  ศุกระกาญจน์ ครู โรงเรียนปากพูน

๙๙ นางสาวนฤมล  เอื อปกรณ์ชัย ครู โรงเรียนปากพูน

๑๐๐ นางขนิษฐา  รอดแก้ว ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

๑๐๑ นางวันดี  วิทยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

๑๐๒ นายวีระศักด์ิ  อิสระศักด์ิ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

๑๐๓ นายสมหมาย  ผลาวรรณ์ ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง

๑๐๔ นางจรัสศรี  ล่ิมปรัชญา ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง

๑๐๕ นางสาวเบญจา  ดีช่วย ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง

๑๐๖ นางสาววันทนีย์  สุวรรณฤทธิ์ ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง

๑๐๗ นางอัญชลี  ยกขุน ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง

๑๐๘ นางสาวจินดา  อรุณจิตต์ ครู โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา

๑๐๙ นางสุพัตรา  ภิรมรศ ครู โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา

๑๑๐ นายจรัส  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

๑๑๑ นางบุญธรรม  นิติไชย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

๑๑๒ นางจุลลดา  รัตนะ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช



๔๐๒

๑๑๓ นางเสาวนีย์  ริยาพันธ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

๑๑๔ นางวันดี  ช่อผกา ครู โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

๑๑๕ นายปัญญา  พิทักษ์วงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ

๑๑๖ นางสาวสายชล  ดาราสุริยงค์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

๑๑๗ นางวันดี  พรหมเดช ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช

๑๑๘ นางสุพรรณี  แก้วส่ีดวง ครู โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

๑๑๙ นายอุทัย  บุญเกื อสง ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

๑๒๐ นายกิตติพงศ์  รัตนสุวรรณ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

๑๒๑ นางสมเจือ  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง

๑๒๒ นางนพลักษณ์  พาหุบุตร ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม

๑๒๓ นายองอาจ  พิเชียรโสภณ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่

๑๒๔ นายไพศาล  วิภูษณะภัทร์ ครู โรงเรียนปากพนัง

๑๒๕ นางสาวลัดดา  วัชรดิษฐกุล ครู โรงเรียนปากพนัง

๑๒๖ นางสาวสุชาดา  ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง

๑๒๗ นางเกสร  แก้วไทย ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

๑๒๘ นางวรรณะ  ยะกัณฐะ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

๑๒๙ นายไพรัช  ทองแก้ว ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์

๑๓๐ นายเทอดศักด์ิ  ศิริพรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

๑๓๑ นางอนงค์รัตน์  สุวพันธ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา

๑๓๒ นางวาสนา  เร็วอุไร ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

๑๓๓ นายเมธี  ทรัพย์เจริญ  ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

๑๓๔ นางสาวจินตนา  ศรีสุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

๑๓๕ นางสาววินิดา  ตันติวิธิเวท ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

๑๓๖ นางสาวสุจิตรา  กิจวิจิตร ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

๑๓๗ นางชนกภัทร์  คล้ายดวง ครู โรงเรียนขนอมพิทยา

๑๓๘ นายนิคม  ทองใหญ่ ครู โรงเรียนขนอมพิทยา

๑๓๙ นายวิโรจน์  โสเจยยะ ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๔๐ นางธิดา  กาฬสุวรรณ ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๔๑ นางอรพรรณ  อุทัยรังษี ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๔๒ นายฉลองรัฐ  นุ่นด า ครู โรงเรียนพัทลุง



๔๐๓

๑๔๓ นายภยูร  วิมลนิมิตร ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๔๔ นายสุพล  คงเกตุ ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๔๕ นายสุวรรณ  บุญยก ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๔๖ นายปรีดี  คุณวัลลี ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๔๗ นางบุญเรือน  บัวแก้ว ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๔๘ นางสาวนารีรัตน์  มัทธุรส ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๔๙ นางสาวสุกัลยา  สังฆรักษ์ ครู โรงเรียนพัทลุง

๑๕๐ นายสุเมธ  ไทรทอง ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

๑๕๑ นายบุญพาท  นวลรัตน์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

๑๕๒ นางแน่งน้อย  สุวรรณเกษา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง

๑๕๓ นายปัญญา  จิตต์อักษร ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง

๑๕๔ นายฉัตรชัย  กุลประสูติ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง

๑๕๕ นางวันเพ็ญ  ศรีทวี ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต

๑๕๖ นางสุริยา  อริยพยัคฆ์ ครู โรงเรียนควนขนุน

๑๕๗ นางนิทรา  นาคะมุกดาพันธ์ ครู โรงเรียนเขาชัยสน

๑๕๘ นางละม่อม  อินทร์ชุมนุม ครู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

๑๕๙ นายอภิชาต  ธรรมศรี ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

๑๖๐ นายสัมพันธ์  ยกก าพล ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

๑๖๑ นายสุธรรม  สุธารัตน์ ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

๑๖๒ นางสาวนงเยาว์  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๓

๑ นายประดิษฐ์  ยศตันติ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพิทยา

๒ นายณรงค์  ทรัพย์ชนะกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง

๓ นายวิเชียร  เกิดสมกาล ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกระบี่

๔ นายนิติมิตร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

๕ นายพนม  ไชยโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

๖ นายด ารงค์  พยับไชยกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล

๗ นางผาณิต  จงพิชญกุล ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

๘ นางสาวพรทิพา  ภูเก็ตรัตน์ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ

๙ นางจรวยพร  ยงประเดิม ครู โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์



๔๐๔

๑๐ นางนงลักษณ์  วันสน ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

๑๑ นายนิคม  รัตนบุษย์ ครู โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

๑๒ นายสมใจ  โยงราช ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

๑๓ นายสุรินทร์  สังข์งาม ครู โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

๑๔ นางวิไลวรรณ  สุขะเกตุ ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร

๑๕ นายประยุทธ์  วัฒนสิน ครู โรงเรียนห้วยยอด

๑๖ นายปิยะ  เสริรักษ์ ครู โรงเรียนล าภูราเรืองวิทย์

๑๗ นายธรรมนูญ  เลขะพจน์ ครู โรงเรียนรัษฎา

๑๘ นายกิตติพงษ์  เทีย่งธรรม ครู โรงเรียนรัษฎา

๑๙ นายพาณิชย์  คงจรูญ ครู โรงเรียนรัษฎา

๒๐ นายณรงค์  เกิดบุญส่ง ครู โรงเรียนบางดีวิทยาคม

๒๑ นางระจิตต์  จิตบุญ ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

๒๒ นางอัชนี  บุญชัย ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ

๒๓ นางอัญญานี  จันทนนท์ ครู โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง

๒๔ นางประไพพรรณ  ยกส้าน ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ

๒๕ นายอุดมศักด์ิ  สาครสวัสด์ิ ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

๒๖ นางถนอมศรี  ทองเนื อห้า ครู โรงเรียนสภาราชิน๒ี

๒๗ นายกิตติศักด์ิ  เอื อปัญจะสินธุ์ ครู โรงเรียนสภาราชิน๒ี

๒๘ นางกรรณิการ์  น้อยเสง่ียม ครู โรงเรียนสภาราชิน๒ี

๒๙ นายชัยสุข  การแข็ง ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

๓๐ นายผจญ  กิ่งก้าน ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓

๓๑ นางกัญญา  รวมเงาะ ครู โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม

๓๒ นางเตือนใจ  พลอินทร์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

๓๓ นางสุจิรา  เพชรฤทธิ์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

๓๔ นางนวลละออ  ไชยพงษ์ ครู โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล

๓๕ นางรัชนี  บ่มเกลี ยง ครู โรงเรียนเมืองกระบี่

๓๖ นางบ าเพ็ญ  สวัสดี ครู โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

๓๗ นางอุไร  ฤทธิวงศ์ ครู โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล

๓๘ นายนิรัติ  มากชูชิต ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง

๓๙ นายโกวิทย์  เจียวก๊ก ครู โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล



๔๐๕

๔๐ นายทวีศักด์ิ  เจียวก๊ก ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง

๔๑ นางสาวปัทมา  เสรีรักษ์ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๔

๑ นายณชัย  เขมนิพัทธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๒ นายกิตติ  พฤติสืบ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

๓ นายจงรักษ์  กาไรภูมิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีระนอง

๔ นางสุวดี  ผลงาม ครู โรงเรียนทับปุดวิทยา

๕ นางวาณี  สฤษดิสุข ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

๖ นางวัชรา  วิศุภกาญจน์ ครู โรงเรียนตะกั่วทุง่งานทวีวิทยาคม

๗ นางสุวดี  วงศ์พานิช ครู โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"

๘ นางอนัญญา  โลหกุล ครู โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"

๙ นายธรรมศักด์ิ  โยธาทิพย์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๑๐ ว่าที ่ร.ต.อภิชาติ  อริยพิทยาภรณ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๑๑ นางสาวพนิดา  ตันประดิษฐ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๑๒ นางนภาภรณ์  นุ่นแจ้ง ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๑๓ นายประสิทธิ ์ คชรินทร์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๑๔ นางสาวสุวรรณี  ล่ิมชูเชื อ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๑๕ นางสุกัญญา  วัลยะเพ็ชร์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

๑๖ นางลักษณา  ศุทธากรณ์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

๑๗ นางรอยเดือน  สุภาพ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

๑๘ นางวิไลวรรณ  พูลจันทร์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

๑๙ นายสุเมธ  อุณพันธุ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง

๒๐ นางละเมียด  ชามะสนธิ์ ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

๒๑ นางดรุณี  ใสขาว ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

๒๒ นายจ ารูญ  สถิตย์ ครู โรงเรียนตะกั่วทุง่งานทวีวิทยาคม

๒๓ นางพิมพ์มาศ  ทิพย์เดช ครู โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"

๒๔ นางภิเษก  เจนการ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"

๒๕ นางจันทร์เพ็ญ  อุทัยวจนพันธ์ ครู โรงเรียนทับปุดวิทยา

๒๖ นางพรพิรุณ  ชูวงศ์ ครู โรงเรียนทับปุดวิทยา

๒๗ นายสุชาติ  วงศ์ศรีวัฒนกุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย



๔๐๖

๒๘ นางสาวกาญจนี  รัตนเลิศนาวี ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๒๙ นางสาวสุขสกาว  อายุพงศ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๓๐ นางเมตตา  โยธาทิพย์ ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

๓๑ นางผ่องศรี  วิวัฒนสราญรมย์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

๓๒ นางพวงรัตน์  เสมสวน ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

๓๓ นายจ ารูญ  ลิหงวน ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๕

๑ นายซอมะ  ดาแม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายปริญญา  เสนาวรานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นางวีณารัตน์  พิสุทธินนทกุล ศึกษานิเทศก์ 

๔ นายสมเกียรติ  เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

๕ นายสนิท  จองเดิม ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิศี์รีราชศึกษา

๖ นายเชยศักด์ิ  โชติวรรณวิรัช ผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง ๒

๗ นายบุญสิน  อังสุภานิช รองผู้อ านวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย

๘ นางสาวรอปีฮะ  ซีอูเซง รองผู้อ านวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย

๙ นางจารุณี  ลี อบาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรียะลา

๑๐ นายไพรี  เชยชม รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรียะลา

๑๑ นายล่ิม  แก้วลายพรหม รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

๑๒ นายวิสุทธิ ์ แซ่ว่อง รองผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา

๑๓ นางอรุณีย์  วงษ์เจริญ ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย

๑๔ นางสุพัตรา  มิตรแอ ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย

๑๕ นายถาวร  หมื่นเพชร ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย

๑๖ นางสาวภรณ์รัตน์  ภักดีวงศ์เทพ ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย

๑๗ นายสมภพ  วิรัตินันท์ ครู โรงเรียนนราธิวาส

๑๘ นายวิรัช  ชูเจริญ ครู โรงเรียนนราธิวาส

๑๙ นางสุจินต์  ชินพงศ์ ครู โรงเรียนนราธิวาส

๒๐ นางอรินทยา  แก้วบุญ ครู โรงเรียนนราธิวาส

๒๑ นางบุศรา  รัตนกุล ครู โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี

๒๒ นายเสริมศักด์ิ  รัตนกุล ครู โรงเรียนธัญธารวิทยา

๒๓ นายวสันต์  วันสหเวทวิสิฐ ครู โรงเรียนสุไหงโก-ลก



๔๐๗

๒๔ นางลดาวัลย์  ด าน้อย ครู โรงเรียนตากใบ

๒๕ นางสาวปานวลัย  วสุนธรากานต์ ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

๒๖ นายนวพล  พิทักษ์คงคา ครู โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร"

๒๗ นางอารี   วันทอง ครู โรงเรียนโพธิศี์รีราชศึกษา

๒๘ นางสาววันโรฮานี  อีสเฮาะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๒๙ นายภูวดล  แดงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

๓๐ นางสว่างวรรณ   สังข์แก้ว ครู โรงเรียนสตรียะลา

๓๑ นางลมัย  เสถียรพิทักษ์ ครู โรงเรียนสตรียะลา

๓๒ นางสาวพูนสุข  สาลีผล ครู โรงเรียนสตรียะลา

๓๓ นายวีรเชฐ  นิสสระ ครู โรงเรียนสตรียะลา

๓๔ นายสมคิด  บัวเนียม ครู โรงเรียนสตรียะลา

๓๕ นายเอนก  สุวรรณบันดิษฐ์ ครู โรงเรียนสตรียะลา

๓๖ นางยุพดี  เลนุกูล ครู โรงเรียนสตรียะลา

๓๗ นางสิรินี  จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนสตรียะลา

๓๘ นายขิน  บุญชัยสุริยา ครู โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

๓๙ นายวิเชียร  ไชยลาภ ครู โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎฏ์

๔๐ นางเครือพิไล  ไชยคีรี ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา

๔๑ นายมาหมัด  จาราแว ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา

๔๒ นายนิวัตร  นิสาเฮาะ ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา

๔๓ นายวรณน  แสงทอง ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา

๔๔ นางวิลาสินี  รัฐภาคย์โภคิน ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา

๔๕ นางนันทิยา  ยิ่งเจริญ ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา

๔๖ นางจิราภรณ์  ใจด ารงค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๔๗ นางรัชนี  พงษ์พานิช ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา

๔๘ นางดุษฎี  สมสิทธิ์ ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา

๔๙ นางกิติวรรณ  อินทรสกุล ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง ๒

๕๐ นางสุลี  เอี่ยวสกุล ครู โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

๕๑ นายสุกรี  ประเสริฐด า ครู โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"

๕๒ นางอ าไพ  อาจณรงค์ ครู โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"

๕๓ นางสาวอุไรวรรณ  เอี่ยมวรวุฒิกุล ครู โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"



๔๐๘

๕๔ นางลาวัลย์  ชุมพงศ์ ครู โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๖

๑ นายสุเด่น  เครือแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๒ ว่าที ่ร.ต. ธีระศักด์ิ  ลิมปนดุษฏี ศึกษานิเทศก์

๓ นางศิริอร  รัตนอุดม ศึกษานิเทศก์

๔ นางณัชชา  หนูไชยแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุว์ิทยา

๕ นางสาวอารี  ยุทธการก าธร ผู้อ านวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"

๖ นายชัยยุทธ  บัวตูม ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา

๗ นายวิมล  จ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม

๘ ว่าที ่ร.ต. สุวัฒน์  ชัยณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

๙ นายจรัล  ชูเรืองสุข ครู โรงเรียนกระแสสินธุว์ิทยา

๑๐ นายอดุล  ม่าเหร็ม ครู โรงเรียนก าแพงวิทยา

๑๑ นายทินกร  เจือสุทธิลักษณ์ ครู โรงเรียนก าแพงวิทยา

๑๒ นายวัฒนา  หมูดเส็ม ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"

๑๓ นายจิรวัฒน์  ปาโต ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"

๑๔ นางตรีมิตร  ซึ งหฤทัย ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"

๑๕ นายถวัลย์  หนูศรีคง ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา

๑๖ นายชูศักด์ิ  อุบลสิงห์ ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา

๑๗ นายคนอง  ชุมสุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

๑๘ นายถวัลย์  สุขหอม ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

๑๙ นายอุทิศ  อนุภาพ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

๒๐ นายประสิทธิ ์ อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

๒๑ นายนิกร  ไชยโยธา ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

๒๒ นางลักษมี  มณีโชติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

๒๓ นางปราณีต  มากชูชิต ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

๒๔ นางเกษรา  ภักดีฉนวน ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

๒๕ นางสาวจินตนา  จินากุล ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

๒๖ นายโชคลาภ  สุวรรณเคหะ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๒๗ นางสาวสมรศรี  ภูชัชวนิชกุล ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๒๘ นางปนัดดา  ธานีรัตน์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา



๔๐๙

๒๙ นายอาวุธ  ธานีรัตน์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๓๐ นางจิตสาวดี  ฉายศิริพันธุ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๓๑ นางสุธารัตน์  เลิศบวร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๓๒ นางผิวพรรณ  โกมลตรี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๓๓ นางละออง  ก่อเจริญวัฒน์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๓๔ นางวารี  พงศ์อรุณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

๓๕ จ.ส.อ.ประเวศ  ย้อยนวล ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

๓๖ นายบวร  ปริศวงศ์ ครู โรงเรียนเทพา

๓๗ นายวินัย  พรหมสมปาน ครู โรงเรียนเทพา

๓๘ นางเอมอร  ณ เทพา ครู โรงเรียนเทพา

๓๙ นางจินตนา  ปริศวงศ์ ครู โรงเรียนเทพา

๔๐ นายคนิต  พุทธกูล ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

๔๑ นางนิตยา  วิริโยธิน ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม

๔๒ นางสุพัตรา  นัครา ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม

๔๓ นางนลินรัตน์  นิธิจันทร์โชติ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม

๔๔ นางสาวสุพิศ  กัลยะเวทย์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม

๔๕ นางสาวยุพิน  คงพล ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม

๔๖ นางสาวเมทนี โอสถาน ครู โรงเรียนสตูลวิทยา

๔๗ นายอ านาจ  เอียดนุช ครู โรงเรียนสตูลวิทยา

๔๘ นางสาวชวนพิศ  ค าเจริญ ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา

๔๙ นายระเบียบ  คงทอง ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา

๕๐ นายสมศักด์ิ  แสงราวี ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา

๕๑ นางสุภาภรณ์  ศุภเวช ครู โรงเรียนสามบ่อวิทยา

๕๒ นางรัตนาภรณ์  ไชยสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสามบ่อวิทยา

๕๓ นายประสาสน์  แก่นกระจ่าง ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๕๔ นายโชคชัย  มนต์ประสาธน์ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๕๕ นางสาวสายสนิท  โพธิสาร ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๕๖ นางจิระภา  ด าแก้ว ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๕๗ นางมาณี  เฟือ่งระย้า ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๕๘ นางวิไล  ไชยอ่อนแก้ว ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา



๔๑๐

๕๙ นางเรณู  ทองหล่อ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๖๐ นางธนวรรณ  ธานีวัฒนกูล ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๖๑ นางชยุตรา  โชติประดิษฐ์ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๖๒ นายสมจิต  ประพรหม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ

๖๓ นางอัธยา  ยอดสะคุณ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ

๖๔ นางสาวมุกดา  เสาวภาคย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ

๖๕ นางอารยา  ทองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ

๖๖ นางกุลภัสสร์  เพชรฤทธิ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ

๖๗ นายวรงค์  แก้วค า ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

๖๘ นายธนทัศน์  สุขมี ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

๖๙ นางสาวพรทิพย์  เกียรติคีรี ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

๗๐ นางพรรณี  สุวลักษณ์ ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

๗๑ นางกรกฏ  รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

๗๒ นายอนันต์  บุญช่วย ครู โรงเรียนสทิงพระชนูถัมภ์

๗๓ นายเจริญ  ถานิสโร ครู โรงเรียนธรรมโฆสิต

๗๔ นายกิตติวิช  ช่องดารากุล ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

๗๕ นางอารีรัตน์  อูมา ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

๗๖ นางจงกลณีย์  บุญทัศโร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

๗๗ นายกิตติ  ยะติวัฒน์ ครู โรงเรียนปากจ่าวิทยา

๗๘ นายพรวิทย์  สุคันธ์กาญจน์ ครู โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

๗๙ นางวิไลวรรณ  รัตนเสถียร ครู โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

๘๐ นางสุภาภรณ์  ศุภเวช ครู โรงเรียนสามบ่อวิทยา

๘๑ นางรัตนาภรณ์  ไชยสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสามบ่อวิทยา

๘๒ นางดวงพร  ประชุมวรรณ์ ครู โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

๘๓ นางสาวพิกุลชาติ  สงสมพันธ์ ครู โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

๘๔ นางประภา  สิริกรวิวรรธน์ ครู โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

๘๕ นางสุภาพ  ศึกหาญ ครู โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

๘๖ นายลิขิต  เทพศรี ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

๘๗ นางบุญช่วย  คงเอียด ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

๘๘ นางไพศรี  ชิตณรงค์ ครู โรงเรียนรัตภูมิวิทยา



๔๑๑

๘๙ นางสุภาวดี  สิทธิโกศล ครู โรงเรียนทุง่หว้าวรวิทย์

๙๐ นายสถาพร  สุขมาตย์ ครู โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

๙๑ นางสาวนวลศรี  ถนอมศรีมงคล ครู โรงเรียนบางกล่ าวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๗

๑ นางสาวศิริรัตน์  หอมประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์

๒ นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

๓ นายสุรศักด์ิ  ศิลาอาศน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ

๔ พ.อ.อ.ไชยันต์  สุดสุริยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม

๕ นางเกษสิริ  วิสุทธิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๖ นางสมบุญ  พิมพาภรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์

๗ นางอรจิตร์  เวชทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโป่งน  าร้อนวิทยาคม

๘ นางสุดารัตน์  จินดาวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

๙ นายสุณัฐ  แสวงสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ

๑๐ นายฉัตรชัย  ตรีสุคนธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

๑๑ นางอมรรัตน์  จันวัน ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์

๑๒ นายรัฐภูมิ  ทองวิสูง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๑๓ นางนัยนา  มีมาก ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๑๔ นางกัลยา  คงขวัญ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๑๕ นางเฉลย  อุทัยผล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๑๖ นางสาวเบญจรัตน์  วชิราภิวัธน์ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์

๑๗ นางยุวดี  มังกร ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์

๑๘ นางสาวสุนิษฐา  สิตาธรรม ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์

๑๙ นางพรรณี  โสรส ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์

๒๐ นางสุมิตรา  ศิษย์ธานนท์ ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

๒๑ นางจิรวดี  ทิมาภรณ์ ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

๒๒ นายประสาน  ไชยราช ครู โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล"

๒๓ นางสมพร  วิโรจน์สกุล ครู โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล"

๒๔ นายวิวัฒน์  สุทธิฉันท์ ครู โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล"

๒๕ นางนวลวรรณ  จันทรกูล ครู โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล"

๒๖ นายสุรพล  ศรีศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล"



๔๑๒

๒๗ นางพิกุล  ธาราพรรค์ ครู โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล"

๒๘ นายจินดา  นิรันดร์พงศ์ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

๒๙ นางจิราภรณ์  รัตนนิล ครู โรงเรียนโป่งน  าร้อนวิทยาคม

๓๐ นางชนาภา  สุมิตร ครู โรงเรียนสอยดาววิทยา

๓๑ นางวารี  บรรพปกรณ์ ครู โรงเรียนสอยดาววิทยา

๓๒ นายปัญญา  กุลมาศ ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

๓๓ นายศิลป์ชัย  เขียวขจี ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ

๓๔ นางโสภา  จันทร์ผ่องศรี ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ

๓๕ นางทิพยา  กุลพานิช ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ

๓๖ นางสันทอง  อะโข ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

๓๗ นางสาวกรรณิการ์  แผ่นพงษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

๓๘ นายสุรสิทธิ ์ ภูม่ณี ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

๓๙ นายศรศักด์ิ  มลิลา ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

๔๐ นางสายใจ  ประถมบูรณ์ ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

๔๑ นางสงกรานต์  อ่อนสลุง ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

๔๒ นายทองเปลว  ลบล  าเลิศ ครู โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

๔๓ นายทวีศักด์ิ  ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๘

๑ นายอภิสิทธิ ์ ร่ืนจิตร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางสุภาวดี  วิลาวัลย์ ศึกษานิเทศก์

๓ นายสุคนธ์  สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์

๔ นางวัฒนา  กล่ินชู ศึกษานิเทศก์

๕ นางสาวสิริวรรณ  เทียมสิริวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพานทอง

๖ นายสุพจน์ เบญจามฤต ผู้อ านวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

๗ นางปิตินันท์  ทิพยางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

๘ นายสุวิทย์   ซ่ือตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

๙ นายชาลี  สดใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

๑๐ นายนิยม  บุญญานาม ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

๑๑ นายไพรัตน์  บุญศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่

๑๒ นายศักด์ิชัย  ชุติมานุกูล     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา



๔๑๓

๑๓ นางชุลีพร  พงษ์พานิช รองผู้อ านวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล

๑๔ นายโนชญ์  ชาญด้วยกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

๑๕ นายวรวิทย์  ค าอ่อน รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร

๑๖ นายไพรัตน์  บุญศรี ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่

๑๗ นางสาวกนกรัตน์  ศรลัมภ์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่

๑๘ นางอทิตา  มณีแสง ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่

๑๙ นายสมศักด์ิ  บุญสุทธิ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่

๒๐ นางวิไลลักษณ์  พงศ์แพทย์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่

๒๑ นางวรรณา  บ ารุง ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่

๒๒ นางเอมอร  สายศิลปี ครู โรงเรียนศรีราชา

๒๓ นางสุวรีย์  มั่นคง ครู โรงเรียนศรีราชา

๒๔ นายสัมฤทธิ ์ ไทรงาม ครู โรงเรียนศรีราชา

๒๕ นางวีณา   วิจิตร ครู โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม

๒๖ นายวิชัย  วรโรจนศิริ ครู โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

๒๗ นางวินล่ี  ค าแหง ครู โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

๒๘ นางสุพัสตรา  มนต์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

๒๙ นางพวงทอง  กัปปิยบุตร ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล

๓๐ นางทองเอื อน  อภิณหสมิต ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล

๓๑ นายรังสรรค์  แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล

๓๒ นางไพลิน  สายสุวรรณ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล

๓๓ นายสุคนธ์  ชะบา ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

๓๔ นางสาวสายพิน  ถวิลการ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

๓๕ นางสาวกาญจนา  สุขดานนท์ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

๓๖ นายสุนทร  ทิพย์วงษ์ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

๓๗ นางวราภรณ์  พงษ์พานิช ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

๓๘ นางสาวปนิธี  กุลวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

๓๙ นางสาวสุมนา   อัศวปยุกต์กุล ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

๔๐ นายธีรชัย  หนูน้อย ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

๔๑ นายอุทิศ  ทองสดายุ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

๔๒ นางวารุณี  รัตนกิตติวงศ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง



๔๑๔

๔๓ นางกฤติกา  วรรณค า ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

๔๔ นางสุดารัตน์  บัวงาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

๔๕ นางปวีณา  ค าแถมจุฑา ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

๔๖ นายอรุณสวัสด์ิ  สุขปาน ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

๔๗ นายชัยยันต์  ยะวิญชาญ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง ๒

๔๘ นายกฤตวรุตม์  วระโพธิ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง ๒

๔๙ นายสมชาย  กิติพัฒน์มนตรี ครู โรงเรียนทุง่ศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

๕๐ นางวิภาภรณ์  หิริโอตัปปะ ครู โรงเรียนบ้านค่าย

๕๑ นางสาวสมศรี  แก้วประดับ   ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

๕๒ นางอารยา  การควรคิด    ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

๕๓ นางสาวสมหวัง  บุญญาภิสมภาร ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราห์"

๕๔ นายชูพันธ์  คัมภีร์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราห์"

๕๕ นางกรรณิการ์  นักพิณพาทย์ ครู โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

๕๖ นายอนันต์  สุขสว่าง ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๕๗ นางจรี  ตั งเตือนใจ ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๕๘ นางสมใจ  เปีย่มศรี ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๕๙ นางส าอาง  ลีลาภิรมย์ชัย ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๖๐ นายสุพล  พงษ์วิจิตร ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๖๑ นางสวาท  จันทนวงษ์ ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๖๒ นางวรรณา  พึง่รัศมี ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๖๓ นายทวี  จันทนาคา ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๖๔ นายคมชาญ  ผสมทรัพย์ ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๖๕ นายทักษิณ  สุนทรส ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

๖๖ นายณฐนนท์  คีรีแลง ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

๖๗ นางสาววันดี  มณีพิทักษ์สันติ ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

๖๘ นางดวงตา  ดีบุญชัย ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

๖๙ นายปฏิภาณ  ยุทธศักด์ิ ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

๗๐ นางสาวเบญจมาศ  ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

๗๑ นายอรรณพ  มหาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

๗๒ นางสมปอง  เวณุนันทน์ ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร



๔๑๕

๗๓ นางจารุณี  ผลเอนก ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

๗๔ นางศันสนีย์  สมาธิวัฒน์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม

๗๕ นางเสาวภา  เม่นแดง ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม

๗๖ นายจ าเนียร  ทนศิริ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม

๗๗ นายด ารงค์  ศิริภักดี ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม

๗๘ นางนพพร  ณัมคนิสรณ์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม

๗๙ นายชนะ  โชคสกุล ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม

๘๐ นายศุภนิต  วาจาสิทธิ์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม

๘๑ นางมะลิวัลย์  สุภาพ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่

๘๒ นายค านึง  โสวิภา ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่

๘๓ นายสมพงษ์  หุน่สะดี ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร

๘๔ นางปราณี  ไชยคุณ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร

๘๕ นางจิราภรณ์  เรืองรักเรียน ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร

๘๖ นางสาวร าไพ  พรหมรุ่งเรือง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร

๘๗ นางนิตยา  ธิพรพรรณ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร

๘๘ นายสามารถ  เมฆใจดี ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร

๘๙ นายภาณุพล  ไชยคุณ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร

๙๐ นางสาวนัยนา  บ าเพ็ญทาน ครู โรงเรียนสุนทรภูพ่ิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๑๙

๑ นายวีระ  โพธิท์อง ศึกษานิเทศก์ 

๒ นายบรรจง  ปัทมาลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าล่ีวิทยา

๓ นายครรชิต  ฤทธิมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

๔ นายจิรวัฒน์  จิระวัฒนพิสิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

๕ นางสาวสุนทร  จันทะวงศ์ รองผู้อ านวยโรงเรียนเลยพิทยาคม

๖ นายธราดร  นนทะศรี รองผู้อ านวยโรงเรียนนาด้วงวิทยา

๗ นางสุนทราภรณ์  ราชพัฒน์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม

๘ นางนภาพร  พันธุค์ าเกิด ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม

๙ นางณัชชา  ศิริรัชตพงษ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม

๑๐ นางพรเพ็ญ  ทองปลิว ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม

๑๑ นางเฉลียว  ปัทมาลัย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม



๔๑๖

๑๒ นายธเรศ  ทิพรส ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม

๑๓ นายเกษม  ศรีขวัญเจริญ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม

๑๔ นางสุกัญญา  สืบสาย ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

๑๕ นายวีระพล  ไป่ทาฟอง ครู โรงเรียนเชียงคาน

๑๖ นางพยูรณี  ตันมิ่ง ครู โรงเรียนเชียงคาน

๑๗ นางสาวจิราภรณ์  แก้วขาวใส ครู โรงเรียนเชียงคาน

๑๘ นายสุเทพ  สายจันทร์ ครู โรงเรียนเชียงคาน

๑๙ นางพรสุดา  จียาศักด์ิ ครู โรงเรียนปากชมวิทยา

๒๐ นายสมบูรณ์  เทียนดี ครู โรงเรียนปากชมวิทยา

๒๑ นางขนิษฐา  สิงห์ทองลา ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

๒๒ นายนิพันธ์   สีมาขจร ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

๒๓ นายสมศักด์ิ  เณระโต ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

๒๔ นายสิทธิชัย  สาระทัศนานันท์ ครู โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

๒๕ นางเยาวลักษณ์  โพธิบุตร ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

๒๖ นายบุญถัน  กองเกิด ครู โรงเรียนนากอกวิทยาคาร

๒๗ นางสมสมร  แก้วไชย ครู โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๐

๑ นายประมวล  โสภาพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

๒ นายทองพูล  กิติราช ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

๓ นายสุขศิริ  มูลสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

๔ นายสุพจน์  สรรพการ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามพร้าววิทยา

๕ ว่าที ่ร.ต.ชนะพล  ดุลยเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒

๖ นายวิวัฒน์  สุวรรณอภิชน ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช

๗ นายสุเนตร  มั่งมีศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์

๘ นายช านาญ  แสนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา

๙ นายยุทธศิลป์  ศรีประทุมวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

๑๐ นายศีลธรรม  ขันทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร

๑๑ นางสาวพเยาว์  จันทรมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

๑๒ นายค าเขื่อน  อิ่มใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม

๑๓ นายคงจันทร์  จันทะสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม



๔๑๗

๑๔ นายสมศักด์ิ  นาผล รองผู้อ านวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา

๑๕ นายเสวียน  พิมพ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์

๑๖ นายทรงเดช  ฤาชากุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร

๑๗ นางสาวแววตา  ตันเทอดทิตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  

๑๘ นายปราโมทย์  อวิโรธน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

๑๙ นางสาวพรทพิย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

๒๐ นางสมหวัง  แจ่มใส รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

๒๑ นายยุทธพงศ์  เติมทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

๒๒ นายจ าลอง  จิรวัฒนานันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

๒๓ นายนิพนธ์  หงษ์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล๒

๒๔ นางปรียา  ขันใกล้ ครู โรงเรียนกุมภวาปี

๒๕ นางสุภาพร  ค ากรอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี

๒๖ นายประยูร  จันทวงษา ครู โรงเรียนกุมภวาปี

๒๗ นายอารีย์  สาสุข ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

๒๘ นางบุษฐกาญจน์  จูฑะประชากุล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  

๒๙ นายเสนีย์  จันทรบูรณ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๓๐ นายทองใบ  อินทร์อุดม ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๓๑ นางสาวนงลักษณ์  วัลค า ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๓๒ ว่าที ่ร.ต.อนันท์  พานสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๓๓ นางอุทัยรัศมี  สกุลคู ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๓๔ นายทนงศักด์ิ  อุตรักษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๓๕ นางนันทพร  หริตกุล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๓๖ นายชอบ  ปราบพาล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๓๗ นางอาภรณ์  พรหมทะสาร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๓๘ นางจารึก  บุญผัน ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

๓๙ นางคมข า  อุตรธิยางค์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

๔๐ นายนิยม  อ่อนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

๔๑ นางวัลลภา  ชัชวาล ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

๔๒ นางระเบียบ  ไผ่ล้อมท าเล ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

๔๓ นางสาวองุ่น  ตรีวรเวทย์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ



๔๑๘

๔๔ นางสุวรรณา  มาลัยกรอง ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

๔๕ นางวาสนา  กัลยบุตร ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

๔๖ นางจีรวรรณ  พรพิพัธน์กูล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

๔๗ นางประไพศรี  มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

๔๘ นายรอดทะศิลป์  เจริญไชย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

๔๙ นางวีรวรรณ  ศรีสมเกียรติ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

๕๐ นางกุศลศรี  ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

๕๑ นางไพวรรณ  ศรีหะ ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา

๕๒ จ.อ.พีระ  ทองถวิล ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา

๕๓ นางปิยาพัชร  จิระวัฒนพิสิษฐ์ ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา

๕๔ นางสาวเบ็ญจางค์  ศรีพันดร ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

๕๕ นายประสิทธิ ์ อุ่นมณี ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

๕๖ นางเครือทิพย์  เรืองดี ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

๕๗ นางพุมลิน  ดิษยทัต ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

๕๘ นางเยาวลักษณ์  วัชรพาณิชย์ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

๕๙ นายสุวัตต์  หงษ์กัณหา ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

๖๐ นางจิราภรณ์  เตชะไพโรจน์ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

๖๑ นายสัมฤทธิ ์ อาจอ านวย ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

๖๒ นางศิรินารถ  คีรีวงก์ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

๖๓ นางมาลินี  สุวัณณกีฏะ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

๖๔ นางอรวรรณ  ศรีบุญวงษ์ ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

๖๕ นางประไพ  ดีสิน ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

๖๖ นางเยาวพา  ลิขิตบุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

๖๗ นายวิเชียร  สาจ าปา ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

๖๘ นางพวงทิพย์  ผลพัฒนา ครู โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา

๖๙ นางเกวลี  พงศ์จันทร์ ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒

๗๐ นางสาวยุวดี  ฐิติชัยรัตน์ ครู โรงเรียนห้วยเกิ งพิทยาคาร

๗๑ นางสมปอง  ศิริเสถียร ครู โรงเรียนห้วยเกิ งพิทยาคาร

๗๒ นายชูศักด์ิ  วิเศษศิริ ครู โรงเรียนห้วยเกิ งพิทยาคาร

๗๓ นางสาววรรณวิภา  แสนสิทธิ์ ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา



๔๑๙

๗๔ นางวัฒนา  ค าสิงห์ ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา

๗๕ นายวิจิตร  วงศาอ้วน ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา

๗๖ นางทัศนีย์  โคตรพันธ์กูล ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา

๗๗ นายวีระ  ไหวสูงเนิน ครู โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

๗๘ นายเด่นชัย  จันทร์สมคอย ครู โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร

๗๙ นายวีระชัย  โพธิจ์ันทร์ ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

๘๐ นายเฉลิมเกียรติ  ชารีโคตร ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

๘๑ นายพิชัย  พีรพฤกษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

๘๒ นางกรรณิกา  จวนสาง ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๑

๑ นายสุพกิจ  กงบุราณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ

๒ นายพัลลภ  ปูว่ัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์

๓ นายชัยมงคล  ขัตติยะราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

๔ นายสมนึก  ก าแพงศิริชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม

๕ นายอุทิศ  กรมวังก้อน รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบ่อ

๖ นายวิชิต  บุญซ่ือ ครู โรงเรียนท่าบ่อ

๗ นายสุนันท์  ศรีโยธา ครู โรงเรียนท่าบ่อ

๘ นางไพบูลย์  นาคเสน ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

๙ นางสาวอัปสร  สุวรรณรอด ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

๑๐ นายธวัชชัย  ค าทวี ครู โรงเรียนท่าบ่อ

๑๑ นายองอาจ  ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

๑๒ นายสมคิด  กันณารักษ์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

๑๓ นายนพภร  สิงห์สุขศรี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

๑๔ นายวิเชษฐ์  ศีระพรม ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

๑๕ นายกมล  เทศยรัตน์ ครู โรงเรียนหินโงมพิทยาคม

๑๖ นางอุไรวรรณ  แก้วพิชัย ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒

๑๗ นายถนอม  ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒

๑๘ นางชวนพิศ  พิสัยพันธ์ ครู โรงเรียนบึงกาฬ

๑๙ นายชัยโรจน์  จินดา ครู โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

๒๐ นางเพ็ญพิมพ์  ฤทธิศ์รีบูรณ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร



๔๒๐

๒๑ นายวิจิตร  โพธิดอกไม้ ครู โรงเรียนน  าสวยวิทยา

๒๒ นางสุดารัตน์  รัตนแสงศรี ครู โรงเรียนท่าบ่อ

๒๓ นายณรงค์  สุวรรณรินทร์ ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

๒๔ นายก าพล  พนา ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

๒๕ นายมงคล  เพ็งธรรม ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

๒๖ นายโอวาท  ดาทอง ครู โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

๒๗ นายจรูญ  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

๒๘ นายสมเผ่า  ศรีสุจันทร์ ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม

๒๙ นายไพบูลย์  สกุลคู ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๒

๑ นายสมพงษ์  ฤทธิทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

๒ นายพิทักษ์  คะปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

๓ นายเศวต  จอมจุมพล ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

๔ นายอภิชา  เจริญนามเดชากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุพนม

๕ นายสมชาติ  ค าหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

๖ นายวรวิทย์  สุพร ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร

๗ นางปรางรัชนี  ส่งเสริม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์

๘ นางนารีรัตน์  ตั งสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

๙ นายปรเมษฐ์  ปัญญาดิลกพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

๑๐ นายเดวิทย์  วะชุม รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

๑๑ นายฤทธิรณ  โพนสูงเนิน ครู โรงเรียนพรอซองสามัคคีวิทยา

๑๒ นายสุริยงค์  วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา

๑๓ นายพุทธรักษ์  บุตรสิงขรณ์ ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

๑๔ นางมัณฑนา  พงษ์เพชร ครู โรงเรียนธาตุพนม

๑๕ นางพัฒนา  อุธิโย ครู โรงเรียนธาตุพนม

๑๖ นางอุไรวรรณ  ไตรยราช ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

๑๗ นางเบญจมาศ  ค ามา ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

๑๘ นางศรีนคร  สุภภูมิ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

๑๙ นายสุวิทย์  เจริญศรี ครู โรงเรียนมุกดาหาร

๒๐ นางปิยวรรณ  ศิริสวัสด์ิ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม



๔๒๑

๒๑ นายสิทธิ  ไทยฤทธิ์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

๒๒ นางอุชนี  อบรมชอบ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

๒๓ นายสุพจน์  อบรมชอบ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

๒๔ นางมยุรี  อินทสันตา ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

๒๕ นางประกายวรรณ  เพ็ชรใส ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๓

๑ นายทรงศักด์ิ  ไชยชมภู รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายทองดี  เฉลิมเดชชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม

๓ นายทอง  ธารานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน

๔ นางดอกไม้  ตติยะรัตน์ ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

๕ นางนุ่มนวล  แสนส าแดง ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

๖ นางสาวอรนุช  กัลยาเรือน ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

๗ นางฉวีวรรณ  ลุนจักร ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

๘ นางพนูทรัพย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

๙ นายรัตนะ  แสนนาม ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

๑๐ นางรุ่งทิวา  วิริยะสถิตย์ ครู โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา

๑๑ นางพลอยรัตน์ดา  บิยอร์ค ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

๑๒ นางโยทะกา  พันทา ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

๑๓ นางสาวยี่สุ่น  บุษบงค์  ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

๑๔ นายอ าไพ  ผ่านส าแดง ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

๑๕ นางสุวนีย์  จันทร์ชัย ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

๑๖ นางเพลินพิศ  ราชชมภู ครู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

๑๗ นายสะเอ็ม  บุญเสนา ครู โรงเรียนร่มเกล้า

๑๘ นางอ าไพพรรณ  ตรงต่อกิจ ครู โรงเรียนร่มเกล้า

๑๙ นายนรินทร์  นันตสุข ครู โรงเรียนร่มเกล้า

๒๐ นายวิทยา  วงศ์ประทุม ครู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

๒๑ นายปัญญา  มานะวงศ์ ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

๒๒ นายอัมพร  จันทวงค์ ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

๒๓ นายปัจจัย  นารินรักษ์ ครู โรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา

๒๔ นายเพชร  แก้วมุงคุณ ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม



๔๒๒

๒๕ นายอุดมศักด์ิ  อ่อนสุระทุม ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

๒๖ นายอนรรฆพร  สุนทรา ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

๒๗ นายทองแดง  หาญบูรณะพงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๘ นายจิตติศักด์ิ  วัฒน์วันทนา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๙ นายสมเกียรติ  สุวรรณเทน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓๐ นางพงษ์ผกา  สุวรรณเทน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓๑ นายพรชัย  ตั งตระกูล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓๒ นางสาวเพลินจิต  ไชยพันธ์ ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน

๓๓ นายทองปาน  ตองมีทอง ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน

๓๔ นางสุวลี  โสมศรีแพง ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน

๓๕ นายวิรัตน์  ขันธวิชัย ครู โรงเรียนส่องดาววิทยาคม

๓๖ นางนงเยาว์  ชุณห์ประไพ ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

๓๗ นายทิวา  วงตาขี่ ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

๓๘ นายศักด์ิณรงค์  วิชาการ ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

๓๙ นางเย็นใจ  คอมแพงจันทร์ ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๔

๑ นายรังสฤษฎ์  ศรีปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม

๒ นายวิทยา  ศิลารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

๓ นายสุพจน์  สารผล ผู้อ านวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

๔ นายวิทยา  รุ่งนามา ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

๕ นายไถว  ใจดี ผู้อ านวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์

๖ นายธงชัย  บุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

๗ นางดอกแก้ว  รัชโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยผึ งพิทยา

๘ นายวีระศักด์ิ  กุญชนะรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

๙ นายกิตติพร  อินทะสีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย

๑๐ นางศิริพร  พิมพะนิตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

๑๑ นางจินตนา  ประทุมทิพย์ ครู โรงเรียนกมลาไสย

๑๒ นางดลวรรณ  อัฐนาค ครู โรงเรียนกมลาไสย

๑๓ นางถนอมจิต  มาตย์วิเศษ ครู โรงเรียนกมลาไสย

๑๔ นางวิไลวรรณ  กล้าขยัน ครู โรงเรียนกมลาไสย



๔๒๓

๑๕ นายพิศาล  ไสยสาลี ครู โรงเรียนกมลาไสย

๑๖ นางธัญพร  โตอ่อน ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์

๑๗ นางปัจจัย  จันทร์วิเศษ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์

๑๘ นางสาวจรรยา  ค าภู ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์

๑๙ นางสาวอรชร  ชอินทรวงศ์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์

๒๐ นางพูนเงิน  ศิลาไสล ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

๒๑ นางสาวพูนเจริญ  ภูต้องใจ ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

๒๒ นางสาวสุปราณี  มหาแสน ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

๒๓ นางอังคณา  สืบชมภู ครู โรงเรียนร่องค า

๒๔ นายธงชัย  คลังบุญครอง ครู โรงเรียนอนุกูลนารี

๒๕ นายสมพร  เพชรชู ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

๒๖ นางร าไพพรรณ  วงศ์กมลาไสย ครู โรงเรียนกมลาไสย

๒๗ นางสมพร  ช่วงไชยะ ครู โรงเรียนกมลาไสย

๒๘ นางสาวนิรมล  ไสยกัณห์ ครู โรงเรียนกมลาไสย

๒๙ นางสุดสงวน  นิตย์โชติ ครู โรงเรียนกมลาไสย

๓๐ นายยุทธศาสตร์  วงศ์ค ามี ครู โรงเรียนกมลาไสย

๓๑ นายวีระวัฒน์  พลอยวิเลิศ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๓๒ นางอรพิน  จันทร์สมุด ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์

๓๓ นายวิฑูรย์  มูลมานัส ครู โรงเรียนกุฉินารายณ์

๓๔ นายนิยม  ศรีขลา ครู โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

๓๕ นางธนิษฐา  สันวิลาศ ครู โรงเรียนค าม่วง

๓๖ นายเสวต  ศรีโยธี ครู โรงเรียนโนนค าวิทยา

๓๗ นายสัญญา  หน่อสีดา ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

๓๘ นางอนงค์  ปัตบุตร ครู โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ"์

๓๙ นางพรพิมล  ไชยศิริ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

๔๐ นางศิริรัตน์  กาญจันดา ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

๔๑ นางประพิศ  นาคแย้ม ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

๔๒ นายวิเชียร  พวงทอง ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

๔๓ นางสุธีรา  ศิริกุล ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

๔๔ นายสุวิช  แสงเหิม ครู โรงเรียนอนุกูลนารี



๔๒๔

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๕

๑ นายพรบูลย์  เจริญเชื อ ศึกษานิเทศก์

๒ นางอภิญญา  วิชาเดช นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๓ นายลิขิต  เพชรผล ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

๔ นายวิรัช  เจริญเชื อ ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๕ นายมานิจ  ก้อนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา

๖ นายวิชิต  พลบ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนน  าพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก

๗ นางประดับศรี  หุน่ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

๘ นายวรี  สุโพธิช์ัย ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

๙ นายไกศิษฎ์  เปลรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน

๑๐ นางอมรา  พรหมเกาะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพล

๑๑ นายสมศักด์ิ  ด้วงอิ่ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

๑๒ ว่าที ่พ.ต.สุขุม  บุญภูมิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

๑๓ นายยุทธ  งามเสง่ียม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๑๔ นายวิวรรธน์  ศรีอุทธา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา

๑๕ นางเพ็ญนภา  เก่งกว่าสิงห์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา

๑๖ นายชัยวัฒน์  ขุนน้อย ครู โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

๑๗ นางสาวทวาย  สุรีย์ฉาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่

๑๘ นางจิราพร  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนน  าพองศึกษา

๑๙ นายองอาจ  แอบอิง ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน๒

๒๐ นางณัฐธยาน์  กล่ินโอชา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน๒

๒๑ นางสาวพรประภา  ภูธรศรี ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๒๒ นางเสาวลักษณ์  จุมพลพงษ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๒๓ นางพึงใจ  วนาเฉลิม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๒๔ นางพิมพ์นิภา  สนิทนภาพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๒๕ นางอมรรัตน์  คงสุขธนา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๒๖ นายยศกร  วรวชิรกุล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๒๗ นางเกษร  หาจันดา ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา

๒๘ นางสมพิศ  ค่อนดี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา

๒๙ นางสุพรรณีย์  เจริญโสภารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม



๔๒๕

๓๐ นางนุรดี  ตันติยาสวัสดิกุล ครู โรงเรียนน  าพองศึกษา

๓๑ นายชาญชิต  พงศ์วิทยานนท์ ครู โรงเรียนน  าพองศึกษา

๓๒ นายวินัย  ภูวนาถศรัณญา ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา

๓๓ นางภัชราภรณ์  ค่ าคูณ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา

๓๔ นายสวาท  เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๓๕ นายชวลิต  โยวทิตย์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๓๖ นายเนรมิต  จุมพลพงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๓๗ นางอรพินท์  สงวนศักด์ิ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๓๘ นายสนิท  เนียมสา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๓๙ นางศิริพร  ตะวัน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๔๐ นางวนิดา  จิตโคกกรวด ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๔๑ นายมนูญ  สอนเอี่ยม ครู โรงเรียนนครขอนแก่น

๔๒ นายสุปรีชา  อภัยพันธุ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๔๓ นายวชิรศักด์ิ  นิจมานพ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๔๔ นายสมบัติ  บุญพวง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๔๕ นางนารีรัตน์  พิมวัง ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๔๖ นายชวพงศ์  กุลพันธ์ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา

๔๗ นายชัชวาลย์  สงวนศักด์ิ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๔๘ นายสุมิตร  ศิลาเกษ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

๔๙ นางพรรณวดี  ทัศนภักด์ิ ครู โรงเรียนน  าพองศึกษา

๕๐ นายภูมิชัย  ขรรค์แก้ว ครู โรงเรียนนครขอนแก่น

๕๑ นางสาวจตุพร  ภูศิ่ริภิญโญ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา

๕๒ นางชนิดาภา  ศรีสมาน ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๕๓ นางจิรกัลยา  บุณยพรหม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๕๔ นางสาวณัฐาภรณ์  ชมภูนุช ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๕๕ นางเรียงราย  พันธุว์ิไล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๕๖ นายโยธิน  อ่างยานต์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

๕๗ นายทรงศักด์ิ  สมบุศย์ ครู โรงเรียนพล

๕๘ นางพัชรินทร์  มาตย์ภูธร ครู โรงเรียนน  าพองศึกษา

๕๙ นางยุวดี  เถาหมอ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น



๔๒๖

๖๐ นายขวัญชัย  อาจโยธา ครู โรงเรียนชนบทศึกษา

๖๑ นายวานิชย์  ยอดสง่า ครู โรงเรียนชนบทศึกษา

๖๒ นายผดุง  วิชาเดช ครู โรงเรียนขามแก่นนคร

๖๓ นายอรรถพล  ธรรมวงศา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๖๔ นางจุฬาลักษณ์  เนียมสา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๖๕ นายวิเชียร  กลุ่มจอหอ ครู โรงเรียนน  าพองศึกษา

๖๖ นางฐานิตา  ไชยกาล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร

๖๗ นางละมัย  นวลละออ ครู โรงเรียนพล

๖๘ นางสาวเกศินี  ธรรมแสง ครู โรงเรียนบ้านไผ่

๖๙ นายศุภากร  เร่งพัฒนกิจ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๗๐ นายประครอง  โคตรชุม ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

๗๑ นางบุบผา  แสงแก้ว ครู โรงเรียนนครขอนแก่น

๗๒ นางธรารัตน์  อึ๊งภากรณ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๗๓ นางสุวิไลลักษณ์  วรรณวิจิตร ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๗๔ นายรังสฤษด์ิ  เส่งมูล ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๗๕ นางรมิดา  วีระไทย ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๗๖ นายณัฐวุฒิ  เจริญใจ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร

๗๗ นางอัปสร  สุรพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา

๗๘ นายบรรจง  เสโส ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา

๗๙ นายธงไทย  พลีพูล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร

๘๐ นายจิระ  แซ่ตัง ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

๘๑ นางสุจิตรา  บาริศรี ครู โรงเรียนนครขอนแก่น

๘๒ นางลาวรรณ  นิธิทรัพย์ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา

๘๓ นางสุวิมล  ชินชูศักด์ิ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น

๘๔ นางกาญจนา  กล่ินใย ครู โรงเรียนสีหราชเดโชชัย

๘๕ นายลิขิต  กฤษณะกาฬ ครู โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

๘๖ นางฉมามาศ  พินิจชัย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๘๗ นายนิวัตร์  ส าเร็จ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย



๔๒๗

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๖

๑ นายชูชาติ  ชัยอาสา รองผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงนารี

๒ นายสุรเดช  บุญไชโย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล

๓ นายผิน  ศรีโยวศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

๔ นางวัฒนา  ควรรติกุล ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม

๕ นางเพ็ชรเงิน  พาณิชย์ ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม

๖ นางอรวรรณ  ลิมานนท์วราไชย ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม

๗ นางพัชรีวรรณ  ลัมพาภิวัฒน์ ครู โรงเรียนผดุงนารี

๘ นางรพิพรรณ  วงศ์พุฒ ครู โรงเรียนผดุงนารี

๙ นางเกษร  อัครแสง ครู โรงเรียนผดุงนารี

๑๐ นางพรทิพย์  ซังธาดา ครู โรงเรียนผดุงนารี

๑๑ นางดรุณรัตน์  ศรีสถิตย์ ครู โรงเรียนผดุงนารี

๑๒ นางแววตา  แสงสว่าง ครู โรงเรียนผดุงนารี

๑๓ นายสุพจน์  ตลับทอง ครู โรงเรียนผดุงนารี

๑๔ นางอรวรรณ  ภาแก้ว ครู โรงเรียนผดุงนารี

๑๕ นางตวงพร  เชื อจ ารูญ ครู โรงเรียนผดุงนารี

๑๖ นางวันทนีย์  แสนศักด์ิ ครู โรงเรียนผดุงนารี

๑๗ นางสุรางค์  พันธุม์ณี ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล

๑๘ นายอนุชงค์  นาคสมบูรณ์ ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล

๑๙ นางวรนุช  ราคายิ่ง ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล

๒๐ นางกอบทอง  ตันบุญต่อ ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล

๒๑ นายสุนทร  ทองเปาว์ ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล

๒๒ นางวิภาลักษณ์  ธงตะทบ ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

๒๓ นางสงวนศรี  แสนจักร ครู โรงเรียนกันทรวิชัย

๒๔ นายหอมสิน  นามศรีอุ่น ครู โรงเรียนกันทรวิชัย

๒๕ นางพัชนี  ไชยานี ครู โรงเรียนกันทรวิชัย

๒๖ นายสุปัน  กองทอง ครู โรงเรียนกันทรวิชัย

๒๗ นายทองสืบ  เลิศล  า ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

๒๘ นายสุวิทย์  ลาโยธี ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

๒๙ นางชลิดา  พลบัวไข ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์



๔๒๘

๓๐ นางสุเรขา  มูลสาร ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

๓๑ นายโสภณ  มัดจุปะ ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

๓๒ นายพิชัย  พลเหลา ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

๓๓ นางสุวภรณ์  ศรีมะฮุง ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

๓๔ นางสาวปทุมวัน  รัตนคุณสาสน์ ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

๓๕ นายวิวัฒน์  สิงหาปัด ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

๓๖ นายพรชัย  อ าไพพร ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

๓๗ นายสุรินทร์  สิมศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

๓๘ นายปรีดา  นียากร ครู โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

๓๙ นางเพลินพิศ  ภาสว่าง ครู โรงเรียนบรบือ

๔๐ นายนริศ  พรมทอง ครู โรงเรียนบรบือ

๔๑ นายณรงค์  เสนาค า ครู โรงเรียนบรบือ

๔๒ นายพยุงศักด์ิ  ทัพโยธา ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

๔๓ นายเฉลิม  สารสุข  ครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

๔๔ นายรณรงค์  ถิระชัย ครู โรงเรียนวาปีปทุม

๔๕ นายนิวัติ  ทิพย์พิลา ครู โรงเรียนวาปีปทุม

๔๖ นายพลาชัย  ภูมิภักด์ิ ครู โรงเรียนวาปีปทุม

๔๗ นายอภิสิทธิ ์ กิจเจริญสิน ครู โรงเรียนวาปีปทุม

๔๘ นายอุทิศ  รางศรี ครู โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

๔๙ นายสมัย  กาฬธิสา ครู โรงเรียนนาโพธิพ์ิทยาสรรพ์

๕๐ นายวรพงศ์  เสรีรัตน์ ครู โรงเรียนผดุงนารี

๕๑ นายสุรชัย  ตั งวิเชียร ครู โรงเรียนกันทรวิชัย

๕๒ นายประสงค์  ศรีวิชา  ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๗

๑ นายชาตรี  ชาปะวัง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายศุภชัย  สายสิงห์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายปริญญา  เอราวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

๔ นายกัมพล  พื นแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

๕ นายสุรศักด์ิ  ศรีละมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

๖ นายฉัตร  ภาคมฤค ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์



๔๒๙

๗ นายเสถียร  เปรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

๘ นายพิทยา  โยวะผุย ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองผึ งวิทยาคาร

๙ นายเชิงชาญ  วงศ์ศรีมี ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์

๑๐ นายสุพล  พลเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

๑๑ นายสุวัฒน์  อุทุมภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

๑๒ นายอุภพงษ์  ร่มแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

๑๓ นายนิกร  อุทก รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

๑๔ นายจรินทร์  อ่อนสองชั น ครู โรงเรียนสตรีศึกษา

๑๕ นางสาวไพฑูรย์  พันตะพรหม ครู โรงเรียนสตรีศึกษา

๑๖ นางสาววราภรณ์  พินิจธนสาร ครู โรงเรียนสตรีศึกษา

๑๗ นางวิไลลักษณ์  พลสามารถ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา

๑๘ นางวัชราภรณ์  สาลี ครู โรงเรียนสตรีศึกษา

๑๙ นางสุภาพร  แก้วพลัย ครู โรงเรียนสตรีศึกษา

๒๐ นางนีรนุช  สัจจะมโน ครู โรงเรียนสตรีศึกษา

๒๑ นายเผด็จ  ปานะโปย ครู โรงเรียนสตรีศึกษา

๒๒ นางจุไรศรี  โภคา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๒๓ นายปรีชา  เถาว์ทิพย์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๒๔ นายไพฑูรย์  ถนัดค้า ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๒๕ นางแก้วพนมพร  ค าภักดี ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๒๖ นายธงชัย  สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๒๗ นางยุบล  อายุวัฒน์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๒๘ นางอรศรี  ประทุมชาติ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๒๙ นางเพ็ญศรี ค าบุศย์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๓๐ นายสุรพล  ศรีธรรมา ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๓๑ นายรัฐธนินท์  อภิสิงหธวัช ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๓๒ นายไพบูลย์  อ่อนฉวี ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๓๓ นายผจญ  ชัยทิศานันท์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๓๔ นายรัฐพล  หรพร้อม ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๓๕ นางเพ็ญศรี  ภูมิเหล่าแจ้ง ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๓๖ นายประเสริฐ  สีสาร ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา



๔๓๐

๓๗ นางศิริลักษณ์  จันทร์รุ่ง ครู โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

๓๘ นางวรรณวิไล  บุญโทแสง ครู โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

๓๙ นางเกษมศรี  ค าสิงห์ ครู โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

๔๐ นางอารีย์  โพโสลี ครู โรงเรียนขัติยะวงษา

๔๑ นางธนิดา  สูงสันเขต ครู โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

๔๒ นางโฉมพรรณ  อินทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

๔๓ นางสาวรัชนี  บุญเจริญ ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

๔๔ นายเวียง  ทะวะวัง ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

๔๕ นายสมเดช  สาระถี ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

๔๖ นายวิชิต  ชิณเพ็ง ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

๔๗ นายประเวส  ดลเจิม ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

๔๘ นางสุดสวาท  ศรีหนา ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

๔๙ นายสุนทร  ยามโสภา ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

๕๐ นางสุขใจ  ยกสงวน ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

๕๑ นายเอนก  เนตรวงษ์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

๕๒ นายรวีวร  อินทริกานนท์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

๕๓ นายปราโมทย์  นิลเนตร ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

๕๔ นายรุ่งศักด์ิ  จันทราช ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

๕๕ นางสิริลักษณ์  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

๕๖ นางสุวนีย์  แก้วทัพไทย ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

๕๗ นางยิ่งลักษณ์  สระคูพันธ์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

๕๘ นางสุนทรี  โพดาพล ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน

๕๙ นายวิชัย  พลซ่ือ ครู โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

๖๐ นายธงชัย  นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

๖๑ นางเตือนใจ  อดกลั น ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

๖๒ นางเอมอร  มิรัตนไพร ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

๖๓ นายสืบพงษ์  แต้สกุล ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

๖๔ นางรองรัตน์  กฤติวัฒนพงษ์ ครู โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา

๖๕ นางพวงเพชร  ชุปวา ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

๖๖ นายสมพงษ์  เนติรัตน์ ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม



๔๓๑

๖๗ นางสาววณี  ลือชา ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

๖๘ นายประไพ  หินกอง ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

๖๙ นายธนญาณชาต  เกษตรสิงห์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

๗๐ นางวิลาวัณย์  เดชโยธิน ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

๗๑ นางกิ่งกาญจน์  ดวงอ่อนนาม ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

๗๒ นางเพ็ญศรี  ทศภูชัย ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

๗๓ นายเรืองยศ  พัว่พันศรี ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๒

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๘

๑ นายสมชัย  เย็นสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๒ นายเล่ือน  มีพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ งพัฒนาทร

๓ นางสุภาพร  สุนทรา ผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

๔ นางอารุวรรณ  ธิบูรณ์บุญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๕ นายประดิษฐ์  นวลใส รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

๖ นางสุนันทา  จันทรซ้าย รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

๗ นายธีรกิตต์ิ  จันทร์ใส ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๘ นางกมลวรรณ  ชูกล่ิน ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๙ นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย ครู โรงเรียนกันทรารมณ์

๑๐ นายพรชัย  วิทยาภินันท์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์

๑๑ นายจ าเนียร  บัวแก้ว ครู โรงเรียนกันทรารมณ์

๑๒ นายเอกมันต์  ศุภสาร ครู โรงเรียนก าแพง

๑๓ นางจิราภรณ์  บัวแย้ม ครู โรงเรียนก าแพง

๑๔ นายศักดา  บัวแย้ม ครู โรงเรียนก าแพง

๑๕ นางปทุม  ผาสุข ครู โรงเรียนก าแพง

๑๖ นายสมชาย  โสพัฒน์ ครู โรงเรียนก าแพง

๑๗ นายบุญชิด  ค าทอง ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

๑๘ นายวิรัช  สาระรักษ์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

๑๙ นายประมวล  ศรีวิเศษ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

๒๐ นายบุญสิทธิ ์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

๒๑ นายประวัติ  ดวงสมร ครู โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

๒๒ นายประพันธ์  กาญจนเกษม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ



๔๓๒

๒๓ นายปราโมทย์  ในจิต ครู โรงเรียนทรายมูลวิทยา

๒๔ นางใจสมาน  สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่

๒๕ นางลาวัลย์  พุฒิชาติ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

๒๖ นายประสิทธิ ์ ครองยุทธ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

๒๗ นางปราณี  วงศ์ยะรา ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

๒๘ นางธัญวรัตน์  สุวรรณเพชร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

๒๙ นายอดุลย์  เวชกามา ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

๓๐ นายบุญชู  ธาตุทอง ครู โรงเรียนเลิงนกทา

๓๑ นายเดชา  จันดาพันธ์ ครู โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

๓๒ นางสาวสาริกา  นามวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

๓๓ นายราษี  ทองตัน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

๓๔ นางสุดารัตน์  วุฒิตระกูลชัย ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

๓๕ นางพุทธพร  สิงห์ดง ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

๓๖ นายทองดี  ทองผาย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๓๗ นายทรัพย์อุดม  วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๓๘ นางสุพัฒนา  เจตินัย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๓๙ นางอัมพร  เชื อโชติ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๔๐ นางจริยา  จันทร์พวง ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๔๑ นางยุพาพร  วิเศษสังข์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๔๒ นายพิชัย  หาวิชิต ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๔๓ นางสุกานดา  อินทนิล ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

๔๔ นางวิราณี  สุดา ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๒๙

๑ นายประชา  สิทธิโชค รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสุมิตร  เสนสม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

๓ นายปัญญา  แพงเหล่า นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

๔ นางอุดมสิน   จันทรสุทธิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

๕ นายบพิตร  มีหนองหว้า ศึกษานิเทศก์

๖ นายบรรทม  เครือวัลย์ ศึกษานิเทศก์

๗ นายสรศิลป์  นามมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา



๔๓๓

๘ นายเสนอ  สร้างสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

๙ นายประพล  ตระการไทย รองผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล

๑๐ นายจ าลอง  ทุน่ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย

๑๑ นายบัณฑิต  สังข์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี

๑๒ นางประนอม  โสภิพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา

๑๓ นายชัยสิทธิ ์ พลทรัพย์ศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

๑๔ นางนุชนารถ  ฉวีวงศ์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๑๕ นางพรศรี  ชาติมนตรี ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๑๖ นางพงษ์ลดา  สังคพัฒน์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๑๗ นายสาคร  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๑๘ นางสาววาสนา  แช่มสนิท ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๑๙ นางเลิศลักษณ์  ตั งพานิช ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๐ นายวสุ  วิรัศมี ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๑ นางสาวกอบแก้ว  บุญเรือง ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๒ นายสุรพจน์  เมฆพัฒน์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๓ นายเกื อกูล  แสงสว่าง ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๔ นางอมรรัตน์  ฤทธิจ์ันทร์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๕ นางผกามาศ  หวังชูชอบ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๖ นางสุพิรญาณ์  พันธ์ศิริ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๗ นางสาวจินตนา  โกมลวิชญ์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๘ นางวิไลวรรณ  คล้ายแก้ว ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

๒๙ นางนลินพร  โสมเกษตรินทร์ ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี

๓๐ นายรังสรรค์  นิมิตแสงเทียน ครู โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

๓๑ นางราตรี  เมืองซอง ครู โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

๓๒ นางสาวจุฑามาศ  ธานี ครู โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

๓๓ นางรัชนี  แสงชัย ครู โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

๓๔ นางสิริอุบล  สายแวว ครู โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

๓๕ นางจันทนีย์  มงคลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

๓๖ นางอภัยพันธ์  บัวใหญ่ ครู โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

๓๗ นายค าดี  ถวิลบุญ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร



๔๓๔

๓๘ นางจุฑามาศ  สายธนู ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

๓๙ นางสุภา  ชาปะวัง ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

๔๐ นายศรัณย์  พิสุทธิโกศล ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

๔๑ นางอรดี  ภูสิธานันทน์ ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

๔๒ นายทองค า  สุธรรม ครู โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

๔๓ นางจันทนา  ขัมภรัตน์ ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๔๔ นางสุลีพร  โคตรพันธ์ ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๔๕ นายน าชัย  อภิรักษ์มนตรี ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๔๖ นายนิวัฒน์  ยิ่งยง ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม

๔๗ นางนภาภรณ์  บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๔๘ นายปราโมทย์  กัลยา ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๔๙ นายวิรุณ  หน่อแก้ว ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๐ นางนพรัตน์  ปางชาติ ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๑ นางพาณี  บุตรนิพันธ์ ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๒ นางกอบกุล  ทาเจริญ ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๓ นางพิยดา  โคตรมงคล ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๔ นางสุพัตรา  ศิริเรือง ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๕ นายประวิตร  ธนาพร ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๖ นายวินัย  พิทักษ์เทพสมบัติ ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๗ นางพูลทรัพย์  มิ่งสูงเนิน ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๘ นางวัลลภา  วัฒโน ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๕๙ นางสาวภาวิณี  ลิวนานนท์ชัย ครู โรงเรียนนารีนุกูล

๖๐ นายบพิตร  เนืองอนันต์ ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

๖๑ นายสุรวุฒิ  ยุทธชนะ ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

๖๒ นางรัตนา  ธาราพิทักษ์ชีวิน ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

๖๓ นางสิริกร  ยศวิไล ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

๖๔ นางสาวจตุพร  พรหมสมบัติ ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

๖๕ นางสาวทัศน์สุภา  ศิริก าเนิด ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

๖๖ นางพรทิพย์  อินทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ

๖๗ นางบุญเจิม  ชบาศรี ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ



๔๓๕

๖๘ นางวิไลศักด์ิ  พละพันธ์ ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ

๖๙ นายสมเดช  จันทราภรณ์ ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ

๗๐ นายอมรทัต  เพ็ญจันทร์ ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ

๗๑ นายมาโนช  อารยะพงศ์ ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ

๗๒ นางนฤมล  นามบุญลือ ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ

๗๓ นางปนัดดา  จุลทุม ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ

๗๔ นางนภวรรณ  โลหะสาร ครู โรงเรียนวารินช าราบ

๗๕ นางนวลศรี  ศรีแก้ว ครู โรงเรียนวารินช าราบ

๗๖ นายวิชัย  คงคุ้ม ครู โรงเรียนเดชอุดม

๗๗ นางชวนชม  กุลเซ็นต์ ครู โรงเรียนเดชอุดม

๗๘ นางสุพรรณี  บัวกิ่ง ครู โรงเรียนเดชอุดม

๗๙ นางส าอาง  ชะบาศรี ครู โรงเรียนเดชอุดม

๘๐ นางฉวีวรรณ  ศรีค า ครู โรงเรียนเดชอุดม

๘๑ นางสาวส าเร็จ  อาจธะขันธ์ ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ

๘๒ นายสมคิด  บุญเลิศ ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ

๘๓ นางจินตนา  พรแก้ว ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ

๘๔ นางทิพวรรณ  น่วมในชาติ ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ

๘๕ นายสุรชัย  บุญรอด ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ ๒

๘๖ นายศิริศักด์ิ  พันธ์ศิริ ครู โรงเรียนลือวิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๐

๑ นางสาวแสงดาว  คงนาวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนกุตตุ้มวิทยา

๒ นายอนัญชัย  จ านงนรินทรรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

๓ นายชัชวาล  ตอพรหม รองผู้อ านวยการโรงเรียนคอนสวรรค์

๔ นายมาณพ  โลหิตโยธิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

๕ นายสมสันต์  ผดุงพล รองผู้อ านวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

๖ นายวิศาล  หอมวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

๗ นางศุภรัตน์  ธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

๘ นายองอาจ  ธรรมะ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

๙ นางกฤษณา  พลธรรม ครู โรงเรียนภูเขียว

๑๐ นางขนิษฐา  ต่อศรี ครู โรงเรียนเมืองพญาแล



๔๓๖

๑๑ นางกัลยา  วรรณพงศ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

๑๒ นายจิระ  ศรีหาบุตร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

๑๓ นางสุมนา  แน่นอุดร ครู โรงเรียนภูเขียว

๑๔ นางสาวมารยาท  ศรีพิพัฒนกุล ครู โรงเรียนภูเขียว

๑๕ นายทรงชัย  ศรีพล ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

๑๖ นางประไพ  ศิลป์ประกอบ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

๑๗ นางพเยียกร  สุทธิโมกข์ ครู โรงเรียนภูเขียว

๑๘ นายธณสรร  นเรศศิริกุล ครู โรงเรียนบ้านค่าย

๑๙ นางสมคิด  สุทินฤกษ์ ครู โรงเรียนภูเขียว

๒๐ นางสาวนิภารัตน์  โชคสุวัฒนสกุล ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

๒๑ นางจุฬีวรรณ  ตั งใจ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

๒๒ นางวันทนา  ศรีช านาญ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

๒๓ นายอาคม  ทองประสม ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

๒๔ นายวีระเดช  บาลธนจักร ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

๒๕ นางสิวาภรณ์  พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์

๒๖ นางวิบัณฑิตา  ธงภักด์ิ ครู โรงเรียนเมืองพญาแล

๒๗ นางจินตนา  สุมาลัย ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

๒๘ นายอนุวัฒน์  บุญประเสริญดี ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

๒๙ นายธงชัย  บุตรประพันธ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

๓๐ นายเรืองฤทธิ ์ บุญจวง ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

๓๑ นายพรเทพ  ร่าเริงใจ ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๑

๑ นายมังกร  กมลวัทน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายธีรวุฒิ  ทองโอษฐ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๓ นายเมธา  ชาญเมธี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๔ นายวิวัฒน์ชัย  เศรษฐชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๕ นายประเสริฐ  ศิลปะ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

๖ นายประจักษ์  ธีรพงศธร ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา

๗ นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๘ นายลัดทา  ชนะภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม



๔๓๗

๙ นายยศพงศ์  รุ่งเรือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๑๐ นายทองพูน  อุดม รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๑ นางสาวศิริพร  วงศ์วัฒนฤกษ์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๑๒ นางสาวโสมส่องแสง  ธนนิธิสิริสฤษฎ์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓ นายส าเนาว์  สุขความดี ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๑๔ นางจงใจ  ส าราญวงค์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๑๕ นางโกสุมภ์  แก้วบัณฑิตย์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๑๖ นายสุริพล  บุญปลื ม ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๑๗ นางสุวนิตย์  วรรณธนะเดชาธร ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๘ นางณัฐมา  บุบผารัตน์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๑๙ นางบังอร  ทันจันทึก ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๒๐ นางอังคณา  โชติกลาง ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี

๒๑ นายอธิปัตย์  บุณยานุเคราะห์ ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี

๒๒ นางณิชาภา  พรหมมา ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๒๓ นางจรรยา  พุทธิวิริยากร ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๒๔ นางบุญธรรม  จุลศิริพงษ์ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๒๕ นายเสน่ห์  ซ่ือตรง ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๒๖ นายสมชาย  เศวตชัยกุล ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๒๗ นางสาวยุพิน  ถิ่นสูงเนิน ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๒๘ นางสาวธีรดา  บุรินทรสุชาติ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๒๙ นายสุริยา  นภาวัฒนด ารงค์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๓๐ นายชัยศักด์ิ  ปิติสุรเดช ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๓๑ นางปิยนาฎ  ธานิยจันทร์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๓๒ นายสุรศักด์ิ  ประยูรยวง ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๓๓ นายอนันต์  บรรพสุวรรณ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๓๔ นางจิตติมา  นาดี ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๓๕ นางวิภาวี  จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๓๖ นางรุ่งอรุณ  สุวรรณธีระกิจ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๓๗ นางสาวชมนาด  นามศิริ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๓๘ นายสุพจน์  มีมาก ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒



๔๓๘

๓๙ นางภัทรภร  ด ารงรัตน์กุล ครู โรงเรียนปากช่อง

๔๐ นางอารีรัตน์  ปรางทิพย์ ครู โรงเรียนปากช่อง

๔๑ นางสุธาทิพย์  สุระแพง ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

๔๒ นางอัมพร  สิทธิปราโมทย์ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

๔๓ นางสาวราตรี  สรรพศรี ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

๔๔ นางสาววจีรัตน์  นาคะนิเวศน์ ครู โรงเรียนพิมายวิทยา

๔๕ นายอุทัย  วิชยพงศ์ ครู โรงเรียนพิมายวิทยา

๔๖ นายกษม  ไชยวิชิต ครู โรงเรียนพิมายวิทยา

๔๗ นางวิลาวัลย์  พรหมบุตร ครู โรงเรียนพิมายวิทยา

๔๘ นางโสภิต  ภูมิค้า ครู โรงเรียนพิมายวิทยา

๔๙ นายเทพาวุธ  ห้าวหาญ ครู โรงเรียนพิมายวิทยา

๕๐ นางรักษณีย์  ทองสุกแก้ว ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๕๑ นางสิริกาญจน์  ศิวะฉัตรมณี ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๕๒ นางจักษุพ์ิณ  สัมฤทธิย์ากรณ์ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๕๓ นายกนก  ศารท์รัตน์ ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๕๔ นางสาวจรีภรณ์  จันทร์รัตนปรีดา ครู โรงเรียนเมืองคง

๕๕ นายอนันท์  อินทรักษา ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม

๕๖ นางวันทนา  หลอมทอง ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม

๕๗ นายบุญลือ  อินทะวงษ์ ครู โรงเรียนเสิงสาง

๕๘ นางสาวนิภาภัทร  ศาสตร์สูงเนิน ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

๕๙ นายภูเบศ  ศรีม่วงกลาง ครู โรงเรียนขามสะแกแสง

๖๐ นางเกศินี  เกษโกวิท ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๖๑ นางสาวฐิติมา  อินทรรังสี ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๖๒ นายสมศักด์ิ  บูรณสถิตวงศ์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๖๓ นางสมฤดี  สัณฐาน ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๖๔ นางสาวจงรักษ์  วิวัฒนาพันธุ์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๖๕ นายเกียรติพงศ์  พงศ์ทิพากร ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๖๖ นางกรรณิการ์  วรรณประทุม ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๖๗ นางวรัชญา  โตธรรมเจริญ ครู โรงเรียนจักราชวิทยา

๖๘ นายกิตติ  จ ารัสประเสริฐ ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี



๔๓๙

๖๙ นายชัยวัฒน์  จันทร์มาลย์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๗๐ นายพินิจ  ศรีประภาพงศ์ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๗๑ ว่าที ่ร.ต.บุญส่ง  เจริญสุข ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๗๒ นางชลอจิต  เรืองมะเริง ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๗๓ นายศักด์ิศิริ  น้อยสีมา ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๗๔ นางสุรีย์  ธนาวุฒิ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

๗๕ นางวนิดา  พันธ์สุกใส ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

๗๖ นางศิริวรรณ  วาทะพุกกณะ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๗๗ นายเฉลียว  อัตตวิริยะสุวร ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๗๘ นายประจักษ์  สุขมงคล ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๗๙ นางวันดี  แอบจันทร์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา

๘๐ นางสาวไพลิน  เลาหะนันท์ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๘๑ นางสาวอารี  เรียบสกุล ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม

๘๒ นางสาวอ าไพ  ฉันงูเหลือม ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒

๘๓ นางรุ่งรัตน์  บุณยเกียรติ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๒

๑ นายพิสุทธิ ์ ชื่นศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

๒ นายพีระพงศ์  เจริญพันธุพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโพธิพ์ิทยาคม

๓ นายธีรพัฒน์  วรรณไกรโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

๔ นายธนิตศักด์ิ  นาราชจรูญทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

๕ นายบุญเสริม  กัณหา รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

๖ นายกิตติภพ  เก่าแก่กุลวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

๗ นางประเทือง  เพ็งประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

๘ นางปรมาพร  เกิดสุข ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

๙ นายสมบูรณ์  ครองชื่น ครู โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

๑๐ นายเวทิส  พันธโคตร ครู โรงเรียนสตึก

๑๑ นางอรพรรณ  ศรีสว่างรัตน์ ครู โรงเรียนล าปลายมาศ

๑๒ นางขจรสุดา  เหล็กเพชร ครู โรงเรียนล าปลายมาศ

๑๓ นายสนิท  ไวมงคุณ ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม

๑๔ นางยุพา  แท่งทอง ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก



๔๔๐

๑๕ นางสาวสุนีย์  แจ่มศิริพรหม ครู โรงเรียนพุทไธสง

๑๖ นางทิพย์ประภา  ศิลาจรูญลักษณ์ ครู โรงเรียนพุทไธสง

๑๗ นางณัฏฐิรา  ปัดสา ครู โรงเรียนพุทไธสง

๑๘ นางนันทพร  เสขะกุล ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

๑๙ นางนวลจันทร์  เฉลาประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

๒๐ นายทวีสิทธิ ์ สุขกูล ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

๒๑ นางสุภาพ  เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนนางรอง

๒๒ นางแพรวพรรณ  บรรจงศิริทัศน์ ครู โรงเรียนนางรอง

๒๓ นางทิพยา  ประพันธ์ ครู โรงเรียนนางรอง

๒๔ นายมาโนชญ์  ราชกิจ ครู โรงเรียนนางรอง

๒๕ นางดวงพร  จินดาวงศ์ ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม

๒๖ นายไพฑูรย์  พะนงรัมย์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

๒๗ นายจักรี  หาญสุวรรณ ครู โรงเรียนภัทรบพิตร

๒๘ นางสมคิด  คลังกูล ครู โรงเรียนภัทรบพิตร

๒๙ นางมุกดา  ลิขิตประเสริฐ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๓๐ นายธนเดช  นิลสระคู ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๓๑ นายวารสิทธิ ์ นรัฐกิจ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๓๒ นายกิตติศักด์ิ  บุญเกตุ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๓๓ นายเหลือศักด์ิ  ปิยารัมย์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๓๔ นายสุเทพ  ศรีละ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๓

๑ นายธนชัย  สุทธิยานุช ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา

๒ นายอร่าม  บูรณ์เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร

๓ นายสุเทียน  ฉัตรเงิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์

๔ นายวีรัตน์  ลอยทะเล รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

๕ นางผกาแก้ว  ดุจเพ็ญ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร

๖ นายปราโมทย์  พิณพิมาย ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร

๗ นายฉัตรเอก  หล้าล  า ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร

๘ นางผิวอ่อน  หวังชูชอบ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร

๙ นางกนกพร  เรืองสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร



๔๔๑

๑๐ นางพรรณภา  จิตร์ประวัติ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร

๑๑ นางพรเพ็ญ  สุจินพรัหม ครู โรงเรียนสิรินธร

๑๒ นางฉวีวรรณ  ธนารักษ์ ครู โรงเรียนสิรินธร

๑๓ นางสาวสุขศรี  สุจินพรัหม ครู โรงเรียนสิรินธร

๑๔ นางศิริพร  วรศิริ ครู โรงเรียนสิรินธร

๑๕ นางศิริวรรณ  เชื ออินทร์ ครู โรงเรียนสิรินธร

๑๖ นายสมศักด์ิ  เทียมเลิศ ครู โรงเรียนสิรินธร

๑๗ นางสาวฉวีวรรณ  สมัครสมาน ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์

๑๘ นายจักรดุลย์  อิทธิปรัชญาบุญ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

๑๙ นางปรารถนา  ด ารงศักด์ิ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

๒๐ นายสมหมาย  โคหาจักร์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

๒๑ นางอารยา  ฉัตรทอง ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

๒๒ นางอรทัย  ชโยจ ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

๒๓ นายประเสริฐ  ประดับศรี ครู โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์

๒๔ นายจอม  ทองบุญ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

๒๕ นางจิระพรรณ  อึ งอรุณ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

๒๖ นางเสริมศรี  พวงประยงค์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

๒๗ นางเพ็ญทวี  ศรีแก้ว ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา

๒๘ นายอยู่  ศรีแก้ว ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา

๒๙ นางกฤติยา  พิลึก ครู โรงเรียนรัตนบุรี

๓๐ นางสงบ  สร้อยจิต ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร

๓๑ นางวิชชุกร  เกษรบัว ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

๓๒ นางอัครวดี  สุทธิยานุช ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

๓๓ นายอุดม  คิดดีจริง ครู โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

๓๔ นางสาวปราณี  เล่ือนทอง ครู โรงเรียนสังขะ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๔

๑ นายพิชิตพล  สุทธิสานนท์ ศึกษานิเทศก์

๒ นายรามลักษณ์  อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์

๓ นายวิษณุ  ไชยแก้วเมร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๔ นางนิตยา  บุญเป็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ



๔๔๒

๕ นายอรรถเสฏฐ์  สุสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๖ นายมนสมุทร  ปานพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

๗ นายพล  พิชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๘ นางประกายศรี  สุขเสถียร รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๙ นายสุเทพ  ต่ายทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๑๐ นายพงษ์ศักด์ิ  เล็กบุญญาสิน ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๑๑ นางนิธิพันธ์  ยากี ครู โรงเรียนสันก าแพง

๑๒ นางสุจิตรา  สัตยารักษ์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๑๓ นายชนินทร์  ทิพยสุนทรานนท์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๑๔ นางวัลภา  ทิศายุกตะ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๑๕ นางพุทธชาติ  ศิริปัญญา ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๑๖ นางสาวระวิพรรณ  เจษฎากุล ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๑๗ นายชาตรี  มีชัย ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๑๘ นายศรัณย์  ทิมอรุณ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๑๙ นางกิ่งกาญจน์  ไชยแก้วเมร์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๒๐ นางจิราภรณ์  สุภิสิงห์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๒๑ นางพรรณี  สุริยะแก้ว ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๒๒ นายระเบียบ  บัวค าซาว ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๒๓ นางเสริมสุข  เจียมตน ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๒๔ นางสาวอรนุช  โอสถาพันธ์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๒๕ นางสาวนิลวรรณ  จิวขวา ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๒๖ นางนวรัตน์  กัลปเพ็ญ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๒๗ นางลัดดาวัลย์  เทพวีระ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๒๘ นางกิตติมา  มนูญศักด์ิ ครู โรงเรียนหอพระ

๒๙ นางน้อย  แก้วศิริ ครู โรงเรียนหอพระ

๓๐ นางพรสวรรค์  บุญอยู่ ครู โรงเรียนหอพระ

๓๑ นายสุวมิตร  เล่ียมมินฟุล ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๓๒ นายวิวัฒน์  อาษากิจ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๓๓ นางสาวพุทธชาด  ไชยเดชะ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๓๔ นางกาวิลยา  สอนวัฒนา ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย



๔๔๓

๓๕ นางสุภาพร  วิสารทวงศ์ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๓๖ นางนราฐิติพร  ปะระมะ ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

๓๗ นายฉัตรชัย  ยะภิระ ครู โรงเรียนสันก าแพง

๓๘ นางอรพิน  สมมิตร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๓๙ นางพนมวัลย์  สิทธิพล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๔๐ นางสุณี  ดรุณธรรม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๔๑ นางสมศรี  สินสุข ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๔๒ นางภาวนา  พงศ์เจริญ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๔๓ นางสาววัลยา บุตรดี ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

๔๔ นางสาวพัชรี  วงศ์สุธาวี ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

๔๕ นางพิพรรัชช์  กองสงฆ์ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

๔๖ นางสาวเอมอร  แดงไฟ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

๔๗ นางผ่องศรี  ลิ มค า ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

๔๘ นางอาภรณ์  ปรีชาปัญญา ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

๔๙ นายประหยัด  ชิดทอง ครู โรงเรียนแม่แตง

๕๐ นายอุทัย  ดวงบาล ครู โรงเรียนแม่แตง

๕๑ นางวริยาภรณ์  ไชยปะ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

๕๒ นายอ านวย  ใจเกรียงไกร ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

๕๓ นายฐิติพันธ์  รุ่งเจริญ ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

๕๔ นางสาวกรรณิการ์  ส าอางค์                                   ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

๕๕ นางสาวพวงทอง  องอาจ ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

๕๖ นางยุพิน  ชัยพรหม ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๕๗ นายสุธรรม  กันทาแก้ว ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๕๘ นายเฉลิมพล  ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๕๙ นางอ านวยพร  ใจอินผล ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๖๐ นายสมบูรณ์  ศรีวิลัย ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๖๑ นางทองมณี  สุทธสานนท์ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๖๒ นางลัดดา  ยาระณะ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๖๓ นายฉมัง  ประยูรชาติ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๖๔ นางทับทอง  วุฒิรัตน์ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม



๔๔๔

๖๕ นางถนอมนวล  ออรพินท์ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๖๖ นางพักตร์พิมล  อนุรักษ์ชินะ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๖๗ นางเพียงพร  มาลัยวรรณ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๖๘ นางสุบิน  ตระการศิริ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

๖๙ นางยอดถวิล  เกล็ดจีน ครู โรงเรียนจอมทอง

๗๐ นายพรพิพัฒน์  เลขธรากร ครู โรงเรียนจอมทอง

๗๑ นางประไพพร  ตั งสุนทรขัณฑ์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๗๒ นายวินัย  ฟุง้วัชรากร ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๗๓ นายพิพัฒน์  กัลปเพ็ญ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

๗๔ นายนคร  วัฒนกีบุตร ครู โรงเรียนหอพระ

๗๕ นายยุทธศักด์ิ  จุลกาฬ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๗๖ นายสุริยัน  พินทอง ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๗๗ นายอุดม  อ้าย ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๗๘ นางแสงแก้ว  ตันติวรวิทย์ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๗๙ นางเพ็ชรล้วน  กิจสุวรรณ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๘๐ นางนิภาพรรณ  กิจพจน์ ครู โรงเรียนสันก าแพง

๘๑ นายนพดล  มินานนท์ ครู โรงเรียนสันก าแพง

๘๒ นางชฎา  อินทะรังษี ครู โรงเรียนสันก าแพง

๘๓ นางสุทธกาญจน์  ไชยวรกุล ครู โรงเรียนสันก าแพง

๘๔ นางสาวธีรวรรณ  วรรณางกูร ครู โรงเรียนสันก าแพง

๘๕ นายชูศักด์ิ  พงศ์เจริญ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๘๖ นางนิภาพร  ชมเชย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

๘๗ นายพิทยา  ศิรินันท์ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

๘๘ นายธรรมนูญ  สุทธิกลัด ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

๘๙ นางพันธลี  เคหา ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

๙๐ นางสมศรี  กระมุท ครู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

๙๑ นางนัยนา เอี่ยมสังข์ ครู โรงเรียนฮอดพิทยาคม

๙๒ นายจุมพล  โภคผล ครู โรงเรียนแม่แจ่ม

๙๓ นางพยอม  กาลปักษ์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา

๙๔ นางมณีจันทร์  จิรวิโรจน์กุล ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม



๔๔๕

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๕

๑ นางสาวไข่แก้ว  ปวงค าคง ศึกษานิเทศก์

๒ นางสมสวย  ยะจินะ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

๓ นายพิมนน์  ปิติลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนเถินวิทยา

๔ นายอรรณพ  ปัญญาโกษา ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าซาง

๕ นางสาวณรีพร  เล่ือนฤทธิ์ ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี

๖ นายวีระศักด์ิ  ประดิษฐ์ทอง ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี

๗ นางอมรา  ชัยสงคราม ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี

๘ นายยุทธนันท์  แสนจิตร ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี

๙ นายวัลลภ  นนทมาลย์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

๑๐ นางสุนิดา  ไหมสาสน์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

๑๑ นางพรรณี  เพิม่สมัคร ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

๑๒ นางจันทร์จิรา  คูวิบูลย์ศิลป์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

๑๓ นางปิยณัฐ  หร่ิงรอด ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

๑๔ นางจิราวรรณ  ผู้ภักดี ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๑๕ นายสุวิชช์  เชิงปัญญา ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๑๖ นายเขตต์  ชมภูแก้ว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๑๗ นายมอย  สุวงศ์เครือ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๑๘ นางอรุณี  ทองย้อย ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๑๙ นางอัญชลี  อ านาจกิติกร ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๒๐ นางบุรฉัตร  ผ่องชมภู ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๒๑ นางสยุมพร  เกิดทีสุ่ด ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๒๒ นายสายัณห์  ใหม่ทา ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

๒๓ นางรัชนี  เอี่ยมสุข ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

๒๔ นางปัณชญา  เตียอรุณ ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

๒๕ นางฉัตรนภา  เศรษฐีกุล ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

๒๖ นายบุญศรี  ยศแผ่น ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา

๒๗ นางเสาวนีย์  ศรีสองเมือง ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา

๒๘ ว่าที ่ร.ต.ปรัชญาพงศ์  สายเชื อ ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา

๒๙ นางสมพร  ค าฟู ครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา



๔๔๖

๓๐ นายสายัณห์  ส าอางค์ศรี ครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา

๓๑ นางจิราภรณ์  ทองค าฟู ครู โรงเรียนเขลางค์นคร

๓๒ นางนงเยาว์  วังตระกูล ครู โรงเรียนเขลางค์นคร

๓๓ นางบัวกัน  นพทศพร ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา

๓๔ นายสุพจน์  สาริบุตร ครู โรงเรียนเถินวิทยา

๓๕ นางรวิวรรณ  อินทรีย์สังวร ครู โรงเรียนเถินวิทยา

๓๖ นางสาวจันทนา  นองสุวรรณ ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

๓๗ นางดวงใจ  กันทะนะ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

๓๘ นายศรีทอง  อะถานา ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

๓๙ นางวราภรณ์  แสงฤทธิ์ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

๔๐ นางพวงทอง  มาเมือง ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

๔๑ นางผ่องพรรณ  ถนอมสุวรณ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

๔๒ นางชูศรี  อนุมาตรธรรม ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

๔๓ นางสาวมัณฑนา  อนุศาสนกุล ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

๔๔ นางมาลินี  พรมมาแบน ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน

๔๕ นางทัศนีย์  ตาทอง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

๔๖ นางนันทนา  ทวีลาภพูนผล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

๔๗ นางนิลุบล  เฟือ่งคอน ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

๔๘ นายจุมพล  ทวีลาภพูนผล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

๔๙ นางวิไลวรรณ  สวนกัน ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

๕๐ นางมุกดา  ธรรมเสนา ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

๕๑ นางสุขจร  ค าแสง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

๕๒ นายนิรันดร์  เมืองเดช ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

๕๓ นางนภาภรณ์  วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

๕๔ นายสมบัติ  ศิริ ครู โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

๕๕ นายสุนทร  บุญมี ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

๕๖ นางสุกานดา  เหล่าทอง ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

๕๗ นายประเสริฐ  เพียรธรรม ครู โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

๕๘ นางสาวสุประวีณ์  ค าสาร ครู โรงเรียนป่าซาง

๕๙ นางวนิดา  กระทงน้อย ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง



๔๔๗

๖๐ นายเทียน  กระทงน้อย ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง

๖๑ นางสาวกรรณิการ์  ใหญ่ประสาน ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง

๖๒ นางดวงใจ  กันทะนะ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

๖๓ นางฉลองรัฐ  สรวยเอี่ยม ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๖๔ นายอ านวยศักด์ิ  ผ่องชมภู ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๖๕ นายจ าเริญ  มณีวรรณ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๖๖ นายสุภาษิต  แก้ววิมล ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๖๗ นางพนมพร  พินิจชอบ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๖๘ นางปรานี  ศรีเกี่ยวฝ้ัน ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๖๙ นางศิวกานต์  ศิริผ่อง ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๗๐ นายประภาส  พลเวียง ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๗๑ นางพวงพลอย  เกษมส าราญ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

๗๒ นายจักรพันธุ ์ พุทธิยาวัฒน์ ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี

๗๓ นายอรรถกร  วรรณสาร ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

๗๔ นางเสาวณีย์  ยอดด าเนิน ครู โรงเรียนเขลางค์นคร

๗๕ นายเชิดศักด์ิ  ทิพธานี ครู โรงเรียนเขลางค์นคร

๗๖ นายสมพล  ใจวรรณะ ครู โรงเรียนเขลางค์นคร

๗๗ นายประภัตร  บุญมาวงค์ ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

๗๘ นางอรัญญา  ไชยแสนท้าว ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

๗๙ นายเกริกสิน  สุวรรณศิริ ครู โรงเรียนปงแสนทองวิทยา

๘๐ นางประคอง  จินดารัตน์ ครู โรงเรียนเถินวิทยา

๘๑ นายเกียรติศักด์ิ  ศรีวิชัย ครู โรงเรียนเถินวิทยา

๘๒ นางสุภาพร  ศรีวิชัย ครู โรงเรียนเถินวิทยา

๘๓ นางคนึง  วงศ์จันทรา ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

๘๔ นางเบญจพร  อุ่นเดช ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

๘๕ ม.ล.ฐากูร  ศุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร

๘๖ นายวรศักด์ิ  วรศักด์ิ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร

๘๗ นายสิทธิพงษ์  เตโช ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร

๘๘ นางสังวาลย์  นิยะมาศ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร

๘๙ นายสมศักด์ิ  เมฆานิมิตดี ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน



๔๔๘

๙๐ นางวิบูลย์ลักษณ์  ผาทอง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๖

๑ นายประเสริฐ  กันธะวัง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๒ นายสมบัติ  ประมวน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

๓ นายศรีวรรณ  ปินใจ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

๔ นางสาวณพสร  จินะราช ผู้อ านวยการ
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

๕ นายวิเชียร  ทาทอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

๖ นายธีรยุทธ  ชัยอิ่นค า ผู้อ านวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

๗ นายวีรภาพ  พรหมตัน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนนครวิทยาคม

๘ นายบุญลือ  ศรีสุวรรณ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนภูซางวิทยาคม

๙ นางสดศรี  กองแก้ว รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๑๐ นายโสภณ  มอญแสง รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม

๑๑ นายอรุณ  ไทยใหม่ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

๑๒ นางอรทัย  วรรณมุนินทร์ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

๑๓ นายเขียนสิทธิ ์ คูสุวรรณ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

๑๔ นายส าราญ  โถวงศ์ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนพานพิทยาคม

๑๕ นายนพพล  ธนะรังสฤษฎ์ ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม

๑๖ นางสาวทิพาภรณ์  เพ็ชรเทศ ครู โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

๑๗ นางผ่องศรี  จัตุปา ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๑๘ นายไกรพงษ์  ฟูแสง ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

๑๙ นางสมหวัง  ยศเสถียร ครู 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๒๐ นางสาววลินีย์  ชัยชนะมงคล ครู 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๒๑ นางอนงค์พรรณ  จันทเลิศ ครู 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

๒๒ นายยงยุทธ  โภชนา ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

๒๓ นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

๒๔ นายวิบูลย์  วิชชานุภาพ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม

๒๕ นายมณฑป  นามบุญ ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม

๒๖ นางละเอียด  ไชยสุข ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

๒๗ นางเมทินี  ชาคริตกร ครู 
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

๒๘ นางวลัยภรณ์  ปัญญา ครู 
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์



๔๔๙

๒๙ นางอรชพร  อุดมธรรม ครู 
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

๓๐ นายวีระชัย  สุขบุญชูเทพ ครู 
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

๓๑ นางอรุณี  ปิงเมือง ครู 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

๓๒ นายปราโมทย์  ไทยส าราญ ครู 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

๓๓ นางสาวหอมนวล  ใจซ่ือ ครู 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

๓๔ นางเพียงใจ  บุญประสาท ครู 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

๓๕ นางเพ็ญศรี  ศรีบุญชู ครู 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

๓๖ นายภูคย์เดช  สุภินนพงษ์ ครู 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

๓๗ นางอารี  อัศวโกวิทพงษ์ ครู 
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

๓๘ นางสุภาณี  อมรินทร์ ครู 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

๓๙ นายวราวุฒิ  ศรีวิชัย ครู 
โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม

๔๐ นายเอนก  อัวนแก้ว ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

๔๑ นางฟองค า  วิชชานุภาพ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม

๔๒ นายพนม  โต้งยงค์ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม

๔๓ นางสาวยุพาวดี  สุขทรรศนีย์ ครู 
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

๔๔ นางอรวรรณ  เกียรติกุลพัฒนา ครู โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

๔๕ นางสมศรี  เป็นสิริวงศ์ ครู 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

๔๖ นายอาทิตย์  ทองอร่าม ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิศ์าสตร์

๔๗ นายสมชาย  ตุงคบุรี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิศ์าสตร์

๔๘ นางศิริกัญญา  วังค า ครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

๔๙ นางศิริพร  พูนสิน ครู 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๕๐ นางจันทร์ธิดา  ปินใจ ครู 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๕๑ นายสถิตย์พงษ์  สุวรรณโสภณ ครู 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๕๒ นางยุพา  แสงศรีจันทร์ ครู 
โรงเรียนพญาเม็งราย

๕๓ นางระเบียบ  ปัญญาด้วง ครู 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๕๔ นายอภิชาติ  อมรินทร์ ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๗

๑ นางเปรมปรี  ฆะปัญญา ศึกษานิเทศก์

๒ นายพิษณุ  บัณฑิต ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

๓ นายไพรัช  คุณสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแงง



๔๕๐

๔ นายประยูร  เมตตา ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

๕ นายสวาสด์ิ  ศรีเรือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

๖ นางสาวทัศนีย์  ด ารงเลาหพันธ์ ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน

๗ นางนงเยาว์  กาญจนพิบูลย์ ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน

๘ นางนิตยา  สถิตย์พร ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน

๙ นางสาวอารีย์  พรมเมืองดี ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน

๑๐ นางอัษณีย์  สิทธิวงค์ ครู โรงเรียนสา

๑๑ นายวัลลภ  เกษตรการุณย์ ครู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

๑๒ นายจรัญ  จันทร์วัง ครู โรงเรียนปัว

๑๓ นายธวัช  สมมิตร ครู โรงเรียนปัว

๑๔ นายศิริยศ  วงษ์แพทย์ ครู โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"

๑๕ นายโอภาส  สวนค ากอง ครู โรงเรียนน่านนคร

๑๖ นางสาวนิตยา  เวียงหก ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๑๗ นางพิมพ์ผกา  ขวานเพชร ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๑๘ นางนิดานาถ  ถิ่นจอม ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๑๙ นางแสงทอง  ศิลาแก้ว ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๒๐ นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมืองสุวรรณ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๒๑ นางสาวบุษบา  ทองค า ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๒๒ นางสุมณเฑียร  แก่นมณี ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๒๓ นางธัญญา  วัจนะภูมิ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๒๔ นางมารศรี  เอื ออรุณ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

๒๕ นายเสนอ  กาศเกษม ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

๒๖ นางสุจินดา  บุญพิทักษ์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

๒๗ นายปัญญา  ทิพย์ศรี ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

๒๘ นางประพิศ  ผกากาศ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

๒๙ นายธรรมนูญ  ลือราช ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

๓๐ นายวินัด  พิศพันธุ์ ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

๓๑ นายยุทธ  วรรณภพ ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

๓๒ นายสมชาย  มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

๓๓ นางณัฐพร  ดังก้อง ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์



๔๕๑

๓๔ นายสุรศักด์ิ  วิชัยทา ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

๓๕ นางวรลักษณ์  ประเทือง ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

๓๖ นางศรคิด  เกิดทอง ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

๓๗ นางอัมพร  มีทรัพย์ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

๓๘ นางนัทยา  พงศ์พันธ์งาม ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

๓๙ นายบุญส่ง  เอื ออรุณ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

๔๐ นางถนอมศรี  ม่วงคุ้ม ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

๔๑ นายสมพงษ์  สิริโชติวงศ์ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

๔๒ นายประยุทธ  มีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

๔๓ นางนงลักษณ์  วงศ์ชัยพานิชย์ ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

๔๔ นายมงคล  สุกใส ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

๔๕ นายเชาวรัตน์  สิงห์เสวก ครู โรงเรียนสองพิทยาคม

๔๖ นายประยูร  มณีแดง ครู โรงเรียนวังชิ นวิทยา

๔๗ นางสุภาวดี  สวนกูล ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

๔๘ นายประยงค์  สังหาร ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๘

๑ นายสมประสงค์  มั่งอะนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

๒ นายศักดา  โพร้งพนม ผู้อ านวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม

๓ นางวารินทร์  เหลืองสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

๔ นายสาธิต  กมล ศึกษานิเทศก์

๕ นางณัฐวดี  สืบอ่ า ครู โรงเรียนตากพิทยาคม

๖ นางอิงอร  สมกูล ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

๗ นางนิสา  วงศ์คามรัตนภูมิ ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

๘ นายนนท์  แก้วจาเครือ ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

๙ นายบัณฑิต  ขอบคุณ ครู โรงเรียนเมืองเชลียง

๑๐ นายประสิทธิ ์ แก้วทอง ครู โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

๑๑ นางภัณฑิรา  โรจน์ธนพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี

๑๒ นายสัจจา  ตันสมบูรณ์ ครู โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

๑๓ นายด ารงค์  ภูเ่จริญ ครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

๑๔ ม.ล.ถนอมพันธุ ์ เหล็กข า ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา



๔๕๒

๑๕ นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน  ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม

๑๖ นายทนงศักด์ิ  พรวิกุลรัตนา ครู โรงเรียนตากพิทยาคม

๑๗ นางอนงค์พร  ศรีสุวรรณดี ครู โรงเรียนตากพิทยาคม

๑๘ นายสุชาติ  ทองแจ่ม ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

๑๙ นายสงกรานต์  เสมาทอง ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

๒๐ นายสุรชาติ  คุปตรัตน์ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

๒๑ นายไพโรจน์  รักปรางค์ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

๒๒ นายธราวัฒน์  เรืองจิรโรจน์ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

๒๓ นางสาวรัตนา  สิทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี

๒๔ นางฐานิตดา  เสมาทอง ครู โรงเรียนอุดมดรุณี

๒๕ นางรัชนี  ภูท่องเกษ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี

๒๖ นางภิราณี  คงเจริญ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี

๒๗ นางสุชารัตน์  เรืองจิรโรจน์ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี

๒๘ นางสุพจนา  สุนันทวนิช ครู โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

๒๙ นางละออศรี  พรหมวิมานรัตน์ ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์

๓๐ นางวรรณรินทร์  เข็มมุข ครู โรงเรียนเมืองเชลียง

๓๑ นางราตรี  สุวรรณประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเมืองเชลียง

๓๒ นายประพนธ์  อ่ าทอง ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

๓๓ นางจงดี  ขอบคุณ ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

๓๔ นางสุพัตรา  รัตนวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

๓๕ นางนิตยา  บุญเกื อ ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์

๓๖ นางเนาวรัตน์  เยาวรัตนประเสริฐ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

๓๗ นางกรรณิการ์  ศิลปวัฒนานันท์ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

๓๘ นางรัชนี  วรรณสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีนคร

๓๙ ว่าที ่ร.ท.สุเทพ  มั่นมณี ครู โรงเรียนตากพิทยาคม

๔๐ นางสาวอัมพร  อินทราชา ครู โรงเรียนผดุงปัญญา

๔๑ นางสาวกัญญวรา  พิมพ์พันธุ์ ครู โรงเรียนผดุงปัญญา

๔๒ นายอานนท์  เคหะวัฒกานนท์ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

๔๓ นายธีระ  เดชะปรากรม ครู โรงเรียนอุดมดรุณี

๔๔ นายชัยนรินทร์  ก่อภพฐิติพงศ์ ครู โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก



๔๕๓

๔๕ นางสาวเพียงเนตร  ซื อประเสริฐ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

๔๖ นายเมธชวิน  เมฆพัฒน์ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

๔๗ นางคนึง  วิโรจน์สกุล ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

๔๘ นางอุบลรัตน์  ราชรักษ์ ครู โรงเรียนศรีนคร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต ๓๙

๑ นายวิโรจน์  นาคคงค า ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

๒ นางเพ็ญศรี  แต่งเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย

๓ นายประวิทย์  ชูศรีโฉม ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

๔ นางสุนันทา  พานิชผล ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย

๕ นายมงคล  ล้อสินค า ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

๖ นายประวิทย์  ชูศรีโฉม ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

๗ นายสมทรง  ชัยชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนน  าริดวิทยา

๘ นายกฤต  คงชู ผู้อ านวยการโรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม

๙ นายนพดล ทองสุก ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา

๑๐ นายปัญญา  อุปธารปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา

๑๑ ว่าที ่ร.ต.สิทธิชัย  พุม่บ้านเซ่า รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

๑๒ นายบุญรอด  สิงหเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๑๓ นางสาวล าเนา  เจียมแท้ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

๑๔ นางปราณี  จีนอ่อน ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

๑๕ นางรัชนีกร  จันทสิทธิ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

๑๖ นายอุดม  ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

๑๗ นายบรรจบ  มะโน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

๑๘ นางนิลุบล  เฟือ่งคอน ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 

๑๙ นางอุษณีย์  นววรวงศ์สกุล ครู โรงเรียนนครไทย

๒๐ นางดรุณวรรณ  สิงคนิภา ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๒๑ นางกฤษณี  สุวรรณประเสริฐ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๒๒ นางสาวกาญพิชญา  เสง่ียมทรัพย์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๒๓ นางจีรารัตน์  อุดมทรัพย์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๒๔ นายสิริวุฒิ  ชุนนะวรรณ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๒๕ นางประภาศรี  ร่ืนฤทธิ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม



๔๕๔

๒๖ นางวารุณี  สอนคงค า ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

๒๗ นางเตือนใจ  นาคเอม ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

๒๘ นางสาวอัญชลี  วิสุทธิลั์กษณ์ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

๒๙ นางปณิดา  ทิมเครือจีน ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

๓๐ นางสุกัญญา  แก้วจ ารัส ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

๓๑ นายปรัชญา  ไทยผดุง ครู โรงเรียนพิชัย

๓๒ นางสาวคนึงนิจ  จันทร์กระวี ครู โรงเรียนพิชัย

๓๓ นางสนม  สุกสด ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

๓๔ นายประทวน  บัวจันทร์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม

๓๕ นายไพรัช  ดะรีพัตร์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม

๓๖ นางกรรณิกา  เสือน้อย ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม

๓๗ นางสาวพชร  นิชประเสริฐ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม

๓๘ นางวิลาวรรณ   มีสุขโข ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๓๙ นางอรวรรณ   ทะกอง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๔๐ นางสาวปาณัสม์กานต์  กนกพทิยาทร ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๔๑ นายประพัทธ์  เหมาคม ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๔๒ นางโกสุม  ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๔๓ นางวนิดา  ปานสมบัติ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๔๔ นางกรองทิพย์  กฤชทับทอง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๔๕ นางวิชุดา  ภวภูริพันธ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๔๖ นางเบญจวรรณ  อินชัยวงค์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๔๗ นางชวนพิศ  เสมาทอง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

๔๘ นายพนม  ยอดนวล ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา

๔๙ นางสมพร  ประจันตะเสน ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

๕๐ นายสุนทร  กล่ าสกุล ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๕๑ นางจินตนา  ชมเชียงค า ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๕๒ นางศรีวรรณา  พัชรชมพู ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๕๓ นางสาวชูพิศ  พัดทอง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๕๔ นางสาวนวลนภา  แสงนาค ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๕๕ นางสมจิตต์  ทองนาค ครู โรงเรียนจ่านกร้อง



๔๕๕

๕๖ นางดารณี  ธีระแนว ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๕๗ นางสาฑร  เดชพงษ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๕๘ นายพรณรงค์  ค าเอื อ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๕๙ นางสาวรัชนี  จันทโส๓ณโน ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๖๐ นางสุชาดา  ศรีวิชัย ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๖๑ นายธนวรรธ  ธนบูรณ์บริรักษ์ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

๖๒ นางพอใจ  ดิษโต ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา

๖๓ นายปกาศิต  เกตุสิงห์สร้อย ครู โรงเรียนดอนทองวิทยา

๖๔ นางปุณณัฏฐา  ถมยา ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

๖๕ นางผุสดี  สิทธิเขตการณ์ ครู โรงเรียนวังกะพี พิทยาคม

๖๖ นางสาวชุติมา  สมะวรรธนะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๖๗ นางเกษมศรี  ศรีดง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๖๘ นางกันญญา  ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๖๙ นางสาวสุรีรัตน์  ใจสะอาด ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๗๐ นายไมตรี  รอดรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๗๑ นางกนกทิพย์  บุญประคม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๗๒ นางสาวณีย์  สงวนวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๗๓ นางดาราวดี  ลักษณโกเศศ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๗๔ นายชาญอภิวัฒน์  ไพรอด ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

๗๕ นายสมบัติ  กิ่งศักด์ิ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

๗๖ นายพิทักษ์  แก้วพันธ์ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

๗๗ นายโกวิทย์  เข็มมุข ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

๗๘ นางพรรณวดี  บูรณารมย์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

๗๙ นายอภิชาต  จารุชาต ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

๘๐ นางดรรชนี  ธีระวงษ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

๘๑ นางสุลักษณ์  หุน่หล่อ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

๘๒ นางสุดธิดา  กิตยานุรักษ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

๘๓ นางนงนุช  บุญกุ๋ย ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

๘๔ นายสุรพันธ์  ปานขาว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์

๘๕ นางมาลี  ชัยวิวัฒมงคล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์



๔๕๖

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต  ๔๐

๑ นายพละ  พันธุพ์ินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

๒ นายชนินทร์  สะพร่ัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

๓ นายอุทิศ  ฉัตรแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม

๔ นายสหัส  บุญแถม ผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

๕ นายภูมิดี  ท าคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

๖ นางอุไรวรรณ  ทัสสะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

๗ นางสาวพรรณยมล  วันเมฆ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

๘ นางยุพิน  น้อยคนดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

๙ นายสนั่น  อ าพันธุ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

๑๐ นายประมาณ  อุตม์อ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

๑๑ นายสุริยา  นุตทะบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

๑๒ นางรัชนี  ชวนชม ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

๑๓ นางเกศินี  อุดพ้วย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

๑๔ นายสมบัติ  ชูศรี ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

๑๕ นายภูษิต  อาภรณ์เพชร ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

๑๖ นางเกสสุดา  อาภรณ์เพชร ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

๑๗ นางภาลิณีย์  พิริยะวีระชาติ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

๑๘ นางกรกนก  ดวงมะลิ ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

๑๙ นางสาวศรีเศวต  เมืองสุวรรณ ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

๒๐ นางสุภา  ชอบดี ครู โรงเรียนหนองไผ่

๒๑ นายบุญชู  แพทย์กูล ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

๒๒ นายสาคร  สงคราม ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

๒๓ นางกรุณา  เจริญพานิช ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๒๔ นางรัตนา  มัทย์พงษ์ถาวร ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๒๕ นายดิเรก  ศุภสาร ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๒๖ นางวรรณะ  วงศ์ศักด์ิ ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๒๗ นางสาวนีรนาท  สถิรากร ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๒๘ นางสาววรัญญา  เมืองสุวรรณ ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

๒๙ นายอุดม  สุวรรณชาติ ครู โรงเรียนหนองไผ่



๔๕๗

๓๐ นางสาววรรณา  นวลทูล ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๓๑ นางคนึงนิตย์  จิวสืบพงษ์ ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม

๓๒ นายเกรียงศักด์ิ  อัศวเทพ ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

๓๓ นางอารีรัตน์  สายแก้วมา ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

๓๔ นางสิรินาฏ  ฉัตรแก้ว ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

๓๕ นายอิทธิศักด์ิ  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

๓๖ นายอนุสรณ์  สายค าทอน ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

๓๗ นายสัญญา  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

๓๘ นางชะอุ่ม  สุทธิยุทธ์ ครู โรงเรียนเนินพิทยาคม

๓๙ นางฐิติมา  ก้อนเพ็ชร ครู โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

๔๐ นายวงศ์เล็ก  คุ้มภู่ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

๔๑ นายทศพร  จันพันเอก ครู โรงเรียนหนองไผ่

๔๒ นางวนิดา  จันพันเอก ครู โรงเรียนหนองไผ่

๔๓ นางพยอม  คุ้มดี ครู โรงเรียนหนองไผ่

๔๔ นายมนูญ  มันตะสูตร ครู โรงเรียนหนองไผ่

๔๕ นางอัญชลี  อินทรักษา ครู โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต  ๔๑

๑ นายค าพอง  สมศรีสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นางพรศจี  บุตะวงษ์ ศึกษานิเทศก์

๓ นางวรรณี  กัลยาณมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์

๔ นายชาญยุทธ  ปัน้เพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนเมธีพิทยา

๕ นายยงยุทธ  สุขดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่โพธิพ์ิทยา

๖ นายสุชิน  รัตนมงคล รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

๗ นายประยงค์  ใสโต รองผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม

๘ นางสาวจิราภรณ์  เจริญชัยวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังส าโรงวังหว้า

๙ นางสุรางค์รัตน์  โตจีน ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม

๑๐ นางปราณีต  จันทร ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม

๑๑ นายวิริยะ  พลับผล ครู โรงเรียนวัชรวิทยา

๑๒ นางสาวแน่งน้อย  ด่านเจริญชัยวงศ์ ครู โรงเรียนทุง่โพธิท์ะเลพิทยา

๑๓ นายวิทยา  มาตรสิงห์ ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์



๔๕๘

๑๔ นายจิรพนธ์  บัวเพ็ง ครู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

๑๕ นางนงรัตน์  สุวรรณทศ ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

๑๖ นางนพชรศมน  วิเศษ ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

๑๗ นางสาวสุทิน  หลิมหงษ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ

๑๘ นายธวัชชัย  อุทัยวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

๑๙ นางนิตยา  ไพรทอง ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

๒๐ นายอุดม  เมฆทรงกลด ครู โรงเรียนตะพานหิน

๒๑ นางศิริลักษณ์  ธรรมทักษา ครู โรงเรียนตะพานหิน

๒๒ นางอรศญา  จวนทองรักษ์ ครู โรงเรียนตะพานหิน

๒๓ นางสาวทิพยาภรณ์  อินทรธนู ครู โรงเรียนตะพานหิน

๒๔ นางสาวสุนี  อุดมรัตนศิริชัย ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม

๒๕ นายสุเทพ  เปรมัษเฐียร ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม

๒๖ นางโสภิต  อินทร์แนม ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม

๒๗ นายสมเดช  เคหะลูน ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม

๒๘ นายวิชัย  กาญจนศิริโรจน์ ครู โรงเรียนสักงามวิทยา

๒๙ นางสาวปราณี  แป้นแก้ว ครู โรงเรียนระหานวิทยา

๓๐ นายวิสูตร  วุฒิจันทร์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

๓๑ นางสาวสุรินทร์  แดงชาวนา ครู โรงเรียนเมธีพิทยา

๓๒ นางนันทนา  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนตะพานหิน

๓๓ นายสันติภาพ  สมสกุล ครู โรงเรียนตะพานหิน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต  ๔๒

๑ นายสมภูมิ  บ่ายเทีย่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา

๒ นายสมจิตร  นุชสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนโกรกพระ

๓ นายสุเทพ  สุขเอี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

๔ นายมังกร  นวกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

๕ นายศิลป์ชัย  เรืองยินดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ด

๖ นายสุเทพ  ศรีนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

๗ นายประมวล  อ่วมงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์

๘ นายวิเชียร  เกตุทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยน  าหอมวิทยาคาร

๙ นางสาวจีรณัทย์  อัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์



๔๕๙

๑๐ นายสมพิศ  นะวะมะวัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

๑๑ นายจ านงค์  หมายแพทจ์จิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

๑๒ นายอารี  เกิดศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

๑๓ นางวันเพ็ญ  หุตะเสวี รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์

๑๔ นายสวัสด์ิ  บุญกล่ินขจร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

๑๕ นางสาวอรสา  รอดบ ารุง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๑๖ นายล าพึง  สุขส าราญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัว

๑๗ นางอารีย์  เปรมจิตต์ ครู โรงเรียนโกรกพระ

๑๘ นางสาวละเอียด  งามดี ครู โรงเรียนโกรกพระ

๑๙ นางอาภรณ์  ศรีบรรเทา ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

๒๐ นายวานิตย์  นุชดารา ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

๒๑ นายจ าลอง  จันทร์ลาผัน ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

๒๒ นางธันยณัฐ  วณิตย์ธนาคม ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

๒๓ นางมนฤญช์  ทองวิชิต ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

๒๔ นางอุทัยวรรณ  อิ่มเย็น ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

๒๕ นายสันติ  ฤทธิเสน ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

๒๖ นางบุญเปรียบ  ทองกลม ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

๒๗ นางกรรณิการ์  นุชสุข ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

๒๘ นางอุบลพงษ์  โดรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์

๒๙ นางอัญชลี  เรือนคง ครู โรงเรียนนครสวรรค์

๓๐ นายวสันต์  ภูวสรรเพ็ชญ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์

๓๑ นางมารศรี  ธีระพันธุพ์ิเชฎฐ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์

๓๒ ว่าที ่ร.ต.สมศักด์ิ  วุฑฒยากร ครู โรงเรียนนครสวรรค์

๓๓ นางกฤติยาภรณ์  บุณยเกียรติ ครู โรงเรียนนครสวรรค์

๓๔ นายสุวรรณ  คงดี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

๓๕ นางสาวสัญญลักษณ์  สุนทรา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

๓๖ นายสุทัศน์  ชัยศรีชุติชัย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

๓๗ นางวัลวลีย์  กมลสินธุ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

๓๘ นางวราภรณ์  สะอาด ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

๓๙ นางวงศ์พรรณ  นามโสวรรณ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม



๔๖๐

๔๐ นางสาวสมจิตร  พิมพ์พันธุ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

๔๑ นายเศวตชัย  มณีเศวต ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

๔๒ นางพเยาว์  กิติไพโรจน์ ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

๔๓ นายอานนท์  นาคราช ครู โรงเรียนพระบางวิทยา

๔๔ นายภาคิน  ประสิทธิโ์ชค ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

๔๕ นางสาวจิราพร  กิจธัญญปรีดา ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

๔๖ นางวันทนา  ยอดทอง ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา

๔๗ นายสมคิด  นามสง่า ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

๔๘ นางพันทิพา  สิงหัษฐิต ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๔๙ นางสาวรสเสมอ  อินทรสูต ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๐ นางอรวรรณ  ทานะวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๑ นางสุรีย์รัตน์  หวังใจชื่น ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๒ นายวิรัต  สุขแย้ม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๓ นายณรงค์  สุขแท้ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๔ นางรุ่งฟ้า  คงชู ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๕ นายวิเชียร  พลอยประดับ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๖ นายกุลชาติ  ธรามานิตย์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๗ นางรวมพร  คงยุทธ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๘ นางสาวสุวรรณี  แพรภัทรพิศุทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๕๙ นางดารณี  วงศ์วัฒนะเศรษฐ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๖๐ นางสมทรัพย์  อาคมอิสราวัฒน์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๖๑ นายนรินทร์  วงศ์วัฒนะเศรษฐ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๖๒ นายวิฑูรย์  ธ ารงค์วัฒนกุล ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๖๓ นายสมชาย  ชะนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

๖๔ นางอาภรณ์  จารุโลจนางกูร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์

๖๕ นางสุวิไล  สุวาท ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา

๖๖ นายเพทาย  วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา

๖๗ นายธนะรัตน์  วรรธนะประทีป ครู โรงเรียนหนองบัว

๖๘ นางสุนทรี  ปลื มอารมย์ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

๖๙ นางสาวอุไรวรรณ  ทัศนบุตร ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม



๔๖๑

๗๐ นางอุไรวรรณ  มุสิกะมาศ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

๗๑ นางอาภา  พัฒนาภรณ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

๗๒ นางบุหงา  สัมพันธ์อภัย ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

๗๓ นางชุมสิน  แสงแก้ว ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

๗๔ นายปัญญา  บุญช่วย ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

๗๕ นางไพเราะ  สัมปชัญญสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

๗๖ นางเกศกาญจน์  วิเชียรรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

๑ นายประสิทธิ ์ สถาพรจตุรวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา

๒ นายณรงค์  บุตรย่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

๓ นายสุรพล  หล้าเตจา ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก

๔ นายสุรสิทธิ ์ สราวิช ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล

๕ นางพิกุล  เลียวสิริพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๖ นายวิรัช  กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

๗ นายสมศักด์ิ  ชัยชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

๘ นางยุพิน  เกตุประสาท รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

๙ นางสุจินตนา  ค าชุ่ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน

๑๐ นายหิรัญ  ตั งกุลบริบูรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น

๑๑ นางสมควร  กาญจนหงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

๑๒ นางสุวรรณา  ฉุยกลัด รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๑๓ นายอุทัยวุฒิ  วุฒิการณ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๑๔ นางกนกพร  วิทยวรการ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕ นางทองล้วน  มาตย์สาลี ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖ นางปรียาภรณ์  อนุจันทร์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

๑๗ นางคณธิรา  พรหมมา ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑๘ นางสาวสุวนิตย์  สุนทร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี

๑๙ นางอนงค์  อึ งตระกูล ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

๒๐ นางสุนันทา  หิรัญสาลี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

๒๑ นางสุจิตรา  ติกวัฒนานนท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

๒๒ นางอัจฉราวรรณ  จันทรมหา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง



๔๖๒

๒๓ นางสุทธิดา  รักษ์คมนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่

๒๔ นางกรรณิการ์  จิตรกร ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดล าปาง

๒๕ นางจิตรา  คงทอง ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

๒๖ นายวิรัตน์  บุญวิสูตร ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

๒๗ นางทรงพิศ  บุตรย่อง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

๒๘ นางสถาพร  สถิตนิมานการ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๙ นายสมฤทธิ ์ อภิชนธิวงศ์ ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

๓๐ นายธวัชชัย  สุนทรภักดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๓๑ นางแพรวพรรณ  ลินิฐฎา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

๓๒ นางจินตนา  ตัญญะ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

๓๓ นางภมรวรรณ  โพธิแ์ก้ว ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

๓๔ นางประทุมมาศ  นุชพงษ์ ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

๓๕ นายชูศิลป์  คุรุรัตนากร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

๓๖ นางสาวพรรณา  นรินทร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

๓๗ นายสาคร  กล่ินจ าปา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี

๓๘ นางสุวลี  โศจิรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนราธิวาส

----------------------------------




