
1. นางสาวเพ่ิมบุญ สาลีนาค วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. นายวรา ชัยนิตย์ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. นางกมลรัตน์ หนองรั้ง โรงเรียนวัดบางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
4. นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
5. นางกฤติกา โภคากร โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
6  นางจารภัทร จลสําลี โรงเรียนวัดคลองภมิ สํานักการศึกษากรงเทพมหานคร

เร่ือง  การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจําปี พ.ศ. 2555
ประกาศคุรุสภา 

                   ด้วยคุรุสภาได้ดําเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติตนดี ให้มีศักยภาพสูงข้ึน เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นท่ีประจักษ์
แก่สังคม ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น"  และเกียรติบัตร ประจําปี พ.ศ. 2555  จํานวน 2,883 คน ดงัต่อไปน้ี

              กรุงเทพมหานคร

6. นางจารุภัทร จุลสําลี โรงเรียนวัดคลองภูมิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ มงคลเสถียร โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
8. นายเจตณรงค์ บึงอ้อ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
9. นายณัฐวุฒิ โทเกาะ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
10. นางสาวธรรศญา เนติประวัติ โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
11. นายธัชพล แก่นสําโรง โรงเรียนวัดลานบุญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
12. นางสาวนงคราญ สุดใหม่ โรงเรียนวัดนวลจันทร์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
13. นางสาวนัชรัญ เสวี โรงเรียนวัดลานบุญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
14. นางนุสรา ดาลจาวัล โรงเรียนการเคหะท่าทราย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
15. นางประทุมพร เกียรติสมภพ โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
16. นางปรีดา สิงหะเสนา โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมัดอุทิศ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
17. นางสาวปาริชาติ สวัสดิ์ถึก โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
18. นางผาสุข รัตนสุวรรณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
19. นางไพรินทร์ กิจชมภู โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
20. นางรังสิมา ถนอมเวช โรงเรียนวัดทองสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
21. นายราชัน หาญเทพ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
22. นางสาววรรณา พงษ์พานิช โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
23. นายวินัย นาถมทอง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
24. นางสาวศรัณยา พงศ์มั่นจิต โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ฯ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
25. นางสาวศิริรัตน์ สมใจ โรงเรียนวัดเทวสุนทร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
26. นายสมยศ วงค์เขียน โรงเรียนลาดกระบัง(ศีลาภิรัตน์อุปถัมภ์) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
27  นายสมศักดิ์ อย่เย็น โรงเรียนวัดราษฎร์บํารง(งามศิริวิทยาคาร) สํานักการศึกษากรงเทพมหานคร27. นายสมศักดิ อยู่เย็น โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง(งามศิริวิทยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
28. นางสาวสรัลรัตน์ พงศ์สําราญ โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
29. นางสายรุ้ง เฟ่ืองสินธ์ุ โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
30. นางสุภนาฏ วงศ์เพมเดชา โรงเรียนวัดสีสุก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร



31. นางสาวอําพวรรณ์ เนียมคํา โรงเรียนวัดสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
32. นายเอกชัย ใช้ประทุม โรงเรียนประชานิเวศน์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
33. นางกอบกุล คุณหิรัญ โรงเรียนสตรีวิทยา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

34. นางจันทิมา ธรรมโชติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

35. นางบังอร เลิศบํารุงชัย โรงเรียนวัดรางบัว คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

36. นางบุญศรี พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

37. นางศุลีพร ป่ินนัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

38. นางสมัย วัฒนเขจร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

39. นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

40. นายจิณัฐฌนนท อัจฉริยเดชากุล โรงเรียนสตรีวิทยา 2 คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

41. นางชูศรี พรมจันทร์ โรงเรียนศรีพฤฒา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

42. นางสาวณภัทร สหคุณชัย โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

43. นางทัศนีย์ สุนทรนัฏ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

44. นางเทวารัตน์ สุธาพจน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

45. นางมาลินี มีพะเนาว์ โรงเรียนพรตพิทยพยัต คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

46. นางสมพิศ ทองเปล่งรัศมี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

47. นางสุมน คณานิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

48. นางเอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์ โรงเรียนศรีพฤฒา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ฤ ุ ุ ุ

49. นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

50. นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

51. นางสาวบริสุทธ์ิธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

52. นางเบญจวรรณ นาปุก โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

53. นายปิตินันท์ บัวสําลี โรงเรียนอนุบาลสามเสน คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

54. นางพรทิพา คําแหง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

55. นางภารดี เดชะรัฐ โรงเรียนโฆสิตสโมสร คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

56. นางสาวมารศรี วันรอด โรงเรียนสายนํ้าทิพย์ คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

57. นางเรณู อุกฤษโชค โรงเรียนวัดหนัง คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

58. นางสาววรวรรณ เงินทอง โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

59. นางฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
60. นางสาวนิจนิรันดร์ แจ่มสมบูรณ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
61. นายปริเยศ ปทุมลักษณ์ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
62. นางผกาทิพย์ เตชวาทกุล วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
63. นางสาวโพธ์ิทิพย์ วัชระสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
64. นายวีระยุทธ หอมหวลดี วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
65. นางสาวศศิวิมล บูรณะถาวร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
66. นายศิระ จันทร์สวาสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
67. นายสมชาย สิริประเสริฐศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
68. นางกันทิมา สุธิกุลไพบูลย์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

69. นางขนิษฐา โพธิสาร โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฐ
70. นางสาวคล้องจิตต์ ชูวงษ์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

71. นางสาวจันทรา ทองกระจ่าง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

72. นางสาวจินตนา จินดาวรรณ์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



73. นางจินตนา ลือวัฒนะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

74. นางสาวจิราภรณ์ รอดน้อย โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

75. นางสาวชนิดา สุทธิจิต โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

76. นางสาวณัฎฐี เจริญเกียรติบวร โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

77. นางณัฐฐิญา ทัศนสุวรรณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

78. นางสาวทิพย์รัตน์ จุลวัจนะ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

79. นางธัญญรัตน์ ฟุ้งศิลปชัยพร โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

80. นายธิติวุฒิ พันธ์ุเจริญเกียรติ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

81. นางสาวนงนุช ราชภักดี โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

82. นางนงลักษณ์ พันธ์ุอารีย์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

83. นางชัชรีย์ ภู่ตระกูล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

84. นางสาวนิภาพร แก้วศรี โรงเรียนพระแม่มารี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

85. นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวรอด โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

86. นางสาวปราณี เดชมาก โรงเรียนพระแม่มารี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

87. นางปลมัยจิตต์ มงคลชัย โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

88. นางปิยะนันท์ ตันสุวงษ์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

89. นางสาวจตุพร  ศรีขวัญเมือง โรงเรียนพระแม่มารี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

90. นางสาวพจนารถ เครือวัลย์ โรงเรียนพระแม่มารี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

91. นางพรพรรณ คําผา โรงเรียนพระแม่มารี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

92. นางสาวพรรณี ฉายศิริ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

93. นายพรศักดิ์ ขาวพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

94. นายพาที นาคนาคา โรงเรียนลาซาล (กรุงเทพ) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

95 นายภคพงศ์ นัยพัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

96. นางรติกร พวงศิริ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

97. นางรักษ์คณา สุขพิสิษฐ โรงเรียนพระแม่มารี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

98. นางสาววรรณศิริ ผลประมูล โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

99. นางสาววรานิษฐ์ ดิษยภูววิวัฒน์ โรงเรียนลาซาลกรุงเทพฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

100. นายศารทูล อารีวรวิทย์กุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

101. นางสมมาศ คล้ายสิทธ์ิ โรงเรียนพระแม่มารี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

102. นางสาวอมรัตน์ อมร โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

103. นางอรพิน หนูแก้ว โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

104. นางสาวอรุณศรี ธีระกาญจน์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

105. นางสาวอุษณีษ์ ยอดชมภู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

106. นายชิโนรส ทองขุนดํา โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
107. นางสาวนันทา คงยอด โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
108. นางพิชญ์สินี กุเรค้า โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลปานุราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
109. นายมะยูกี มะเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
110  นางสณีรัตน์ ยานยา โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดกระบ่ี

110. นางสุณรตน ยานยา โรงเรยนเทศบาล 2 (คลองจหลาด) กรมสงเสรมการปกครองทองถน
111. นายสุริยา หลานสัน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
112. นางสุวลี แก้วจันทร์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
113. นางอมรรัตน์ เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



114. นางแก้วตา ประภาส โรงเรียนอนุบาลกระบ่ี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี
115. นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลกระบ่ี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี
116. นายทวี ลิ่มบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบ่ี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี
117. นางบุญเพ็ญ บ่อหนา โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี
118. นายสมคิด เจียวบุตร โรงเรียนบ้านคลองกํา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี
119. นายสุพจน์ ชํานาญกิจ โรงเรียนพนมเบญจา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี
120. นางสุพัตรา ยะลา โรงเรียนบ้านเขาดิน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี
121. นางสาวอัญญารัตน์ จงพิพัฒนศิริ โรงเรียนพนมเบญจา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี
122. นายอุดมพงษ์ ฝั่งขวา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี
123. นางนิภาพร ธราพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
124. นางรัตภา จิตรรัตนะสมบัติ วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
125. นายวิรุณ ใส่แว่น วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
126. นางอัมพร นกแก้ว วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
127. นางกานดา จงพล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

128. นางบุญเรือน พรหมจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

129. นายเมธี เวสพันธ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

130. นางวาสนา คําจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

131. นางศิริวรรณ ชูประดิษฐ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนู ฐ
132. นางโสพิส จุฑามาตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

133. นางขวัญฤดี ธราธารกุลวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
134. นางชนินท์นาท แสงเฟือง โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
135. นางทิพย์วรินทร์ ภัทธาธรดิษกุล โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
136. นางน้ําค้าง วุฒิเนตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
137. นางนิตยา เจนบรรจง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
138. นางสาวบุษบง คงศิริ โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านชุกกุ่ม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
139. นายปัญญาการณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
140. นางพรพิมล กสานติกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
141. นายวรชาติ บ่อเกิด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
142. นายสันติ พันธ์พุฒ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
143. นางจันจิรา คุณฑี โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1
144. นางธิดารัตน์ นุชโสภา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1
145. นางปราณิสา สายสวาท โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1
146. นางพัฒนา คําประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1
147. นางพิกุล รุ่งศรีกนก โรงเรียนบ้านไทรทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1
148. นางบรรจง ตะพัง โรงเรียนวัดห้วยสะพาน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2
149. นางสมทรัพย์ แก่นน้อย โรงเรียนวัดเขาใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2
150  นางสมณฑา ถํ้าทอง โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบรี เขต 2

              จังหวัดกาญจนบุรี

150. นางสุมณฑา ถาทอง โรงเรยนบานตลาดเขตมตรภาพท 105 คุรุสภาเขตพนทการศกษากาญจนบุร เขต 2
151. นายสุมิตร ถังทอง โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2
152. นางสาวสิริลักษณ์ สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3
153. นางสาวสุรีรัตน์ พวงศิริ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3



154. นางจิรวดี บุตรพุ่ม โรงเรียนบ้านหลุมรัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4
155. นางทัศณี อินทรพรหม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4
156. นางธนพรรณ ทศพรพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4
157. นางปรางประภา เมืองพันธ์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4
158. นางสาวรจรินทร์ จิตหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4
159. นางสาววราภรณ์ เช้ือพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4
160. นางสิริพร วิเชียรโชติ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงําอุปถัมภ์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4
161. นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4
162. นายอุดร ศรีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4
163. นายณัฐวัชร์ ปรมาตร วิทยาลัยอาชีวศกึษากาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
164. นางรัตติยา เกิดสินธ์ุ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
165. นางวนิดา กล่อมจิต วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
166. นายวรภพ ไพรวัลย์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
167. นายสัญญลักษณ์ สํารวมจิตต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
168. นางสิริมา เจริญศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

169  นางจริยา พงษ์พันธ์นา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดกาฬสินธุ์

169. นางจรยา พงษพนธุนา โรงเรยนเทศบาล 3 วดเหนอ กรมสงเสรมการปกครองทองถน
170. นางนิภาพร ใจบุญ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
171. นางนิภาพร ภูผาใจ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
172. นายประดิษฐ์ เปรมไธสง โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
173. นางสาวพรทิพย์ เขจรไชย โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
174. นายฟองฤทธ์ิ ภูนาชัย โรงเรียนลําปาววิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
175. นางสาวภัสราภรณ์ พังคะโส โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
176. นายวิษณุ อันสงคราม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
177. นางสุชีรารัตน์ ก้ัวสิทธ์ิ โรงเรียนลําปาววิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
178. นางสาวสุพรรณี บุญเพ่ิม โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
179. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ โรงเรียนร่องคํา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1
180. นายทรงสิทธ์ิ ทองจรัส โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1
181. นางนิรัชดา เจริญวงศ์ชัยกุล โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1
182. นายผจญ นาทองคํา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1
183. นางสุวรรณา เมตตา โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1
184. นางโสภา ลากอก โรงเรียนบึงไฮโนนสว่างวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1
185. นางสาวคําตัน เหล่าพิเดช โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2
186. นางจีรภา นามแก่นท้าว โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2
187. นายเจษฎา นาจันทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2
188. นางนพวรรณ สาระฆัง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2
189. นางน้ําเพชร สุจิตตกุล โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2
190  นางปนัดดา ระดาดาษ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ เขต 2190. นางปนดดา ระดาดาษ โรงเรยนบานหนองแวงบอแกว คุรุสภาเขตพนทการศกษากาฬสนธุ เขต 2
191. นายศุภวัชช์ บุญมี โรงเรียนโคกเจริญวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2
192. นางสมหมาย วิเศษชู โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2
193. นายสัมฤทธ์ิ เกณฑ์สาคู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อํานวย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2



194. นางกรรยา ถวิลการ โรงเรียนบ้านดงหมู คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
195. จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธ์ุ โรงเรียนกุดกว่างสวาสดิ์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
196. นางพัชรินทร์ เกตุมาลา โรงเรียนบ้านนาคู คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
197. นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพฺ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
198. นางมะยุรี สุริสาย โรงเรียนนาขามวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
199. นางสาวเรียมลักษณ์ จิตทวี โรงเรียนนาขามวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
200. นางวารุณี สืบชมภู โรงเรียนคําโพนทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
201. นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
202. นายสุรพล พลนาคู โรงเรียนบ้านนาคู คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
203. นายโกมล เรืองฤทธ์ิกูล วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
204. นางนาฏริกา ป่ินแก้วน้อย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
205. นางพรสวรรค์ สิงห์ศรี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
206. นางศุภลักษณ์ เทศวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
207. นางสาวอรอนงค์ ไขศรี วิทยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

208. นางเกษร หวังพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
209  นายเกียรติกล กิจภิญโญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดท่งสวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดกําแพงเพชร

209. นายเกยรตกุล กจภญโญ โรงเรยนเทศบาล 2 (วดทุงสวน) กรมสงเสรมการปกครองทองถน
210. นายขวัญชัย จันเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
211. นางสาวทัศนีย์ คําอ่ิม โงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
212. นายธานินทร์ พิลึก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
213. นางรัตนาภรณ์ เครือยา โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
214. นายสมภพ ยศปัญญา โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
215. นายสันติภาพ เกษประทุม โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
216. นางโสภิดา เม่นเกิด โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประครองพิทยาคม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
217. นางอังคณา พ่ึงพัก โรงเรียนชากังราว(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
218. นางสาวขนิษฐา โภควัต โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
219. นางจันทร์ฉาย นาคพงษ์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
220. นางจิรกานต์ แก้วมีชัย โรงเรียนบ้านเกศกาสร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
221. นายณรงค์ ราชทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองโสน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
222. นางทิพวรรณ สายด้วง โรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
223. นางปัทมา ราชทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองโสน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
224. นางมารศรี พันธุศิลป์ โรงเรียนบ้านโพธ์ิพัฒนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
225. นางวรรณา โชคประเสริฐถาวร โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
226. นางวิจิตรา ศรสาลี โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1
227. นางสาวจรรยา โชติรัตน์ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2
228. นายนพพร แจ่มหม้อ โรงเรียนระหานวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2
229. นางวสี ชนะภัย โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2
230  นางวารินทร์ สวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2230. นางวารนทร สุวรรณรตน โรงเรยนบานไพรสวรรค คุรุสภาเขตพนทการศกษากาแพงเพชร เขต 2
231. นางวาสนา ลัดดาพันธ์ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2
232. นางสาวสายรุ้ง เมืองวงษ์ โรงเรียนระหานวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2
233. นางสุนันธ์ จาดดํา โรงเรียนอนุบาลศิลาทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2



234. นางสาวชไมพร นันทชมภู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

235. นางสาวณภัชชา ทิศวงศ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

236. นางไทรงาม กระต่ายทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

237. นางนันทวัน พรมหงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

238. นายบรรพต บูรณะภักดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

239. นางสาวรุ่งรุจี อ่ึงน่วม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

240. นางสาวสิริพันธ์ ชาติศิริ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

241. นางกิติมา มวลชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (สนามบิน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
242. นางจิตรลดา เตโพธ์ิ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
243. นางณิลุบล ปฐพีเลิศสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สนามบิน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
244. นางนิตยา พลโชติ โรงเรียนเทศบาลหนองแวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
245. นางนิพาพันธ์ ดีโว โรงเรียนโนนหันวิทยายน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
246. นายพล พลราชม โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
247. นายพัศกร คําโคตร โรงเรยีนเมืองพลวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
248. นางสาวรัตนา สุดหอม โรงเรียนเทศบลบ้านโนนชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
249  นายศราวธ ดีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดขอนแก่น

249. นายศราวุธ ดวงษ โรงเรยนเทศบาลบานโนนชย กรมสงเสรมการปกครองทองถน
250. นางสุธาทิพย์ ดีล้อม โรงเรียนเทศบาล 1(สนามบิน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
251. นางเกษนิภา นิลบาลัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
252. นายดําเนิน ดวงศรี โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
253. นายปิโยรส ถนอมดํารงศักดิ์ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
254. นางสาวพัชรี นันท์ดี โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ครุุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
255. นางวารุณี โพธิสุวรรณ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
256. นางวาสนา สิงห์ทองลา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
257. นายสยาม บุตรศรี โรงเรียนบ้านบะยาว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
258. นายสันติ มูลตรีภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
259. นายองอาจ ประจันตเสน โรงเรียนขามแก่นนคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
260. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ โรงเรียนขามแก่นนคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1
261. นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2
262. นายเข็มพร แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านวังแสง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2
263. นายพฤหัส เสนไสย โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2
264. นางพักตร์พิมล ภูมิกอง โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2
265. นางสําราญ ดอนสําราญ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2
266. สิบเอกสุนันท์ ศรีคุ้ม โรงเรียนบ้านวังแสง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2
267. นางอัมพร แก้วมาตย์ โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2
268. นายกิติ แสงประพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3
269. นางเบญจมาศ คงหาญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3
270  นางพวงพยอม พาพลงาม โรงเรียนบ้านโนนจันทึก ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3270. นางพวงพยอม พาพลงาม โรงเรยนบานโนนจนทก คุรุสภาเขตพนทการศกษาขอนแกน เขต 3
271. นางพิศมัย หารเทศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3
272. นางยรรยงค์ จําปานิน โรงเรียนบ้านสําโรง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3
273. นางรัศมี มาตย์นอก โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3



274. นางรุจิรา พาวงศ์ โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3
275. นางวิไล ขุนสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3
276. นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3
277. นายชัยวัฒน์ จันทะรี โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4
278. นางถาวร ผาบสิมมา โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4
279. นางปภัสร์วรรณ อุตรนคร โรงเรียนบ้านคําบง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4
280. นางเพ็ญประภา สิงห์ก้อม โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4
281. นางมะลิไพ นามแสง โรงเรียนวังชัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4
282. นายวินิตย์ นาสถิตย์ โรงเรียนนํ้าพองพัฒนศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4
283. นางศรีวรรณ ปาลสาร โรงเรียนคําบง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4
284. นายสุทิน ดวงอุปมา โรงเรียนนาศรีดงเค็ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4
285. นางกาญจนา เดือนกอง โรงเรียนนาจานศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5
286. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5
287. นางปราณี หีบแก้ว โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5
288. นางสาวปิยะฉัตร เพชรไพรินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5
289. นางภัสสรีวัลย์ ชาติพหล โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5
290. นางราตรี เหล่าประเสริฐ โรงเรียนบ้านโคกสูง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5
291. นางลําพรรณี มืดขุนทด โรงเรียนบ้านผือจําเริญพัฒนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5ุ ญ ุ ุ
292. นางสาววิไลลักษณ์ ก่ิงสังวาล โรงเรียนนาจานศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5
293. นางเอ็มอร บําขุนทด โรงเรียนนาจานศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5
294. นางจารุวัลย์ เกตุพรหม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
295. นางสาวชวนิดา ประแดงปุย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
296. นายวิศิษฎ์ ชฎาศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
297. นายสถาพร ทัศนศรีวรการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
298. นางสลิลทิพย์ ชําปฏิ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
299. นายสําราญ สมอหมอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
300. นางสุพร ไชยยศ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
301. นางสาวอุไรรัตนา โพธ์ิแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
302. นางณัฐพร มนูประเสริฐ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

303. นางกมลรัตน์ อุปชิตกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
304. นายชาญศิลป์ หร่องบุตรศรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
305. นายนพพร รุณยุธะ โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

306. นางนิพพิทา จรรยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

307. นายบุญเรือง สาชะรุง โรงเรียนซู่เอ็ง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

308. นางประภัสสร ธานี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

309. นางปิ่นแก้ว แนนเกลี้ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

310. นางมะลิ พิกุลทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

311. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

312. นางสุวารี คําสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนุ
313. นายอดิเทพ แสนพันดร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

314. นายอาทิตย์ มุรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



315. นางสาวถาวรีย์ ศิริธนศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
316. นางนิติรัตน์ ธนะธานนท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
317. นางนิสา ระยันต์ โรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
318. นางภัทร์ฑิณี บุตรครุฑ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
319. นางเรียม รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
320. นางลาวัลย์ วัฒฐานะ โรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
321. นายวินัย สว่างเรือง โรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
322. นายสุพัฒน์ สีดาคาน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
323. นางอมร แสงเรืองเวชกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
324. นางสาวอัจฉรา วรรคยาณี โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
325. นางกชกร มิ่มกระโทก โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
326. นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
327. นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ โรงเรีนมัธยมท่าแคลง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
328. นายพันธศักดิ์ โพธิเกษม โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
329. นางสุนันท์ ชวาลารัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
330. นางอัจจิมา สุ่มอินทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
331  นายเอกสิทธ์ิ ขมสนิท โรงเรียนอนบาลบ้านหนองคล้า(จงจินต์จินวงค์อปถัมป์)2 ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบรี เขต 1

              จังหวัดจันทบุรี

331. นายเอกสทธ ขมสนท โรงเรยนอนุบาลบานหนองคลา(จงจนตจนวงคอุปถมป)2 คุรุสภาเขตพนทการศกษาจนทบุร เขต 1
332. นายพีรพงศ์ ประสาร โรงเรียนหนองสลุด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2
333. นางจันทรา โหประพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
334. นายเชาว์ สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
335. นายปรีชา แก้วเจริญ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
336. นางสุพัฒนา ร่วมโพธ์ิรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
337. นางวรุณี ไชยเผือก โรงเรยีนสตรีมารดาพิทักษ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

338. นางจันทิรา รื่นเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
339. นางสาวจุรีรัตน์ ขุมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
340. นางสาวปุริมปรัชญ์ ตันยะบุตร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
341. นางสาวอรวรรณ ต่างโอฐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
342. นายอํานาจ เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
343. นางสาวทัศนีย์ ตระกูลศุภชัย โรงเรียนปัญจพิทยาคาร คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
344. นางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ โรงเรียนไผ่ดําพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
345. นายพัฒนพงศ์ ศรีคําดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
346. นางภาวนา เรียมริมมะดัน โรงเรียนวัดดอนทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
347. นางเยาวภา พิกุล โรงเรียนวัดสุขาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
348. นางหทัยรัตน์ จั่นรอด โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
349. นายอนันต์ จิตต์อารีย์เทพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

์ ้ ่

              จังหวัดฉะเชิงเทรา

350. นางอังคณา แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
351. นางประนอม สิริสัณห์ โรงเรียนวัดสาวชะโงก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
352. นางยุพิน สรรพคุณ โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2



353. นางสุรภี กฤษณา โรงเรียนบ้านห้วยพลู คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
354. นางสาวเสาวภา วงศ์ถีระพงษ์ โรงเรียนวัดหนองปาตอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
355. นางสาวชมัยพร ดาจํารัส วิทยาลัยสารพักช่างฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
356. นางสาวนวลจันทร์ สาโรช วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
357. นายนิคม คนงาม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
358. นางนิศากร จิตต์รุ่งเรือง วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
359. นางสาววิไลวรรณ พ่ึงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
360. นางสาวศศิมา กานยะคามิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
361. นายสมคิด สิงสิน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
362. นายสันทัต ก๊กเฮง วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
363. นายสุจินต์ สุขเจริญ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
364. นางสาวพัชรีวรรณ ตันกุระ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
365. นางยุพิน บุดดาหวัง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

366. นางโสภา ธีรจิรัญญ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

367. นางกนกพร โสภา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
368  นายชัยโรจน์ สนธิบญศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดชลบุรี

368. นายชยโรจน สนธบุญศร โรงเรยนเทศบาล 1 ศรกตตวรรณนุสรณ กรมสงเสรมการปกครองทองถน
369. นางทิพวรรณ ยิ้มพงษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
370. นายบุญสม ผลอินทร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
371. นางปุญญิศา ปรัชญาทิพากร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
372. นางพัชรี น้อยธิ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
373. นางรัตนา นันทพรวิญญู โรงเรียนหัวถนนวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
374. นางสาวศิริรักษ์ นาคะ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
375. นายอนุสรณ์ แสงราม โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
376. นายอนุสิฏฐ์ กิจวิสาละ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
377. นางกุหลาบทิพย์ มัตโน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
378. นางสาวดวงธิดา แก้วแหวน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุร ีเขต 1
379. นางสาวเตือนใจ แก้วรุจินันท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
380. นางธิติมา เวชพนม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
381. นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง โรงเรียนชลกันยานุกูล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
382. นางมาลี พรหมสิทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
383. นางยุพา วาจายิ้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
384. นายสุพจน์ ตุลารัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
385. นางเสาวณีย์ ขาวเหลือง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
386. นางอัจฉรา สุขใส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1
387. นางชิราณี ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2
388. นายสมพงษ์ ปิตทิรัพย์สกุล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2
389  นางอมรรัตน์ เบญจพล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบรี เขต 2389. นางอมรรตน เบญจพล โรงเรยนพนสพทยาคาร คุรุสภาเขตพนทการศกษาชลบุร เขต 2
390. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง โรงเรียนบ้านหุบบอน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3
391. นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3
392. นายนิคม ใจเท่ียงแท้ โรงเรียนวัดโป่ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3



393. นายวัชรินทร์ รับงาม โรงเรียนวัดแหลมฉบัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3
394. นางสุรัชดา ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3
395. นางนพวรรณ กสิพร้อง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
396. นางปภาพัน งามบุญ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
397. นางรัชพินทร์ สุดประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
398. นางวรรณี ตันติชัยยกุล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา
399. นายวิชัย ตันติราพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
400. นางสกุลนรา บูรประทีป วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
401. นางสาวกันต์ฤทัย อภิวุฒิธนพนต์ โรงเรียนบํารุงศิษย์ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

402. นางสาวณัชมน เพ็งศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

403. นายรงษ์ เรืองวงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

404. นางวันวิสา โรจนบุญธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

405. นางสาววิจิตรา แจ่มกระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

406. นางกนกวรรณ สุขสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
407. นายณัฐ สุขบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
408  นางธนาภา ราชประสิทธ์ิ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดชัยนาท

408. นางธนาภา ราชประสทธ โรงเรยนเทศบาลบานกลวย กรมสงเสรมการปกครองทองถน
409. นางสาวนพวรรณ เน้ือทอง โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
410. นางนิรัชรา ช่อผกา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
411. นายไพบูลย์ หาญอนุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
412. นางสิริรัตน์ แก้วฉวี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
413. นางสุชาดา บุญประสิทธ์ิ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
414. นางอรอุมา ขันธลักษณา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
415. นางกัลยาณ์ เนียรภาค โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ครุุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท
416. นางจงจิตต์ ฟักนุช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท
417. นางปาริชาต ผ่องเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท
418. นายวิทยา มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท
419. นางเสริมศรี อินพรหม โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท
420. นางโสภี แสนบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท
421. นายสมโภชน์ ตามสายลม วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
422. นายชัชวาลย์ อินทพุฒ โรงเรียนอักษรประสิทธ์ิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

423. นางสาวนิตยา รอดนวล โรงเรียนอักษรประสิทธ์ิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

424. นายมิตรชัย คุณเดช โรงเรียนอักษรประสิทธ์ิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

425. นางสาววราพร เภตรา โรงเรียนอักษรประสิทธ์ิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

426. นางสุนทรี จันตะเภา โรงเรียนอักษรประสิทธ์ิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

427. นางอุทัยวรรณ ธาระเขตร์ โรงเรียนอักษรประสิทธ์ิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดชัยภมิ

428. นางจรัสศรี ศิริอุดมสิน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
429. นางจารุณี ชัยบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชุยอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จงหวดชยภูม



430. นางนฤมล ธงทอง รงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
431. นางนาตยา จันทร์บัว โรงเรียนเทศบาล 3(ปรางค์กู่วิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
432. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
433. นางสิรินันท์ ลบบํารุง รงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
434. นางสุภารัตน์ เจียมศักดานุวัฒน์ โรงเรียนบําเหน็จณรงค์วิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
435. นางสุวคนธ์ นเรกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
436. นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1
437. นางราตรี ทิพโชติ โรงเรียนบ้านยางหวาย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1
438. นายวสันต์ เสี้ยมแหลม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1
439. นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1
440. นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา ฯ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1
441. นางกรรณิกา ฦๅกําลัง โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2
442. นางจันทร์ฉาย กันล้อม โรงเรียนบ้านโนนสาทร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2
443. นายถนอม พวงพันธ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2
444. นางนันทรัตน์ ฤทธ์ิบํารุง โรงเรยีนคอนสารวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2
445. นางนิตยา โทราช โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2
446. นางราตรี ทักโม้ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2
447. นางวรณี เลิศสรรสิริ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2ุ ุ ุ ู
448. นายวิจิตร ตึงทอง โรงเรียนบ้านม่วง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2
449. นางศิริรัตน์ เสือสาวะถี โรงเรียนบ้านนาแก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2
450. นางสุชิรา พิทักษ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2
451. นางกาหลง ตันดี โรงเรียนบ้านง้ิว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3
452. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3
453. นางสาวธัญชนก ยุทธมูลตรี โรงเรียนซับมงคลวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3
454. นางบุญหลาย แต่งทรัพย์ โรงเรียนบ้านง้ิว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3
455. นางสาวปนัดดา ทีบัวบาน โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3
456. นางมาลินี อาบสุวรรณ์ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3
457. นางสมปอง นันทา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3
458. นายสรวุฒิ วิเศษคร้อ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3
459. นางจํานงค์ บํารุงชัย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
460. นายดุสิต สูรย์ราช วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
461. นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
462. นายปรีชา สิทธิสาร วิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
463. นายพรเทพ วงศ์ชัยเพ็ง วิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
464. นางพิมพาพร กลิ่นจันทร์แดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
465. นางรุ่งทิวา อินทรมา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
466. นางวรรณณี พิทักษ์พิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดชุมพร

467. นายเดชา ด้วงปราง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
468. สิบเอกหญิงธัญรดา ด้วงปราง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
469. นางสาวนราภรณ์ คงเหมือน โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จงหวดชุมพร



470. นายปราโมช แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
471. นางวารี ลือชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
472. นางสุภิญญา ขําคชกรรณ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
473. นางสาวอรอนงค์ แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
474. นางคนึงนิจ เทวชู โรงเรียนศรียาภัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1
475. นางจันจิรา สุขศรีแก้ว โรงเรียนศรียาภยั คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1
476. นางฐิติพร ไกรลาศ โรงเรียนศรียาภัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1
477. นางพรรณี คงชนะ โรงเรียนบ้านปากนํ้า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1
478. นางเยาวเรศ แก้วพินิจ โรงเรียนศรียาภัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1
479. นางลดาวัลย์ บัวก่ิง โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1
480. นางวยุภา มากภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1
481. นางสงวน เสือดารา โรงเรียนศรียาภัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 1
482. นางขวัญใจ สิงห์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต 2
483. นางกิจจา สนทมิโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
484. นางสาวนวลอนงค์ อุชุภาพ วิทยาลัยทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
485. นายวิเชียร พูนชัย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
486. นางษมาพร เอ่ียมโอภาส วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
487. นายสมัคร จรเสมอ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาุ
488. นางพัชรินทร์ ขุนบรรเทิง โรงเรียนนิรมลชุมพร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

489. นางกอบแก้ว จันทร์วรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
490. นายชุมพล แก้วสด โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
491. นางสาวนวรัตน์ ต่ําแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
492. นางประภัทสรณ์ รุ้งดี โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
493. นายพีระ นเรวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
494. นายภานุรัตน์ นันตา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
495. นางระดับศิลป์ บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
496. นางกาญจณีย์ ธีระเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1
497. นางจุฑาณี บ้ังเงิน โรงเรียนบ้านหัวดอย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1
498. นางนิลนภา จังหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1
499. นางบวรนันท์ จังติยานนท์ โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1
500. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1
501. นางสาววิภา อุทยานุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1
502. นางอําพร นันทชัย โรงเรียนบ้านปรางริมกรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1
503. นายอิสรภาพ ใสสะอาด โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1
504. นางจําเรียง มีมานะ โรงเรียนบ้านศาลา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2
505. นายบุญมี สมปาน โรงเรียนบ้านจําคาวตอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2
506  นางพัชรี ซาวคําเขตต์ โรงเรียนชมชนบ้านสันจําปา ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2

              จังหวัดเชียงราย

506. นางพชร ซาวคาเขตต โรงเรยนชุมชนบานสนจาปา คุรุสภาเขตพนทการศกษาเชยงราย เขต 2
507. นายศักดิ์ชัย กาวี โรงเรียนริมวัง 2 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2
508. นางสาวสุพิน ปณะการ โรงเรียนบ้านโป่ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2
509. นางอรุณี ยารวง โรงเรียนบ้านสักพัฒนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2



510. นางสาวเอมอร คําแก้ว โรงเรียนริมวัง 2 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2
511. นางสาวกรรณิการ์ มูลวิชัย โรงเรียนบ้านป่าแดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3
512. นางณัฏฐ์พร หงษ์คํา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3
513. นางดวงกมล ท่านน้อง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3
514. นางนัยนา พงษ์สวรรค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3
515. นายภพธนภัต คําสุรันทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3
516. นายสุกิจ จันต๊ะคาด โรงเรียนบ้านร่องบง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3
517. นางสุภาภรณ์ พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3
518. นายสุวรรณ แก้วดํา โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3
519. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหว้ยไคร้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3
520. นางจันทิรา ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4
521. นางจารุวัลย์ จินะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4
522. นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4
523. นางสาวนราวดี วงค์ป้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4
524. นายมนตรี สุขเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4
525. นายรุ่งธรรม บุญสุระ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4
526. นางสายพิมพ์ หมุดปิน โรงเรียนบ้านหลวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4
527. นางสิริกาญจน์ ดวงสุข โรงเรียนบ้านเวียงหมอก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4ญ ุ ุ ุ
528. นางสาวณภลินชนก ไชยประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
529. นายเพทาย บํารุงจิตต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
530. นายสมพงษ์ สุวรรณโณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
531. นางสาวสุปรียา สันอุดร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
532. นางอวยพร บุญยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
533. นางสาวนวลจันทร์ วงศ์คํา โรงเรียนสันติวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

534. นางพิรีย์ภรณ์ ดวงสุวรรณ โรงเรียนสันติวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

535. นางมาริสา การะเกตุ โรงเรียนสันติวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

536. นางสาวรุ่งทิวา แสงสกุล โรงเรียนสันติวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

537. นางหัทยา สุรินต๊ะ โรงเรียนวัฒนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

538. นายอุดม ปิงวงค์ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

539. นางจริยา ถาปินตา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
540. นายชัยกิจ ตื้อยศ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
541. นายธวัชชัย ดํารงค์พานิช โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
542. นางสาวปภาดา ปัญติ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
543. นางประไพศรี นันทวัน ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
544. นางพชรลักษณ์ จอมแปง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
545. นางพิชญาภรณ์ พรมมาลา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมอืง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
546  นางมกดา หาได้ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดเชียงใหม่

546. นางมุกดา หาได โรงเรยนเทศบาลวดเชยงยน กรมสงเสรมการปกครองทองถน
547. นางสาวรังรอง หงษ์รัตน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
548. นางวิไลวรรณ คํามาเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
549. นางแสงเดือน วงศ์ชวลิต วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



550. นางจันทนี ทาประเสริฐ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
551. นางนันธิยา อนันตพานิช โรงเรียนบ้านร้องข้ีเหล็ก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
552. นายบุญเกิด โอมฤก โรงเรียนบ้านป่าเสร้า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
553. นางพวงทอง กีฬาแปง โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
554. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านร้องข้ีเหล็ก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
555. นายวันชัย ทวีเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
556. นางกัลยา กิจสุภา โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
557. นางกิตติอาภา กรณ์ใหม่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
558. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
559. นางดารินทร์ เข่ือนสวุรรณ โรงเรียนสันทรายหลวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
560. นางพวงพยอม วุฒิธนากร โรงเรียนบ้านหนองไคร้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
561. นางภคมน กรรณสูต โรงเรียนสันทรายหลวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
562. นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านริมใต้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
563. นางสุดฤทัย ฤทธ์ิพิชิตชัย โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
564. นางอ้อยใจ โปธิ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
565. นางอ้อยทิพย์ ทองดี โรงเรียนพร้าววิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
566. นางจินตนา รังษี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
567. นายฐิฎิกรณ์ รังกลาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ฐฎ ู ุ ุ
568. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
569. นางประกายพฤกษ์ คําออน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
570. นายพีรศาสตร์ จินาปุก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
571. นางสุจินตา คําเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
572. นายสุพจน์ สุขแยง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
573. นางอัญธิฌา มีวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
574. นางกรรณิการ์ โพธินาม โรงเรียนวัดศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
575. นางนิตยา ประสาธน์สุวรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
576. นางพิมพ์ผกา เมืองไสย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
577. นางภาวิณี บุญธิมา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
578. นางมนัญญา เตมียะ โรงเรียนวัดเวฬุวัน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
579. นางมาลี เนตรดวง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
580. นางสมจิตร ชมภูรัตน์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
581. นางสุปราณี กันทาปัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
582. นายอนุสิทธ์ิ ภิญโญฤทธ์ิ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
583. นางอําพร ดวงวาส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
584. นางสาวกรรณิการ์ ธรรมขันแก้ว โรงเรียนบ้านหลวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
585. นางจิราพรรณ จาตุนันท์ โรงเรียนบ้านยางเปา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
586. นายชัยยศ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
587. นายภานุ จันทร์ชม โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
588. นางสาวมยุรี กันทะหลั่น โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5ุ ุ ุ ุ
589. นางสาวศลิษา ผัดตุ่น โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
590. นางเกศรินทร์ จุมปา โรงเรียนบ้านปางเก๊ียะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
591. นายจํานง แดงสี โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6



592. นายทวีป ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
593. นางบรรณสรณ์ หล้าเต็น โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
594. นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ โรงเรียนบ้านขุนแปะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
595. นายพัฒนพงศ์ เดชะปราปต์ โรงเรียนบ้านผาละปิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
596. นางสายสมร ไชยลาม โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
597. นายอดิศักดิ์ ศรจีอมทอง โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
598. นางกรองทอง มะลิวัลย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
599. นางสาวเกศริน เกาะดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
600. นายจักรพันธ์ุ ปัญจะสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
601. นางไมรินทร์ พงษ์นิกร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
602. นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
603. นายเรืองชัย ช่ืนศิริกุลชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
604. นายสายัณห์ คํามงคล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
605. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
606. นางสไบทิพย์ ตั้งใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
607. นางกัญญพร สมทรง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

608. นางขัติยา จันสังสา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

609. นายคะเณยะ อ่อนนาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

610. นางจินตนา ทองเรือง โรงเรียนพระหฤทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

611. นางนิลุบล สุนันต๊ะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

612. นางมลิวัลย์ คําสุขใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

613. นายลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

614. นางวลัยพร ยะอนันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

615. นางสาวอุมาฤทัย สุวรรณขจร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

616. นางชนิดา รักษศรี โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
617. นางตวงรัตน์ รื่นยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
618. นางบุญญา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
619. นางปรียา มากขาว โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
620. นางรัชนี ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
621. นางเรณู พันธ์ช่วง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
622. นายไวชยันต์ เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
623. นางสุวรรณา ชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
624. นางอรุณ แสงวิสุทธ์ิ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
625. นางอุมาภรณ์ ช่ืนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
626. นางสาวตรีสุธา ตัญจะโร โรงเรียนบ้านควรสระแก้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1
627. นางนาฏพิมล คงเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1
628  นางบบผา ช่ืนปิติกล โรงเรียนสภาราชินี ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1

              จังหวัดตรัง

628. นางบุบผา ชนปตกุล โรงเรยนสภาราชน คุรุสภาเขตพนทการศกษาตรง เขต 1
629. นางพรทิพย์ สุภาพ โรงเรียนบ้านควนปริง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1
630. นางพัชรี ยิ้มย่อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1
631. นายพิทักษ์ แก้วในเมฆ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1



632. นางมาลี ราชภิรมย์ โรงเรียนวัดนานอน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1
633. นางสุภาภร แสงผะกาย โรงเรียนบ้านควนปริง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1
634. นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์ โรงเรียนบ้านคลองมวน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 2
635. นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนสามัคคีศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 2
636. นางจินทนา เหมะรักษ์ โรงเรียนกมลศรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 2
637. นายชาญชัย เสาร์แก้ว โรงเรียนบ้านคลองมวน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 2
638. นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด โรงเรียนบ้านคลองมวน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 2
639. นายสมพล มีพฤกษ์ โรงเรียนบ้านจุปะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 2
640. นางสมร ดาบทอง โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 2
641. นางอุบล วุ้นก้ิม โรงเรียนวัดควนเมา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 2
642. นายชัยฤทธ์ิ บัวเพชร วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
643. นางพิมพ์ทิพย์ ขันตี วิทยาลัยการอาชีพตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
644. นางวรรณดี พยุงศุขศรี วิทยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
645. นางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
646. นางสุภาณี นวนน้อม วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
647. นางสาวสุภาพร สืบป่ินพรหม วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
648. นายกฤษณ์ เกียรติมณีสุกมล โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

649. นางสาวชลนิชา เมืองเกิด โรงเรียนบูรณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนู
650. นายชาติชาย ทับทิมทอง โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

651. นางถนอมรัตน์ ย่องซื่อ โรงเรียนพรศิริกุล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

652. นางนงเยาว์ กลอนสม โรงเรียนบูรณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

653. นางสาวรวยรื่น แก้วประชุม โรงเรียนบูรณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

654. นางร้อฝีอะ เหล็มปาน โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

655. นางสิริรัตน์ คงแก้ว โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

656. นายอาคม คงสิน โรงเรียนประชาวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

657. นางชรินทร พุกกะพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
658. นายณัฐธัญ ปทุมรัตนกุล โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
659. นางนิศานาถ วรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
660. นางวรวีร์ สุดชาติ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลพิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
661. นางวิภาพรรณ คีรีทวีป โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
662. นางสุนันท์ กิติยศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
663. นางสุนิสา ไวฑูรย์เกียรติ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
664. นางอุบล นิลรักษ์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
665. นางกานดา ครุปิติ โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด
666. นายจิรพงษ์ ปูวาภิรมย์ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด
667. นางนภัทตรา สุขกลีบ โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณราษฎร์บํารุง) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด
668  นางสาวบณญาดา บวรอภิโชติ โรงเรียนอนบาลตราด ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด

              จังหวัดตราด

668. นางสาวบุณญาดา บวรอภโชต โรงเรยนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพนทการศกษาตราด
669. นางปัทมา ศิลประสาร โรงเรียนวัดสลักเพชร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด
670. นางศิริรัตน์ ปานสุวรรณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด
671. นางสุวรรณา นาคพันธ์ โรงเรียนวัดสลักเพชร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด



672. นายวรพจน์ ตรีรัตน์ฤดี วิทยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
673. นายวีรพงษ์ มงคลนาค วิทยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
674. นางแววตา เจ้าสกุล วิทยาลัยสารพัดช่างตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
675. นางศิริกุล สวนพลาย วิทยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
676. นายสิริสมัย เย็มรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
677. นางขวัญหทัย หงษ์วิเศษ โรงเรียนมาดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

678. นางจิราพร สุวรรณศรี โรงเรียนมารดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

679. นางจีระวรรณ์ อานามวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

680. นายญาณวิทย์ เปรมปรีดิ์ โรงเรียนกิตติวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

681. นางปนิดา ปริยชาติ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

682. นางสาวรุ่งนภา รองศิริคง โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

683. นายสมเกียรติ อ่ิมเสมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

684. นางสริตา แสงกระจ่าง โรงเรียนกิตติวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

685. นางอัจฉรา เรียเต็ม โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

686. นางนัชชศร โพธา โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
687  นางสาวนชรีย์ บัวกลิ่น โรงเรียนเทศบาลรัตนวิทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดตาก

687. นางสาวนุชรย บวกลน โรงเรยนเทศบาลรตนวทย กรมสงเสรมการปกครองทองถน
688. นางพรชนก กล่ําแก้ว โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
689. นางไพลิน จารี โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
690. นางสุวรรณา บุดดาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
691. นางสาวอนุศรา วารีกุล โรงเรียนเทศบาลรัตนวิทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
692. นางกรรณิการ์ ผลพงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
693. นางชนิดา นาคประเสริฐ โรงเรียนตากพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
694. นางณัฐวด ีสืบอํ่า โรงเรียนตากพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
695. นางดวงเดือน ละมูล โรงเรียนตากพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
696. นางนารินทร์ โทนป่ัน โรงเรียนผดุงปัญญา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
697. นางสาวปริศนา วิโนสุยะ โรงเรียนตากพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
698. นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง โรงเรียนตากพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
699. นางวณปภา สุวรรณทิพเนตร โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
700. นางศิริวรรณ เสือสุวรรณ โรงเรียนตากพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
701. นางสิริกัญญา ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 1
702. นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช โรงเรียนสรรพวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2
703. นางจรัสศรี ธรรมจิต โรงเรียนสรรพวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2
704. นางชฎารัตน์ เวียงดาว โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2
705. นางพัชรา อังกูรขจร โรงเรียนบ้านแม่ละเมา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2
706. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2
707. นางวราภรณ์ แสงอุทัย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2
708  นางวารณี เทียนนาวา โรงเรียนชมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2708. นางวารุณ เทยนนาวา โรงเรยนชุมชนบานแมตาวกลางมตรภาพท 26 คุรุสภาเขตพนทการศกษาตาก เขต 2
709. นางศิริรัตน์ คําแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2
710. นางศิริวรรณ ทาหว่างกัน โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2
711. นายสุกิจ ราชอุปนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยบง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2



712. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญา แสงสุขศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
713. นายจุมพล จรรยาศิริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
714. นายณภัทร ธรรมลิขิต วิทยาลัยเทคนิคตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
715. นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
716. นางนงลักษณ์ ทาสี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
717. นางมานิศา เปรมสัย วิทยาลัยเทคนิคตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
718. นางสุภลักษณ์ มูลกัณฑา ศนูย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามเงา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

719. นางสาวกัลยรัตน์ ปานเกษม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

720. นางทวีรัตน์ ขอนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

721. นางสาวปิยรัตน์ ชัยบัตร โรงเรียนเซนต์ฟรัวซีสเซเวียร์มัธโนทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

722. นางปีญานุช ใจรักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

723. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

724. นางแสงอรุณ ศรีพุก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

725. นางสาวกมลทิพย์ ไชยมโณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
726. นางสาวกัลยาณี กุลประสูติ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
727. นางทินนภา โคกกรวด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
728  นายประเสริฐ สีดารอด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดนครนายก

728. นายประเสรฐ สดารอด โรงเรยนเทศบาล 1 วดศรเมอง กรมสงเสรมการปกครองทองถน
729. นางปิยะพร รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
730. นางสาวพิศมัย วราชุน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
731. นางรักชนก เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
732. นางวิมลรัตน์ เน่ืองจากฉิม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
733. นายอัมพร ศรีกําเหนิด โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
734. นางกมลทิพย์ หนูป้ัน โรงเรียนบ้านคลอง3 (ดรุณศึกษา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก
735. นางสาวทัตชญา ระษารักษ์ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก
736. นางสาวปราณี โหนา โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก
737. นางสาวพรณี เอียดแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก
738. นางพรทิพย์ มณีเล็ก โรงเรียนวัดดอนยอ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก
739. นางมาลินี ทรัพย์มูล โรงเรียนวัดอรุณรังษี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก
740. นางสาววันทนีย์ พิทักษาวรากร โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก
741. นางสาวจีรภัทร์ จอมเมือง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
742. นางณัฐชรินทร์ หวันทา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
743. นายธงชัย ศรีสุข วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
744. นางเพ็ญใจ ขยายแย้ม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
745. นางภัคจิรา จิตรมิตร วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
746. นายวิราษ เหรียญทอง วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
747. นายสมควร อุ่นเรือน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
748. นางสาวสุกัญญา เป็นสุข วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
749  นางอมร สังข์นาค วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา749. นางอมร สงขนาค วทยาลยเทคนคนครนายก สานกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา
750. นายกิตติพงษ์ โพธิเวชกุล สํานักงาน กศน จังหวัดนครนายก
751. นางกนกวรรณ เปียสาตร์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

752. นายเจริญ สีสัน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษ



753. นางสาวณัฐพร อมรสว่างวงศ์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

754. นางบุศรินทร์ มังกรแก้ว โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

755. นางปาริฉัตร บุญช่วยชู โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

756. นางสาวพเยาว์ พลอยแก้ว โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

757. นางสรินทร โสภา โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

758. นางอุไร กุสลาศรัย โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

759. นางอุษา ลดหว่ัน โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

760. นางสาวงามตา นราแหวว โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
761. นางจิราพร ขวัญมา โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
762. นางนิรมล วิบูลมงคล โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
763. นายประจักษ์ พรมหนู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
764. นายภัควัฒน์ พลายละหาร โรงเรียนเทศบาล2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
765. นางมาณวิกา เพ็งตะโก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
766. นางศศิธร เถ่ือนสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
767. นางสาวศศิธร ศรีทองคํา โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
768  นางสาวสวงสดา ภัทรแสงไทย โรงเรียนเทศบาล2 วัดเสนหา(สมัครพลผดง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดนครปฐม

768. นางสาวสวงสุดา ภทรแสงไทย โรงเรยนเทศบาล2 วดเสนหา(สมครพลผดุง) กรมสงเสรมการปกครองทองถน
769. นางสุวรรณา แสนคํา โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
770. นางสาวขนิษฐา พงศ์เพ็ชร์ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
771. ว่าท่ีร้อยตรีธวัช เติมญวน วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
772. นางกาญจนา พิทักษ์แท้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
773. นางสาวณัฏฐ์ชมัย ธีรเจนจินดา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
774. นางทศพร ไตรศริิ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
775. นายประดิษฐ์ เหมือนวงศ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
776. นางสาวปริศนา บัวบุศย์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
777. นางสาวรพีพรรณ ช้ินป่ินเกลียว โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
778. นางวงจันทร์ พันชนะ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
779. นางเหมือนฝัน นันทิยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
780. นายอนุสรณ์ รัตโนภาส โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
781. นางอัมพร แสนกันคํา โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1
782. นายกุญชร ตะถาวร โรงเรียนวัดบางหลวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2
783. นายคํารน ทาเวียง โรงเรียนวัดบางพระ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2
784. นางจริยา ศรเีพชร โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2
785. นางนุชนภา แขกเมือง โรงเรียนนราภิรมย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2
786. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2
787. นางยุวดี ทองยี่สุ่น โรงเรียนภัทรญาณวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2
788. นางสาววิไล ตันเสียงสม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2
789  นางสนทรี พ่มมณี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2789. นางสุนทร พุมมณ โรงเรยนรตนโกสนทรสมโภชบวรนเวศศาลายาฯ คุรุสภาเขตพนทการศกษานครปฐม เขต 2
790. นางสาวกนกวรรณ แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

791. นายนัฐพล ศิริเวชช โรงเรียนนักบุญเปโตร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

792. นางบุษกร กรวยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



793. นางมยุรี เทพอํานวยสุข โรงเรียนนักบุญเปโตร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

794. นางสาวอนุรี โพธิสุทัศน์ โรงเรียนนักบุญเปโตร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

795. นางสาวอรวรรณ กิจจิว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

796. นายกิตติภพ ถาวร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
797. นางจริยาภรณ์ ทิพยารมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบํารุงเมือง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
798. นางเฉลิมขวัญ สพันธ์พงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
799. นางสาวนิตยา เอกนิพนธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
800. นางปรเมษฐ์ ลาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200ปี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
801. นายพรชัย มานะดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
802. นางสาวรัชนีกร ศรีครชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
803. นางวานิสินธ์ุ ผาลา โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
804. นายสมทบ วิทยเจียกขจร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
805. นางสาวอัจฉรา โกษาแสง โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
806. นายคูณสมบัติ นารนิรักษ์ โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1
807. นางจินตะนา พ่อหลอน โรงเรียนปลาปากราษฏร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1
808  นางเจิมจิตร กัตติยบตร โรงเรียนอนบาลนครพนม ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1

              จังหวัดนครพนม

808. นางเจมจตร กตตยบุตร โรงเรยนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพนทการศกษานครพนม เขต 1
809. นางเติมศรี ศาสตราศรัย โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1
810. นางนวลจันทร์ สุทธะมา โรงเรียนบ้านคําเตย(คําเตยราษฎร์ร่วมจิต) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1
811. นางพิศมัย ศรีวรมย์ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1
812. นางเก่ิงแก้ว สิทธิ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
813. นางสาวทัศนีย์ อุทัยแสน โรงเรียนชุมชนบ้านคําพอกท่าดอกแก้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
814. นางพิสมัย พรรณวงศ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
815. นางเพ็ญนภา บํารุงสุข โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
816. นางยินยอม สุขเกษม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
817. นายรังสิมันตุ์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนบ้านรามราช คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
818. นางวรรณภา พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
819. นายวิทยา ลิ้มวงษ์ทอง โรงเรียนบ้านรามราช คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
820. นางสมพิศ คัดทะจันทร์ โรงเรียนบ้านโพนจาน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
821. นางอังคณา เมตุลา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2
822. นายวัฒนา อันสุริย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
823. นางขวัญนภา เจียวิริยบุญญา โรงเรียนตงเจ่ีย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

824. นางจริยา วงศ์กันทรากร โรงเรียนตงเจ่ีย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

825. นางสาวจารุวรรณ ไชยบุรมย์ โรงเรียนตงเจ่ีย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

826. นางซ่อนกลิ่น เดชทะศร โรงเรียนตงเจ่ีย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

827. นางศุภกานต์ นครวงค์ โรงเรียนตงเจ่ีย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

828. นางสุนันท์พร สายคําภา โรงเรียนตงเจ่ีย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

829  นางเสาวนีย์ ไชยพันธ์ โรงเรียนตงเจ่ีย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน829. นางเสาวนย ไชยพนธุ โรงเรยนตงเจย สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน

830. นางสาวอุมาวดี บุตรโคตร โรงเรียนตงเจ่ีย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



831. นายเกรียงศักดิ์ จู๋หมื่นไวย โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
832. นางสาวจําเริญสุข วงศ์คําจันทร์ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
833. นางฐิติรัตน์ ศาสตรา โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
834. นางทศพรรณ จันทา โรงเรียนพระทองคําวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
835. นางนิยมพร บัวใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
836. นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
837. นายพงษ์ศิริ เก้ือทาน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
838. นางพัชรีย์ พิกุลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
839. นางสุวดี ไตรรงค์ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
840. นางแสงมณี แก้วมะดัน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
841. นางจีรภา ฉิมปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

842. จ่าสิบตรีชยันต์ อธิวาส โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

843. นางปัทมา พรหมณเรศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

844. นางเยาวนาถ ศิลปชีวสันติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

845. นางรุ่งอรุณ ชวนจิต โรงเรียนบ้านจอหอ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

846. นางวรรษธนภรณ์ กฤษณสุวรรณ โรงเรียนบ้านพลกรัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

847  นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนา โรงเรียนบญวัฒนา ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

              จังหวัดนครราชสีมา

847. นางศรยฉตร ฉตรปลนธนา โรงเรยนบุญวฒนา คุรุสภาเขตพนทการศกษานครราชสมา เขต 1

848. นายสมเกียรติ บูรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

849. นายสมพงศ์ ซาสังข์ โรงเรียนบ้านด่านติง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

850. นางอัมพร ขวัญกลาง โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1

851. นางสาวพะเยาว์ ผลุงกระโทก โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2

852. นางภัทรพร ศรีมงคล โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2

853. นางสาวภาวศุทธิ ยศธร โรงเรียนวัดข้ีตุ่น (แหล่งจะหลุง) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2

854. นางมัจฉรีย์ พงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2

855. นางสุชิลา ชัชวาลุรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดรวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2

856. นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2

857. นางจิราภรณ์ ทองสุข โรงเรียนเมืองปักสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

858. นางดวงพร แก่นพะเนาว์ โรงเรียนบ้านตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

859. นายธีรพงษ์ กันตะคุ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

860. นายธุวนนท์ บาลโพธิ์ โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

861. นายบุญลือ อินทะวงษ์ โรงเรียนเสิงสาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

862. นางปราณี เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

863. นางวัฒนา จิตธงไชย โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

864. นางวุฒิพร วรรณพงษ์ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

865. นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เก้ือกูล โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

866. นางสายฝน นามศรี โรงเรียนเสิงสาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 3

867. นางจินตนา การบรรจง โรงเรียนประชารัฐสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4

868  นางต้องตา ยธทหาร โรงเรียนบ้านหัวป้าง ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4868. นางตองตา ยูธทหาร โรงเรยนบานหวปาง คุรุสภาเขตพนทการศกษานครราชสมา เขต 4

869. นายธนาพจน์ ศรีคําเวียง โรงเรียนบ้านหัวป้าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4

870. นางพรมณี อมรศักดิ์ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4

871. นางพิชญาพร เจนอักษราพงศ์ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4



872. นางพิมพ์สุวรรณ ภู่พายัพ โรงเรียนบ้านหัวป้าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4

873. นายภรภัทร เก้ือฐิติพร โรงเรียนประชารัฐสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4

874. นางสุภัคฐิต์ชาภัท บุญสูงเนิน โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4

875. นางสุมนตรา แนวคํา โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4

876. นางอุษา ยอดเมือง โรงเรียนบ้านปางแก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4

877. นางกนกกาญจน์ วัฒน์ธนกาญจน์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

878. นางขวัญตา เกษมสุข โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

879. นายชลธิศ คงฤทธ์ิ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

880. นายทองใบ วงศ์อินจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

881. นายปพน กิตติโรจนฉัตร โรงเรียนวนาประชารัฐบํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

882. นางวรรณาวดี ภักดีณรงค์ โรงเรียนบ้านตาจั่น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

883. นางสาววิภาภรณ์ บุญสิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

884. นางสําราญ จันนา โรงเรียนบ้านห้วยยาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

885. นางสุภาพร ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนบ้านเก่าค้อ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

886. นางสุมาลี ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6

887. นางจิตทนาวรรณ พิมพ์จันทร์ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7

888. นางสาวณัฐนิชาช์ กุลวรวานิชพงษ์ โรงเรียนบ้านขามใต้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7

889. นางยุภาพิน ทึนหาร โรงเรียนบ้านโนนรัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7ุ ุ ุ

890. นายวิรัช ชุ่มช่ืน โรงเรียนวัดสองพ้ีน้อง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7

891. นางสมจิตร แหวนพิมาย โรงเรียนพิมายดํารงวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7

892. นางสาวสุกัญญา อมรดารารัตน์ โรงเรียนบ้านโนนยอ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7

893. นางสุพรรษา แสงดาว โรงเรียนบ้านโนนรัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7

894. นางกนกเพ่ิม ขันโคกกรวด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
895. นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
896. นางลัคนา เอ้ือถาวรพิพัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
897. นายศิลปกร พิริยะโรจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
898. นางสาวสายสุณีย์ พิณธารทอง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
899. นางสาวสุพรรษา อเนกบุณย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
900. นางสายสมร เพชรอยู่ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
901. นายโกศัย ปรียานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

902. นางสาวจิตศิกาญจน วังสุข โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

903. นางทุเรียน หาญณรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

904. นายบุญส่ง นามกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

905. นางสาวปนัดดา จิณวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

906. นางมาลี พวนก่ิง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

907. นายสมศักดิ์ จําลอง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

908. นางสุวัฒนา อิทธิวิศวกุล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

909. นางอุทัยวรรณ นามกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

910. นางสาวอุมาสวรรค์ จันทรมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนุ ญ

911. นางจินดา ทองเน้ือห้า โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

              จังหวัดนครศรีธรรมราช



912. นางสาวเนาวรัตน์ กาญจนถึง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
913. นางสาวปิยวดี คงช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
914. นางสาวเพ็ชจรี เชิดชู โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
915. นางวชิรญาณันท์ พงศ์สมัคร โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
916. นางสาววิรัช ชูจันทอง โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
917. นางกัลยรัตน์ พรหมเดช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

918. นางจิตรา ขุทรานนท์ โรงเรียนวัดสวนพล คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

919. นางสาวฉวีวรรณ กาพย์เกิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

920. นางนัยนา พลศร โรงเรียนวัดท่าแพ คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
921. นางเนตรชนก ดวงแป้น โรงเรียนบ้านทวดทอง คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
922. นางบุญศรี หงษา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
923. นางพรทิพย์ ฉิมพลี โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
924. นางพุมทิพย์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
925. นางจินตนา ชูโชนาค โรงเรียนสตรีทุ่งสง คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
926. นายประเทือง จันทร์ชุม โรงเรียนลัดลํานาว คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
927. นางพวงเพ็ญ บัวชุม โรงเรียนบางขันวิทยา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
928. นางเพ็ญศิริ สังข์สัพพันธ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
929. นายอดิศร อินทรสุวรรณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
930. นายอัษฎา สุกช่วง โรงเรียนวัดลํานาว คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2930. นายอษฎา สุกชวง โรงเรยนวดลานาว คุรุสภาเขตพนทการศกษานครศรธรรมราช เขต 2
931. นางอาภรณ์ นักว่อน โรงเรียนบ้านไสใหญ่ คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
932. นางเอื้อมภรณ์ มารคคงค์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
933. นางจิตรา หนูสังข์ โรงเรียนบ้านชะอวด คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
934. นางสาวจิราภรณ์ หยูหนูสิงห์ โรงเรียนบ้านลําคลอง คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
935. นางสาวนฤมล ทองทิพย์ โรงเรียนวัดธงทอง คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
936. นางประไพ ยินเจริญ โรงเรียนบ้านลําคลอง คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
937. นางสาววริษฐา เมฆตรง โรงเรียนวัดบูรณาวาส คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
938. นางชไมพร ใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
939. นางสาวฌานิกา จงบุรี โรงเรียนบ้านในถุ้ง คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
940. นางณภาภัช พงษ์พ้นภัย โรงเรียนนบพิตําวิทยา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
941. นายมนูญ ใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
942. นางสาววิเชียร บุญฉาย โรงเรียนวัดทางขึ้น คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
943. นายวินัย ถวาย โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
944. นางสุภร กาญจนาภรณ์ โรงเรียนนบพิตําวิทยา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
945. นางอําไพ อักษรศรี โรงเรียนนบพิตําวิทยา คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
946. นางจตุพร กิจผลิต วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
947. นางธิดารัตน์ เทพรัตน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
948. นายวิสา เพ็ชรธงไชย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
949. นางสุจิรา ป่ินสญชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
950. นางสุภาณี ภารพบ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
951. นางอุบลรัตน์ นํานากุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

              จังหวัดนครสวรรค์

952. นางกําไร ไล้ทองคํา โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
953. นางเนาวรัตน์ จิระวงศ์ขจร โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
954. นายมนตรี นามแฮด โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จงหวดนครสวรรค



955. นางรุ่งระวี สุขแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
956. นางวรัชยา เหลืองชมภู โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้าโพใต้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
957. นางสุกัญญา โพธ์ิอ่อง โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
958. นางสุนทรี เตชาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
959. นางสาวหทัยรัตน์ บรรณศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
960. นางอภิญญา ชํานาญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
961. นางสาวพรศิริมา บูรณะพันธ์ุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันพลศึกษา
962. นางสาวศลิษา ใจจะนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันพลศึกษา
963. นางสาวกฤษณา เถลิงศรี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
964. นายธนาภัสสร์ สุรธนาณัฐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
965. นางนพรัตน์ อินทโลหิต โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
966. นางนวลจันทร์ เหลืองสุวรรณ์ โรงเรียนวัดหนองเต่า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
967. นางสาวมรรยาท ปรีชาชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
968. นางวันทนา ต้ังแต่ง โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
969. นางศรีวิไล มินท์ศิริ โรงเรียนวัดมรรครังสฤษด์ิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
970. นางสุนทร ีทัดช่อม่วง โรงเรียนวัดรังงาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
971. นางอมรมาศ พูลเป่ียม โรงเรียนนครสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
972. นางอัญชลี อินทิยา โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1
973. นายกู้เกียรติ สุขใส โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเส้ียว) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
974  นางคนึง ประกอบเพชร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2974. นางคนึง ประกอบเพชร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
975. นางคนึง ภัสสร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
976. นางสาวจันทริมา โพธ์ิประพันธ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
977. นางปรียา เต้ียมชุมพล โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
978. นางฤทัย คําอุดม โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
979. นางลัดดาวัลย์ คําพร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
980. นายสุชาติ คําพร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
981. นายอรรถพร เก่งกสิกรณ์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
982. นางจงรักษ์ ยอดหมวก โรงเรียนวัดดอนคา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3
983. นางชฎาภรณ์ สกัลยา โรงเรียนวัดท่าสุ่ม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3
984. นางนรินทร์ มุ่งมาตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3
985. นายบุญญฤทธิ์ ตรุษลักษณ์ โรงเรียนบ้านตะกร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3
986. นางบุษบา สงวนวนชาติ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3
987. นางสาวมณฑา ศรีภูธร โรงเรียนบ้านตะกร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3
988. นายวิลาศ บุญมา โรงเรียนบ้านตะกร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3
989. นางสมใจ สุขเสือ โรงเรียนบ้านตะกร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3
990. นางกนกพร พิชัย วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
991. นางจารุณี นุสติ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
992. นางชฎารัตน์ แก้วไทย วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
993. นางชลธิชา เหล็กกล้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรคค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
994. นางปัญญ์ศจี สุวรรณพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
995. นางสุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
996. นางสาวกฤตพร พรมสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โ ี โ ิ ึ ํ ั ่ ิ ึ997. นายกฤษฎา แหงมงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
998. นางสาวจิตตานันท์ จันทร์อ่ํา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
999. นายณัฐพงษ์ ชัยอุดมสิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1000. นางนงลักษณ์ โอสถานุเคราะห์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



1001. นางสาวนันทกา คันธารัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1002. นางสาวเบญญาภา ดอนจักร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1003. นางรัตนา แสงพวง โรงเรียนอนุชนวัฒนา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1004. นางสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล โรงเรียนอนุชนวัฒนา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1005. นายสรายุธ เขียวมงคล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1006. นางกรองมาศ ศุภผล โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1007. นายเงิน เรืองสง่า โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1008. นางชิดหทัย สุขสมกิจ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกล้ียง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1009. นางสาวนฤมล อุ่นเอม โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1010. นางปิยพร วีระกะลัส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1011. นางปิยะอนงค์ นิศาวัฒนานันท์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1012. นายภัทรดร ภัทร์มงคล โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1013. นางอรวรรณ เช่ียวชาญชัย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1014. นายอํานาจ เชาว์ไว โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1015. นางจิรนันท์ มณีรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1
1016. นางณัฏฐยา ธารบุปผา โรงเรียนเทพศิรินทร์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1
1017. นางสาวประกิตศรี เผ่าเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1

              จังหวัดนนทบุรี

ุ ุ ุ ุ
1018. นางพิมพิกา ถนอมไชย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1
1019. นางศุภาพร พรหมมาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1
1020. นางสุธีรา บุญพรวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1
1021. นางโสภา เสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1
1022. นางสาวอนันต์พร เทียมเมฆ โรงเรียนวัดเขมาภิรตามราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุร ีเขต 1
1023. นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1024. นางขวัญเรือน ชัยยะ โรงเรียนไทรน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1025. นางเฉลิมศรี จักษุพา โรงเรียนปากเกร็ด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1026. นางชนิตา สิริเลข โรงเรียนไทรน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1027. นายทวีศักด์ิ คงกะพัน โรงเรียนไทรน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1028. นายปัญญา เอี่ยมผ่อง โรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1029. นางลัดดา มานิตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1030. นายสนธยา ช้างสาร โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1031. นางสาวสุชาลักษณ์ อักษรนิตย์ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1032. นางอติรัตน์ ดําเน้ือดี โรงเรียนรุ่งเรอืงวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2
1033. นายโสภณ ตันพิริยะกุล วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1034. นางจุฬาพร ดีสมจิตร โรงเรียนพิชญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1035. นางดวงกมล แก้วแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ นนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1036. นายพิเชษฐ ขุนวังกรด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1037. นางสาววราภรณ์ พรหมศร โรงเรียนพิชญาศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1038. นางสาวสุภาภรณ์ พราหมณ์ชูเอม โรงเรียนพิชญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1039. นางสุริน น้อยวงษ์ โรงเรียนพิชญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1040. นางกนกวรรณ แก้วสังข์ไชย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกําปงตาโก๊ะ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1041. นางกัญชรส เกษโร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดนราธิวาส



1042. นางนูลิต้า หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1043. นางพัชราภรณ์ เช้ือประสาท โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1044. นางมิหน๊ะ เหมมัน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1045. นายศุภฤกษ์ เทียมดี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1046. นางสาวสุธัญยาภรณ์ ต้ิงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1047. นางเสาร์วรี หลงราม โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1048. นางอนุรักษ์ หมัดบาเหม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1049. นายกฤษกร จีรัง โรงเรียนบ้านท่าข้ามวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1
1050. นางจุฑารัตน์ ปล้ืมกมลา โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1
1051. นายผไทศักด์ิ เง่าธรรมสาร โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1
1052. นางพัทธมน ชูแก้ว โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1
1053. นางสาวมาลินี ไชยชํานาญ โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1
1054. นางวิมลวัลย์ จุลพรหม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1
1055. นายวิหาร ขวัญดี โรงเรียนบันนังสตาวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1
1056. นางหรรษา วงศ์กิดาการ โรงเรียนเตชะปัตตนยานุกูล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1
1057. นางจินดา ไทยจินดา โรงเรียนบ้านโคกตา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2
1058. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติ โรงเรียนบ้านบาลูกาอิง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2
1059. นางปานทิพย์ ไขโพธ์ิ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2
1060. นางสาววรรณวิสา แซ่ล่ิม โรงเรียนบ้านโคกตา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2
1061  นางสาววันวิสา ถนอมพร โรงเรียนบ้านสไหงโก ลก ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 21061. นางสาววันวิสา ถนอมพร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษานราธิวาส เขต 2
1062. นางสารีปะห์ อุสมาน โรงเรียนบ้านกูวา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2
1063. นายสาอีดี บินเจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านโคกตา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2
1064. นางสาวสิริมนต์ ลิขิตมานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2
1065. นางสาวซากีย๊ะ แวฮามะ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 3
1066. นางสาวณัฐกานต์ เอียดสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 3
1067. นางมูรนี กัลยากาญจน์ โรงเรียนบ้านริแง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 3
1068. นางสุไรณี วรรณมาตร โรงเรียนบ้านบาโงระนะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 3
1069. นายอดิลัน เพชรนวล โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 3
1070. นางอัฉราพร วงศ์อกนิษฐ์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 3
1071. ว่าท่ีร้อยตรีอับดุลเลาะ ซิแต โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 3
1072. นางจินตนา คงถาวร วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1073. นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1074. นายสุรชัย เนาวสินธ์ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1075. นางสาวกรกช ดนตรีเจริญ โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1076. นายดิเรก สวนพุฒ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1077. นางดิศรานันท์ ผูกจิต โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1078. นางสาวธนาภา ไชยวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1079. นางสาวนภารัตน์ เทียมตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1080. นางเนาวรัตน์ ธราวรรณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1081. นายมนตรี บุญถาวร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดน่าน

1081. นายมนตร บุญถาวร โรงเรยนจุมปวนดาภรณ กรมสงเสรมการปกครองทองถน
1082. นางสาวรุ่งนภา มหายศนันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1083. นางวัฒจนพร หาญสงคราม โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1084. นางอภิญญา อดุลย์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



1085. นางสาวชรินพร ทะยศ โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 1
1086. นางนิตยา สถิตย์พร โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 1
1087. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนท์ฐีกูล โรงเรียนบ้านนํ้าปาย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 1
1088. นางรัตนาพันธ์ พลธนะ โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 1
1089. นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย โรงเรียนบ้านนํ้าลัด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 1
1090. นางสาวศิวพร วิชารักษ์ โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 1
1091. นางสุพิณญา สิทธิยศ โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 1
1092. นายสุรพล กาละดี โรงเรียนสา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 1
1093. นางเฉลิมพร ศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2
1094. นางนวลสวาท ไชยช่อฟ้า โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2
1095. นายนิพจน์ ป้อมทองแดง โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2
1096. นางนุชฎาพร เวียงเก่า โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2
1097. นางปรานอม อินบรรเลง โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2
1098. นางผ่องศรี ภูคา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2
1099. นางรชกร เรือนต๊ิบ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2
1100. นางศุกัญญา จนัต๊ะวงศ์ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2
1101. นางสลีลา เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2
1102. นางเจียมจิตร วานิยพงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1103. นางธัญญาลักษณ์ อิ่นแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1104  นายนเรศ ปัจจัยยัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1104. นายนเรศ ปัจจัยยัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
1105. นางเนาวรัตน์ ชุ่มเย็น โรงเรียนน่านคิรสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1106. นางพิทารักษ์ เสนรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1107. นางอรพรรณ สุทธิคํามงคล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1108. นางอรวรรณ เวียงหก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1109. นายธีรทัศน์ วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1110. นางมลฤดี คงประสิทธ์ิ โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111. นางจรัลรัตน์ เช้ือกิตติศักด์ิ โรงเรียนธารทองพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1112. นางนารี กาทอง โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1113. นายบุญเยี่ยม โพธ์ิเงิน โรงเรียนภัทรพิตร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1114. นางพันดา เลิศปัญญา โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1115. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่ม โรงเรียนบ้านโคกสนวน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1116. นางลาวัลย์ เปล่ียนรัมย์ โรงเรียนบ้านสมสนุก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1117. นางสุนันท์ วันล้วน โรวเรียนธารทองพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1118. นายอภินันท์ เน่ืองคันธีร์ โรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1119. นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
1120. นางเจษฎ์สุดา หนูทอง โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
1121. นางธัญพร ไชยอินทร์ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
1122. นางสาวพนา บุญแซม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรมัย์ เขต 2
1123. นายรัชพล นรวรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
1124. นางวิไล พลอาสา โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

              จังหวัดบุรีรัมย์

1124. นางวไล พลอาสา โรงเรยนบานถนนโคกใหญ คุรุสภาเขตพนทการศกษาบุรรมย เขต 2
1125. นายสมมาตร แก้วเนตร โรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
1126. นางสาวสันทนี ศรีสุวงค์ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
1127. นางสุธาดา สัตบุษย์ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2



1128. นายอํานาจ สุขสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านสนวน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
1129. นางกิ่งแก้ว จันทร์อยู่จริง โรงเรียนบ้านถาวร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1130. นางธนิสรา เฮ่ประโคน โรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงธรรม) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1131. นายนิคม ชูอาวุธ โรงเรียนบ้านยายคํา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1132. นางนิตยา ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนวราวัฒนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1133. นายมนตรี สํารวมจิต โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1134. นายเรียด พรหมบุตร โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1135. นางวันลิดา มาตราช โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1136. นางศิริพร การเกษ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1137. นายอลงกรณ์ ชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1138. นางอําไพ พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลดงบังซับสมบูรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
1139. นายชาญชัย พยัคฆกุล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1140. นางประยงค์ หันพงศ์กิตติกูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1141. นายพิสิฐ พางาม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1142. นางสาวเรืองรัตน์ ทิวทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1143. นางวรัทยา ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1144. นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1145. นายสมัคร นรินทร์รัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1146. นางอัญชลี อินอ่อน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1147  นางดวงเดือน วิภาหัสน์ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1147. นางดวงเดือน วิภาหัสน์ โรงเรียนฮัวเคียว สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

1148. นางขวัญใจ สีลาสม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1149. นางฐานมณี แจ้งประจักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1150. นายเผด็จ ขอบรูป โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1151. นางพัทยา ภาคีผล โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1152. นายไพรัตน์ เวชชะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1153. นางลัดดาวัลย์ คุณพิทักษ์วัฒนา โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1154. นางวิไลพร บุญมาก โรงเรียนสามโคก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1155. นายศราวุธ จินดาศุข โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1156. นางสาวสมใจ วิมลปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1157. นางสาวอังสุทร อ่อนสําลี โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1158. นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1
1159. นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1
1160. นายณฐกฤต ช่ืนชนะ โรงเรียนวัดสะแก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1
1161. นางธนาวรรณ โชติจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1
1162. นายยงยุทธ นุชบัว โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1
1163. นางวรพร เจริญธรรม โรงเรียนวัดสะแก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1
1164. นางอําไพ ตันติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1
1165. นางดวงพร ถีรสวัสด์ิ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2
1166. นางนิรมล กรมสุริยศักด์ิ โรงเรียนวัดเขียนเขต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2
1167. นางภคพร นกดี โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2

              จังหวัดปทุมธานี

1167. นางภคพร นกด โรงเรยนวดโพสพผลเจรญ คุรุสภาเขตพนทการศกษาปทุมธาน เขต 2
1168. นางภัทราพร พงษ์โพธ์ิ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2
1169. นางวรรณภา เท่ียงแท้ โรงเรียนวัดเขียนเขต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2
1170. นางศิริกุล ศรีพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2



1171. นางสาวสุคนธ์ สุวรรณขํา โรงเรียนวัดเขียนเขต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2
1172. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2
1173. นางเสาวภา สุรเวช โรงเรียนวัดเขียนเขต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2
1174. นางนฤมล สมบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1175. นางปทุมวดี ศรีสว่าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1176. นายรชตะ โภครักษ์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1177. ว่าท่ี ร้อยตรีวุฒิชัย เหมาะใจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1178. นายสันติ ล้อสังวาลย์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1179. นางสาวจารุวรรณ พรประทุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1180. นางสาวจีราพร สวัสดี โรงเรียนอนุบาลทินโชติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1181. นางสาวณัฐชยา พิเคราะห์งาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1182. นางศศิธร บํารุง โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1183. นางสาวสํานวน คุณพล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1184. นางสุวิมล พรมบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1185. นางณัฎฐ์นรี วรรณแสงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1186. นางสาวทิพกฤตา ทรงธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1187. นางสาวประทีป ทวีศรี โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1188. นางละออง ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1189. นางสุภรดา กรังพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดธรมิการาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1190. นางอัญชลี น้อยหมื่นไวย์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1191. นายกิจจา ศรีแสง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1192. นางกิตติมา แตงเท่ียง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1193. นางสาวจรรยา ชิตสุข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1194. นางโภชนฎา เทียมเทศ โรงเรียนบ้านมะเด่ือทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1195. นางมลวิภา เตโช โรงเรียนประจวบวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1196. นางสุนทรี พวงเดช โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1197. นางบุษบา มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1198. นางปาริษา แตงจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1199. นางอารมณ์ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1200. นายจรูญ เตชะเจริญกิจ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1201. นางจุไรรัตน์ พิชิตรณชัย วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1202. นางวิไล ไชยยงค์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1203. นางสดใส ชูวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1204. นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1205. นายสัมฤทธิ์ จินา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1206. นางเกษร รัตนโมรา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1207. นางสาวขวัญจิต ไชยนุวัติ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ั ์ ็  ่ ป ิ โ ี   ( ั ้ ิ ิ ) ่ ิ ป ้ ิ่

              จังหวัดปราจีนบุรี

1208. นางสาวจันทร์เพ็ญ นุ่มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
1209. จ่าสิบโทธํารงยุทธ  พรหมพร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1210. นางนงลักณ์ พิณเสนาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1211. นางพรรัตน์ ว่องทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



1212. นางวนิดา กิมกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1213. นายสมศักด์ิ นาแรมงาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่พาณิชย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1214. นางสุพรรณี บุษบา โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1215. นางอุทัยวรรณ ทองสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1216. นางจาริณี ฮ้อรอด โรงเรียนบ้านโคกพนมดี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
1217. นางทัศนีย์ ทองอ่อน โรงเรยีนชิตใจช่ืน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
1218. นางนงนิตย์ สังขภิญโญ โรงเรียนวัดสระมะเขือ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
1219. นางนพวรรณ อินทร์แก้ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
1220. นายนิวัติ พานทอง โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
1221. นางบุษบา รัตนมุสิกกุล โรงเรียนศรีมหาโพธิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
1222. นางสาวรชัฎา ต่างภาษา โรงเรียนศรีมหาโพธิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
1223. นางศิริลักษณ์ นิลประพัฒน์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
1224. นางทองคํา ปัทมเกตุ โรงเรียนบ้านโคกหอม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1225. นายธนพล ศรีอิทธิยาเวทย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1226. นางสาวธัญนาฏ แพนลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1227. นางสาวบุปผา ไวยพารา โรงเรียนบ้านหนองหอย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1228. นายประเสริฐ ฟักสอาด โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1229. นางพรรณี ศรีฉ่ํา โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1230. นายพันธ์ิศักด์ิ อุปเทห์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1231  นางเพ็ญนภา บญเจียม โรงเรียนบ้านคลองตาหม่ืน ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบรี เขต 21231. นางเพ็ญนภา บุญเจียม โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1232. นางสาวสุกัญญา ศิลประสาท โรงเรียนมณีเศวตรอุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1233. นางสาวหอมหวน แสนเวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1234. นางกมลพรรณ ศรีแก้ว วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1235. นายทัชพงษ์ จันทร์ลี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1236. นางชุติมา มีมาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1237. นายณรงค์ สุริยวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1238. นายบรรจง จันทร์พล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1239. นางบันเทิง เคนพันค้อ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1240. นางบุษยา เจนพานิช โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1241. นางพูลพิศมัย ทองพุ่ม โรงเรียนมารีวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1242. นางรัตนาพร ปราณี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1243. นางราตรี บัวปล้อง โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1244. นายวิชัย จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1245. นางสมรัตน์ มะกอกเดิม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1246. นางชาริณี สุขสันติดิลก โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1247. นายณัฐวุฒิ สุวรรณยุหะ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1248. นางนูริมัส มุกาวี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1249. นางบุญเชิญ ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1250. นางสาวเพลินตา ชูแว่น โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1251. นางวันนี ทิพย์รองพล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดปัตตานี

1251. นางวนน ทพยรองพล โรงเรยนเทศบาล 1 บานจะบงตกอ กรมสงเสรมการปกครองทองถน
1252. นางศุภกาญจน์ กล่ินวรากร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1253. นางอุทัย ไข่มุกข์ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากนํ้า(พิธานอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1254. นางอุษา หาญปิยพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากนํ้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



1255. นางเกศกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1256. นางมาลัย รักษ์แก้ว โรงเรียนเมืองปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1257. นายวิรัตน์ เพ็ชรพญา โรงเรียนเมืองปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1258. นางศิริมา เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนเมืองปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1259. นางสนิส จันทบุรี โรงเรียนเมืองปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1260. นางสมจิต ศิริวัฒนโชค โรงเรียนเมืองปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1261. นางสุทิพย์ มณียม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1262. นางสาวสุนีย์ หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1263. นางสาวสุวพร บุญพรหม โรงเรียนเมืองปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1264. นางเสาวลักษณ ์ไชยสุวรรณ โรงเรียนเมืองปัตตานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1
1265. นางพิทยา จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2
1266. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2
1267. นางสุทธิพร แก้วอ่อนจริง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2
1268. นางอรพินท์ แสนรักษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2
1269. นายกรีฑา แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 3
1270. นางทัศณีย์ มาละ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 3
1271. นางนุชนภา แดงวิไล โรงเรียนบ้านจะเฆ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 3
1272. นางยาวาเฮ หะยีมะสาอิ โรงเรียนบ้านลานช้าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 3
1273. นางสาวสุคนธ์ แดงโชติ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 3
1274  นายอดินันท์ อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 31274. นายอดินันท์ อาแวกือจิ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาปัตตานี เขต 3
1275. นายกฤษฤศักด์ิ อุโฆษตระกูล วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1276. นางสาวกาญจนา ปูเงิน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1277. นายเกรียงไกร สมถวิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1278. นายธวัชชัย สุขสันติดิลก วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1279. นางสาวเลิศลักษณ์ ชูเลิศ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1280. นางสาวหทัยชนก จิตปล้ืม วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1281. นายอํานาจ หวุ่นจันทร วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1282. นางนภวรรณ พงษ์ธัญญะวิริยา โรงเรียนจ้องฮ้ัว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1283. นางสาวสุวรรณา ชูขวัญนวล โรงเรียนจ้องฮ้ัว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1284. นางอุษา กล่อมภัย โรงเรียนจ้องฮ้ัว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1285. นางกรรณิกา พูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1286. นางจิตรลัดดา ปานดํา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1287. นางสาวธนภรณ์ จินดา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1288. นางสาวธีรกานต์ สุดสงบ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1289. นางบุบผา นาคเสน โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1290. นางสาวภัควิภา พงษ์สุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1291. นางรชตวรรณ แก่นมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1292. นางวันเพ็ญ โกมลวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1293. นางวันเพ็ญ พานพิกุล โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1294. นางศิริรัตน์ ม่ันศิล โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1294. นางศรรตน มนศล โรงเรยนเทศบาลวดเขยน กรมสงเสรมการปกครองทองถน
1295. นางทิพาภรณ์ คงภูมิผล โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1296. นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน โรงเรียนวังน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1297. นายสายันต์ ขันธนิยม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1



1298. นางเสาวรักษ์ ชุนสนิท โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1299. นางอรทัย โพธิเวชกุล โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1300. นางกฤษณา มีแสงนิล โรงเรียนวัดยม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1301. ว่าท่ี ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน โรงเรียนเชียงรากน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1302. นางสาวต้องจิต เกิดลาภ โรงเรียนวัดบางเคียร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1303. นายทวีทรัพย์ การะพิมพ์ โรงเรียนวัดชีปะขาว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1304. นางสาวน้อย หว่างเจริญศักด์ิ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธ์ิ" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1305. นายบุญชอบ ลาภเวช โรงเรียนวัลลาดระโหง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1306. นางมณี สุขศรี โรงเรียนวัดสามเพลง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1307. นางวิราภรณ์ ถิระพงษ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1308. นายสานิตย์ กองเพ่ิมพูล โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธ์ิ" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1309. นายสุชาติ รักซ้อน โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1310. นางสาวเกสรบัว ร้อยแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1311. นางนฤมล เรียนจันทร์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1312. นางสาวปุริมปรัชญ์ ไพบูลย์สุข โรงเรียนเปรมฤทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1313. นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์ วิทยาลับเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1314. นางสาวมาลี สุภาถิ่น โรงเรียนปัณณวิชญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1315. นายยุทธพร นิจฉัย โรงเรียนปัณณวิชญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1316. นางสาวศลิษา ใจศิริ โรงเรียนปัณณวิชญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1317  นางอรสา วัฒนพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1317. นางอรสา วัฒนพันธ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
1318. นางสาวอุไรวรรณ์ ปรีดีวงศ์ โรงเรียนเปรมฤทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1319. นางธิดาพร สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํ๋าดรุณเวทย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1320. นางเนาวเรศ แสนคํา โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บํารุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1321. นางสาวพรรณวิไล งานดี โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํ๋าดรุณเวทย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1322. นางรุ่งนภา ภู่บุบผา โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํ๋าดรุณเวทย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1323. นางวราภรณ์ สถาพรพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํ๋าดรุณเวทย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1324. นางวิไลพร พนาไพศาลสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํ๋าดรุณเวทย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1325. นางวิไลลักษณ์ พรมมา โรงเรียนเทศบาลบ้านเชตวัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1326. นางอัจฉราพร ฟูเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํ๋าดรุณเวทย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1327. นางสาวอัญชลี ณ ลําปาง โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1328. นางอัมพัน วราฤทธิ์กุล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บํารุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1329. นางคนึงนิจ ทวีคํา โรงเรียนบ้านไร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1
1330. นายจํานงค์ ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสันป่าสัก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1
1331. นางจิราพร คําสมุทร โรงเรียนบ้านไร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1
1332. นางชลธิชา คําเผ่า โรงเรียนบ้านสันป่าสัก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1
1333. นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1
1334. นางนัทธีรา ยั่งยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1
1335. นางนันติยา เรือนน้อย โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1
1336. นายนิรันดร์ เป็งโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1
1337. นางมยุรี เช้ือหมอ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1

              จังหวัดพะเยา

1337. นางมยุร เชอหมอ โรงเรยนดงเจนวทยาคม คุรุสภาเขตพนทการศกษาพะเยา เขต 1
1338. นางสาวฐาณิญา เสาร์ดี โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2
1339. นางสาวปทิตตา จํารัส โรงเรียนบ้านร่องส้าน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2
1340. นางพวงเพชร ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านแวนโค้ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2



1341. นางสาวมัณฑกานต์ เช้ือสะอาด โรงเรียนบ้านร่องส้าน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2
1342. นางเยาวรักษ์ สมฤทธ์ิ โรงเรียนบ้านปง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2
1343. นางรพีพรรณ สุมนวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสบบง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2
1344. นายรังสรรค์ เตชะแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2
1345. นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล โรงเรียนจุนวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2
1346. นางสิริรัตน์ ศรีเพชร โรงเรยีนบ้านห้วยไคร้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2
1347. นางสาวอาทิชา สุขสบายกุล โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2
1348. นายนพเก้า ศิริธนะ วิทยาลัยอาชีพเชียงคํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1349. นางปฐมาวีย์ ขันธ์ชัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1350. นางวาสนา พรมทา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1351. นายนิรันดร์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1352. นางพิมพร เลิศหล้า โรงเรียนประชาบุรง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1353. นางสาวภัชราภร ภูมิงามไพร โรงเรียนปิยมาตย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1354. นายสิทธิพงษ์ เมืองเจียง วิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิค สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1355. นายสุริยนต์ ตุมแก้ว โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1356. นายอรัญ พุทธวงศ์ โรงเรียนพินิตประสาธน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1357. นางกนกลักษณ์ ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดพังงา

ุ
1358. นางสาวจิณณรัตน์ ทองมังกร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1359. นางจิตตรา เกษตริกะ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1360. นางสาวณิรดา สัณหสิทธ์ิ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1361. นางนวลพรรณ ขมักการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1362. นางสาวนันทพรรษ ใหญ่นิยม โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1363. นางเนตรนภิส วิศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1364. นายมานะ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1365. นางสาวอารีย์ บุญยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1366. นายอําพล เกลือนสิน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1367. นางชุลีพร พูดงาม โรงเรียนบ้านบ่อแสน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา
1368. นางฐิติมา นาวีว่อง โรงเรียนอนุบาลพังงา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา
1369. นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา
1370. นางสาวพนิดา นาทวี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา
1371. นางพัชราภรณ์ ชูแสง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา
1372. นางยุวดี อิสระลักษณ์ โรงเรียนบ้านบางกัน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา
1373. นางลัดดา สุขศรี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา
1374. นางอารีรัตน์ สงวนทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา
1375. นายพจนันท์ พจนีย์เกษม วิทยาลัยเทคนิคพังงา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1376. นางวัลประภา อ้นสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1377. นางสาวคุณากร ช่วยบํารุง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ิ  ั ์ โ ี ่ ั่ ่ ิ ป ้ ิ่

              จังหวัดพัทลุง

1378. นางสาวจิราพร ศรัณยุตานนท์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮัว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
1379. นางฐิติรัตน์ พาลเสือ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1380. นางนภัสวรรณ พรหมขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1381. นางปรีชญา พรหมบุญทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



1382. นางเมษา แก้วเสน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮ่ัว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1383. นางสาวยุพิน ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1384. นายวรัญญู อินทร์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1385. นางสุณีย์ จูดคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1386. นายเสกศักด์ิ การวินพฤติ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1387. นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม โรงเรียนประชารัฐบํารุง 2 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1388. นางทศพร ตันติกานต์กุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1389. นางทิฆัมพร จันทรากุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1390. นายรัฐชาตร์ แสงคง โรงเรียนบ้านโตน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1391. นางวิไล ยศกิจ โรงเรียนวัดประดู่หอม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1392. นางสมบูรณ์ หนูขาว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1393. นายสมหมาย คงจร โรงเรียนบ้านบ่อทราย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1394. นางสุชนนี สุวรรณเนตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1395. นางสุภาวดี ด้วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1396. นางอาริตา คงจอก โรงเรียนวัดนาท่อม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1
1397. นายถาวร ดําช่วย โรงเรียนบ้านหัวช้าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1398. นางนิศารักษ์ กําจัดภยั โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1399. นางปัญญา มีเพียร โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1400. นางเพ็ญศรี ชูสงค์ โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1401  นางละมัย แสงคงเรือง โรงเรียนบ้านโพธ์ิ(ชมคณานสรณ์) ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลง เขต 21401. นางละมัย แสงคงเรือง โรงเรียนบ้านโพธิ(ชุมคณานุสรณ์) คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1402. นางวริญญา สาเหล็ม โรงเรียนบานคลองใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1403. นายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดลอน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1404. นางสาคร แดงเกตุ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา23(วัดโคกโหนด) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1405. นางสุพรรณี วิเวกอรุณ โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1406. นางเสริมสุข วิบูลย์กาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 2
1407. นายเกรียงศักด์ิ ศรีรัตน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1408. นางนิภา แววศักด์ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1409. นางหทัยรัตน์ เกิดสมบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1410. นางอวัสดา คังคะโน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1411. นางอังสนา ถาวระ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1412. นางอุไรรัตน์ ขนุชนะพันธ์ุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1413. นางสาวจุรีรัตน์ กสิวุฒิ โรงเรียนเรวดีพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1414. นายทวี ดําเอี่ยม โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1415. นางสาวพรพรรณ เทพนุ้ย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1416. นางสาวพัชรี สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1417. นางสาวเรวดี ณ นุวงศ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1418. นางวิลาศ อินทร์นาค โรงเรียนเรวดีพัทลุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1419. นายวีระชาติ จันทรัตน์ โรงเรียนวีรนารทศึกษามูลนิธิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1420. นางสาวสุกัญญา คงสิน โรงเรียนวีรนารทศึกษามูลนิธิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1421. นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดพิจิตร

1421. นางฐตยา จนทรชยภูม โรงเรยนเทศบาลบานปากทาง กรมสงเสรมการปกครองทองถน
1422. นางสาวนฏกร ป่ินสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1423. นางจิราวรรณ สง่าเมือง โรงเรียนบ้านวังอ้อ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1
1424. นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1



1425. นางปมณฑ์ชนัส ศศิธรชินศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1
1426. นางพนอ กาญจนะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1
1427. นางพเยาว์ ศรีพงษ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1
1428. นางม่ิงขวัญ ถาวรศักด์ิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1
1429. นางวรรณา อ่างบุญตา โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1
1430. นางสาววาสนา ต่อมยิ้ม โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1
1431. นางสาวศุภนันท์ คิดยาว โรงเรียนพิตรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1
1432. นางสราญรัตน์ สุรรักษ์เรืองกุล โรงเรียนวัดดงตาล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1
1433. นางกัลยา โพธิพรต โรงเรียนชุมชนวัดโพธ์ิทอง "ปกาสิตวิทยา" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1434. นางจันทิรา จันทวงศ์ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปล่ังอุปถัมภ์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1435. นางทักษวรรณ นวมครุฑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1436. นางบุญเรือน เทียมมณี โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1437. นางพจน์มาลย์ เพ็ชรล้อมทอง โรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1438. นายพิชัย พุ่มมี โรงเรยีนอนุบาลอําเภอบางมุลนาก(วัดห้วยเขน) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1439. นางรัตนา บุณโยประการ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1440. นายวันชัย น้อยขํา โรงเรียนเขาทราบทับคล้อพิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1441. นายวิเชียร เทพโสภา โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1442. นางสิวานันท์ สุวรรณพานิช โรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2
1443. นายประสิทธ์ิ ทองม่วง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1444  นายวันชัย ศิริวัฒนากล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1444. นายวันชัย ศิริวัฒนากุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1445. นางขนิษฐา จันทะโก โรงเรียนยอเซพพิจิตร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1446. นางจามจุรี ปะสุตะ โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1447. นางสาวนํ้าอ้อย หมวกยอด โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1448. นางนิธิรัตน์ ป้อมจันทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1449. นางพาณี ยกศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1450. นายพิชัย นาครัตน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1451. นางสาวมีณา กุมารา โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1452. นางวัชรินทร์ ท่านมุข โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1453. นางสาววันทนีย์ ปรางทับทิม โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1454. นางเสาวณีย์ ใจจํานงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1455. นางจินตนา คําบุง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1456. นางดรุณวรรณ บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1457. นายธาดา รอดสวัสด์ิ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1458. นางปานทิพย์ สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1459. นายพรศักด์ิ อยู่คง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1460. นางลักษณะพร ทิอ่อน โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1461. นางวิลาสินี ด้วงหิรัญ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1462. นายสิทธิเดช พูลทวี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1463. นางสาวอํานวย เนียมหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1464. นางจันทรา ธูปเมฆ โรงเรียนวัดท่าโก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1

              จังหวัดพิษณุโลก

1464. นางจนทรา ธูปเมฆ โรงเรยนวดทาโก คุรุสภาเขตพนทการศกษาพษณุโลก เขต 1
1465. นางชนากานต์ สกุลหงษ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1
1466. นางชลัยรัตน์ อ่ํามาก โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1
1467. นางธนกร สายบัว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1



1468. นางนงคราญ ใหม่บุญมี โรงเรียนสะพานท่ี 3 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1
1469. นางสาวยุพิน แป้นแอ้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1
1470. นางสุนทรีย์ ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1
1471. นางสุนันทา คําสีสังข์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1
1472. นางอัญชลี อากาศเมฆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1
1473. นายขาล นาศฤงคาร โรงเรียนบ้านวังโพรง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1474. นางสาวฐานิดา อินทร์ตา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1475. นางสาวทิพย์วรรณ นันทิวัฒน์ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1476. นางนาฏยา วงษ์พันธ์ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1477. นางนิกูล พูลเพ่ิม โรงเรียนวังทองพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1478. นางพรสวรรค์ แก้วภู่ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1479. นายสุธี ฤทธ์ิเดช โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1480. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1481. นางสุภาพร พิริยะประไพพันธ์ุ โรงเรียนรัฐราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1482. นางอักษร ศรีผ้ึง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1483. นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรียน โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1484. นางกาญจนา แจ่มศรี โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1485. นางสาวระพีพร ราชรองเมือง โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1486. นางสมหวัง นุชเอี่ยม โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1487  นายสาคร บํารงศรี โรงเรียนวัดนาขาม ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณโลก เขต 31487. นายสาคร บํารุงศรี โรงเรียนวัดนาขาม คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาพิษณโุลก เขต 3
1488. นางอารีย์ บุญพยอม โรงเรียนบ้านนาเปอะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1489. นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1490. นายชาติชาย พิสฐศาสน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1491. นางนิภาภรณ์ ชุมศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1492. นางบุษรา รักษาสวัสด์ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1493. นายภักดี จันทร์หอมประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1494. นางวาริดา โสประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1495. นางพวงเพชร ตาละคํา โรงเรียนธีรธาดา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1496. นางเพชรัตน์ หมวกเครือ โรงเรียนธีรธาดา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1497. นางสุพรรณี กาละพวก โรงเรียนธีรธาดา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1498. นางกฤษณา เวชศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอํา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1499. นางกิตติมา แถมมี โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1500. นางสาวชาริณี คําใส โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1501. นายณัฐวัฒน์ แก้วภักดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1502. นางธนาภรณ์ ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1503. นางนงเยาว์ กองอาษา โรงเรียนเทศบาล 3  ชุมชนวัดจันทราวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1504. นางเบญจวรรณ เช่ือมชิต โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1505. นายสัญญา นงค์นวล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1506. นางสาวสุมาลี หอมเลย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1507. นายเสน่ห์ ซ่ือตรง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดเพชรบุรี

1507. นายเสนห ซอตรง โรงเรยนเทศบาล 1 วดแกนเหลก กรมสงเสรมการปกครองทองถน
1508. นางกรณีศฐ์ แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1
1509. นางชะบา สรรพคุณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1
1510. นางสาวณัชชา โคตรสินธ์ุ โรงเรียนวัดหนองหว้า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1



1511. นางบริบูรณ์ ป้อมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1
1512. นางแพรวนภา ทองสุขโข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1
1513. นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1
1514. นางกุลชุลี ไกรวุฒินันท์ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1515. นางสาววาสนา พุ่มทอง โรงเรียนบ้านเขาอ่าวแก้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1516. นางสาวสมคิด ไม้แก้ว โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1517. นางสมจิตร วาดวงศ์ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1518. นางสาวสุณีย์ พจนศิลป์ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1519. นางอัมพร เอมกมล โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1520. นางอุไร อุดมประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1521. นางอุษณี เมฆวิลัย โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1522. นางสาวจิราพร ทัดพินิจ วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1523. นางนวภรณ์ อุ่นเรือน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1524. นายพลพิมล ดํานิล วิทยาลัยอาชีวเพชรบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1525. ว่าท่ี ร.ต.ลาภ มิเกล็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1526. นายสมศักด์ิ เขาทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1527. นางสาวชุติมา เกตุการณ์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1528. นายชูเกียรติ ขําทวี โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1529. นางบุษบา รอดอ้น โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1530  นางสาวพรรณพร พงศ์อดม โรงเรียนอรณประดิษฐ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1530. นางสาวพรรณพร พงศ์อุดม โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
1531. นางวรารัตน์ จิตติธีระนนท์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1532. นางอุทัยวรรณ บุญมา โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1533. นางจิราพร แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1534. นายบุญสงค์ พลคร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1535. นางพจนี เอี่ยมใส โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1536. นางมณัฐนันท์ สิงห์เส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1537. นางวาสนา ศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1538. นายวิฑูลย์ แซมสีม่วง โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1539. นายจุมพล ชาอุ่น โรงเรียนพัชรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1540. นางดวงใจ ตรีกุย โรงเรียนบ้านปากนํ้า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1541. นายดุรงค์ฤทธ์ิ หุ่นทอง โรงเรียนพัชรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1542. นายนิรันดร์ ต้นสกุล โรงเรียนพัชรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1543. นางนิลุบล ชอบตระกูล โรงเรียนนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1544. นายเริงนรินทร์ สมนึก โรงเรียนพัชรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1545. นายสมคิด บุญสิงห์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1546. นางสุภาพร เกิดอยู่ โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1547. นางอัมพร ฉัตรวิโรจน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1548. นางดรุณี ภักดีสาร โรงเรียนบ้านนาซํา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1549. นางดารณี โพธ์ิอ่อน โรงเรียนบ้านป่าบง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1550. นางปาริฉัตร อุดอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าช้าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

              จังหวัดเพชรบูรณ์

1550. นางปารฉตร อุดอนทร โรงเรยนบานทาชาง คุรุสภาเขตพนทการศกษาเพชรบูรณ เขต 2
1551. นางรัชนู บัวพันธ์ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1552. นางลําแพน มงคล โรงเรียนบ้านนาเกาะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1553. นายวันชัย รักซ้อน โรงเรียนบ้านกลาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2



1554. นายวิเชียร กีรติศักด์ิกุล โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1555. นางศศิกานต์ อุชชิน โรงเรียนบ้านไร่นางาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1556. นายสมชาย รูปศรี โรงเรียนบ้านดงขวาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1557. นางสมาพร รูปศรี โรงเรียนบ้านจางวาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1558. นางกาฬิตา สืบศรี โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1559. นายธาตรี จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านวังไผ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1560. นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข โรงเรียนบ้านคลองกระจัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1561. นางยุพิน ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1562. นางวัชรินทร์ อุไรพันธ์ุ โรงเรียนเทพประชาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1563. นางอารมณ์ ผัดพิทักษ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1564. นายมาโนชย์ พวงคํา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1565. นางสาวกัญญาณัฐ จันปัญญา โรงเรียนเสรีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1566. นางสาวดนยา พิบูลนครินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1567. นายทรงศักด์ิ น้อยมี โรงเรียนเสรีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1568. นางนภาพิศ แว่นแก้ว โรงเรียนเสรีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1569. นางนิดา ใจธรรม โรงเรียนเสรีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1570. นางประไพพรรณ พันธ์ุมาก โรงเรียนเสรีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1571. นายมนัส ศรีศักด์ิ โรงเรียนเสรีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1572. นางสงกรานต์ ดําชม โรงเรียนเสรีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1573. นางกนกวรรณ ก้อนจินดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1574. นายเกียรติศักด์ิ กันฉิ่ง โรงเรียนเด่นไชยวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1575. นางจริญญา รัตนกันทา โรงเรียนเด่นไชยวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1576. นายเจษฎา อุดถาน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1577. นางนงนุช อินต๊ะจวง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1578. นางพจนีย์ สมุทรเพ็ชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1579. นางศุภมร ชมภูม่ิง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1580. นางหทัยรัตน์ ไชยมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1581. นายณฐภณ ยอดวีรพงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1
1582. นางนิดานาถ ถิ่นจอม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1
1583. นางพิศมัย แก่นทรัพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1
1584. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสด์ิ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1
1585. นางวาณี สุทธิกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1
1586. นายวิเชียร ไชยบุญทา โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1
1587. นางสายพิน รุ่งวัฒนะกิจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1
1588. นางอรณี ศิวิลัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1
1589. นางอรทัย อุทธะยาน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1
1590. นางจารุวรรณ วางโต โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2
1591. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2
1592. นางนงลักษณ์ เอื้อประเสริฐ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2
1593. นางนันทิพา อินทโสตถิ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2

              จังหวัดแพร่

1593. นางนนทพา อนทโสตถ โรงเรยนสูงเมนชนูปถมภ คุรุสภาเขตพนทการศกษาแพร เขต 2
1594. นายนิทัศน์ เกษรวนิชวัฒนา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2
1595. นางรัตน์ติพร ศิริมาตย์ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2
1596. นายวิลรี่ ธีลา โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2



1597. นางสาวสุทิน ม่ิงขวัญ โรงเรียนบ้านสวนหลวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2
1598. นางอังศุมาศ กุลดิลก โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2
1599. นางอุษณี สมุทรเพ็ชร โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2
1600. นางวิภวานี สุคันธวณิช วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1601. นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1602. นางสาวสุภาณี มานพกวี วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1603. นางสาวแสงเดือน วังสุวรรณรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1604. นางสาวกาญจนาพร เดชปักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1605. นางสาวจันทรัช หม่ืนโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1606. นางนฤมล แนวลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1607. นางพัชรินยา จันกัน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1608. นางไพวัลย์ ใบยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1609. นางเรณู เอกภูธร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1610. นายสุรัส ผูกพันธ์ุ โรงเรียนมารดาอุปภัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1611. นางแสงเดือน สิงห์เห โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1612. นางอัญชลี สุวรกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1613. นางกัญญาณัฐ คงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดภูเก็ต

ฐ ู ุ
1614. นายเจษฏา สินมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1615. นายชรินทร ทองเสมอ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1616. นางทัสนา มาศพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1617. ว่าท่ี ร้อยตรีหญิงทิพย์วารี  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1618. นางนันทวรรณ สาระคง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1619. นายปณัยวิชญ์ ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1620. นางพยอมศรี เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1621. นางสาววรรณี ฐิติมานะกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1622. นางสุรีย์ นุเคราะห์ชีพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1623. นางกรรณิกา กล่ินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต
1624. นางกรรณิกา วิวรรธน์โภคิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต
1625. นางกิรณา ยุตตานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต
1626. นางจรัสศรี มณีรวม โรงเรียนสตรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต
1627. นางทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต
1628. นางยุวดี ชูภาพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ภูเก็ต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต
1629. นางลักษณา ศุทธากรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต
1630. นางสาวอรอุมา สีจง โรงเรียนสตรีภูเก็ต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต
1631. นางสาวผจงจิต อารยะวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1632. นางมุขดา สะราคํา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1633. นางลําเจียก ล่ิมเกิดผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1634. นางศิริพร แสนทวีสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1635. นายสามารถ หอประสิทธ์ิกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1636. นางสุณีย์ ประสานศักด์ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1636. นางสุณย ประสานศกด วทยาลยอาชวศกษาภูเกต สานกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา
1637. นางอรทัย เตรียมเชิดติวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1638. นางจิราพร ทรงศิริ โรงเรียนวิทยาสาธิต สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1639. นางสาววาทันยา เทียมทัน โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



1640. นายศราวุธ รัตนเฉลิมรัตน์ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1641. นางสาวจิตนภา ไชยเทพา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1642. นางสาวเจษฎาภรณ์ เทียบพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1643. นายเชาวะลิตร สีแนน โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1644. นางดาลัด นะตะ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1645. นางพิสมัย นามพุทธา โรงเรียนมะค่าพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1646. นางมาลีรัตน์ บุ้งทอง โรงเรียนนาข่าวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1647. นายวานิช ชินโคตร โรงเรียนเทศบาลนาเชือก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1648. นายวิชา โลตุรัตน์ โรงเรียนมะค่าพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1649. นายสุข ภูมิเขตร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1650. นางแสงเดือน ทองอบ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1651. นางกรองนิรันดร์ เสนาเล้ียง โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1
1652. นางจิราภรณ์ นามเชียงใต้ โรงเรียนบ้านคันธาร์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1
1653. นางเตือนใจ แสงไกร โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1
1654. นางพรพิศ นาถมทอง โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1
1655. นางเยาวลักษณ์ ตีเมืองซ้าย โรงเรียนชุมชนบ้านลาด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1
1656. นางระวิวรรณ วิญญาสุข โรงเรียนบ้านซองแมว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1

              จังหวัดมหาสารคาม

ุ ุ ุ
1657. นางสุภัสกานต์ ชาติวงษ์ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1
1658. นางอนุช พลลาภ โรงเรียนสารคามพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1
1659. นายอภิสิทธ์ิ อุตศรี โรงเรียนบ้านอุปราช คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1
1660. นางโกสุม เรืองวิเศษ โรงเรียนบ้านโนนจานวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1661. นายไกรทอง พนาดร โรงเรียนบ้านหนองแสง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1662. นางช่อผกา มะทิตะโน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1663. นางดาวใจ ศรีสองเมือง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1664. นางนุชนาถ ทองกอง โรงเรียนบ้านโกทา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1665. นางสวรรยา วัชรานุสรณ์ โรงเรียนบ้านแคน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1666. นางสุนิสา เบ้าหนองบัว โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณพิทยา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1667. นางสุวภี แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านขามเรียน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1668. นางเสาวลักษณ์ บรรดา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1669. นางหอมรับ ซุ้ยไกร โรงเรียนบ้านหนองบึง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2
1670. นายคํามี ลุงนาม โรงเรียนบ้านปลาเดิด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3
1671. นางนฤมล รัตนแสง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3
1672. นางพรรณี คลังวิเชียร โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3
1673. นางพันทอง เถาว์วันดี โรงเรียนบ้านวังโพน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3
1674. นายสรายุทธ เถาว์วันดี โรงเรียนบ้านวังโพน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3
1675. นางสุกัญญา โสภวัฒนกุล โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3
1676. นางอําพร สมคํา โรงเรียนบ้านวังโพน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3
1677. นายตวงอัฐ ตุมอญ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1678. นายถวิล เดชบุรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1679. นางทิพย์วิภา โคตรสาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1679. นางทพยวภา โคตรสาร วทยาลยเทคนคมหาสารคาม สานกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา
1680. นายนพดล เอี่ยวเฮ็ง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1681. นางปะกง เพชรมีแก้ว วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1682. นายไพจิตร บ้านแสน วิทยาลัยอาชีวมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



1683. นายมานิจ สวาทพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1684. นายสุรชาติ นันทะเสน วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1685. นางสาวอุไรลักษณ์ ยศพล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1686. นางสาวณัฏฐ์รดา จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1687. นางสาวดลพร มานะกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1688. นางสาวธัญพร ดวงเกตุ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1689. นายนัทธ์ชนัน บุราณรมย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1690. นางสาวพิกุลจิตต์ สนิทลุน โรงเรียนอนุบาลกิติยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1691. นางสาวสุชารัตน์ รัชธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1692. นางเกดแก้ว บุทธิจักร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วันคําสายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1693. นายจักรกฤช ดิษฐบรรจง โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วันคําสายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1694. นายไตรรัตน์ สุวรรณกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1695. นางสาวมาลัย พิมพาเลีย โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วันคําสายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1696. นางลําดวน เกตราช โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วันคําสายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1697. นางสุนันทา บุตรพา โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วันคําสายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1698. นางอัญชุลี เช่ือพันธ์ุ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วันคําสายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1699. นางจิราภรณ์ จันทบาล โรงเรียนอุดมวิทย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร

              จังหวัดมุกดาหาร

ุ ุ ุ ุ
1700. นางนุชจนาถ พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร
1701. นางบรรจบ โนนพิลา โรงเรียนมุกดาหาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร
1702. นายพายุ ห้วยทราย โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร
1703. นางพาวรรณ แสนสุข โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร
1704. นางวนิดา คงกันกง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร
1705. นายวรายุทธ สายทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร
1706. นางสาวศศินันท์ บุทธิจักร์ โรงเรยีนบ้านนาทาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร
1707. นางสาวเกษราภรณ์ อุปพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1708. นายถาวร วงศ์สีลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1709. นางทิพวรรณ ราชริวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1710. นางปรียานุช หินโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1711. นายพิทยา หัสราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1712. นางสาวรัตนพร สาระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1713. นางสาวรัศมี ถินวัลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1714. นางสาววนารัช โคตรบรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1715. นางสาววิลัดดา ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1716. นายทวีศักด์ิ จตุแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1717. นางทิพย์ศุนันท์ คงเสถียรภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1718. นางสาวนิชนันท์ ต๊ะคํา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1719. นายปริญญา เมืองมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ั   ่ โ ี ื ่ ่ ่ ิ ป ้ ิ่

              จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1720. นายวัชรพล ณ น่าน โรงเรียนเทศบาลเมือแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
1721. นางสุปรียา หีบแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1722. นางเกดสุดา สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
1723. นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1



1724. นางชมพู เอี่ยมอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
1725. นางวีรอร วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
1726. นางอัมพร กาวิ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
1727. นางสาวกชกร เนียมท่าเสา โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1728. นางกาญจนา เหมือนหม้อ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพท่ี 193 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1729. นางบุปผา แสนวิชัย โรงเรียนบ้านแม่กองแป คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1730. นางมณีวรรณ แสนกิติ โรงเรียนบ้านห้วยทราย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1731. นางสาวลัดดา ชัยชนะ โรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1732. นางศิรินันท์ สมาศิลป์ โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1733. นางเสาวคนธ์ วงศ์คีรี โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1734. นางอิ่มเอม จ๊ะปิน โรงเรียนบ้านท่าสองแคว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1735. นางกานดา เอี่ยมกระสินธ์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1736. นางสาวจิราพร เหล็กชาย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1737. นางดวงสมร สง่างาม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1738. นายเจนณรงค์ ภาระเวช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1739. นางปรัชญ์ณรัตน์ พงษ์สนิท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1740. นางพัชรินทร์ ไชยราช โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดยโสธร

ุ
1741. นางรัชฎาภรณ์ ช่ืนชม โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1742. นางราตรี ปราบพล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1743. นายสิทธิพร สารจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1744. นางอัมราวัลย์ แพงมา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1745. นางอารยา โพธิวรรณา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1746. นางกองทอง จันธิมา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1747. นางชรินทร์ เนืองศรี โรงเรยีนมหาธนะชัยวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1748. นางพัฒนาภรณ์ วงศ์วรรณ โรงเรียนบ้านเลียบ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1749. นางลัดดา จําปาแดง โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1750. นางวงเพ็ญ ต้นพุฒ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1751. นางสาลินี โพธ์ิพงษ์ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1752. นางสุดาวดี หอมวงษ์ โรงเรียนมหาธนะชัยวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1753. นายสุพจน์ คําภาส โรงเรียนบ้านหนองเป้า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1754. นางสุพิศ ลาภเย็น โรงเรียนบ้านเลียบ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1755. นางสุรัชนี ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้ม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1
1756. นางเกษร บานชล โรงเรียนบ้านดงสําราญ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2
1757. นางงามนิตย์ ไพรศรี โรงเรียนบ้านโนนประทาย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2
1758. นางจําปา บุญมาก โรงเรียนป่าต้ิว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2
1759. นายถวิลศักด์ิ ทองโท โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2
1760. นายทวีศักด์ิ ศรีตาแสง โรงเรียนบ้านหัววัว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2
1761. นางนภาพร วุฒิเสลา โรงเรียนอนุบาลลิงนกทา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2
1762. นายบัลลังก์ เวชพูล โรงเรียนบ้านกุดชุม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2
1763. นางรติรส โคตหา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสําราญโนนสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 21763. นางรตรส โคตหา โรงเรยนกุดคอกานโคกสาราญโนนสวรรค คุรุสภาเขตพนทการศกษายโสธร เขต 2
1764. นางอรดิษ โคตรสมบัติ โรงเรียนบ้านนาโส่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2
1765. นางสาวเอมอร แม้นพวก โรงเรียนบ้านเตาไห คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 2
1766. นางชณิตา สินเติม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



1767. นายชิงชัย ศรีสุรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1768. นางกชกร สุ่มมาตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1769. นางทัศนีย์ หนันทุม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1770. นางนัยนา วงศ์โสภา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1771. นางเพ็ญนภา ตรีสกุล โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1772. นางรัชนีกร ด่านสิริสุข โรงเรียนศรีธรรมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1773. นางรัศมี ไชยงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1774. นางสุรีรัตน์ บุบผาสังข์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1775. นางสาวขวัญตา สุวรรณอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1776. นางสาวนารีรัตน์ เจ๊ะตา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1777. นางสาวปานจิต ถมทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1778. นางสาวลัคณา คงมุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1779. ว่าท่ี ร.ต.สมศักด์ิ จันลาภ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1780. นางโสรายา ชุมประเวศ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1781. นายอนัน เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1782. นางอรอนงค์ บัวอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1783. นางอารีรัตน์ อีหว่ัน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดยะลา

ู
1784. นางทัศนีย์ ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1
1785. นายนันทวัฒน์ ตานะดะ โรงเรียนบือดองพัฒนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1
1786. นางนูรูลฮัซน่ะห์ ทิพยานนท์ โรงเรียนบือดองพัฒนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1
1787. นายบุญพา พลอาษา โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1
1788. นางรอซือเมาะ เบ็ญนา โรงเรียนบือดองพัฒนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1
1789. นางสมฤดี ทองคุปต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1
1790. นางสุมล พงศ์ชัยยุทธ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1
1791. นางสาวอ้อมใจ สินธนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1
1792. นางสาวอุทัยวรรณ สระศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 1
1793. นางซัยตง แวเตะ โรงเรียนบ้านยะหา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2
1794. นางสาวมัรบีย๊ะ วานิ โรงเรียนบ้านลาแล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2
1795. นายมารุต รามแก้ว โรงเรียนสาแล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2
1796. นางสาวษิณีชา แสงสว่าง โรงเรียนบ้านตันหยง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2
1797. นายสมพร สมศักด์ิ โรงเรียนบ้านลาแล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2
1798. นางสาวสากีนะห์ จินตรา โรงเรียนบ้านยือนัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2
1799. นางสุกัญญา ทองโรย โรงเรียนบ้านยือนัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 2
1800. นายครรชิต แซ่โฮ่ โรงเรยีนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 3
1801. นางพรทิพย์ สายะเวส โรงเรียนบ้านยะรม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต 3
1802. นายธนาทัย ไชยขาว โรงเรียนมานะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1803. นางจิรพรรณ เกลาเกล้ียง โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ั ป โ ี ี้ ็ ิ ่ ิ ป ้ ิ่

              จังหวัดร้อยเอ็ด

1804. นางนฤมล ขันประกอบ โรงเรียนขีเหล็กพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
1805. นางราตรี คํามูลนา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1806. นายศุฌามน นิลผาย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1807. นายสมบูรณ์ พันธุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



1808. นางสาวสุวิชชา ตรีนาจ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1809. นางอังคะณา มาตมูล โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1810. นางเกสร บังจันทร์ โรงเรียนบ้านนิเวศน์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1811. นายฉันทิชย์ ศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนบ้านนิเวศน์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1812. นางนวลจันทร์ วิเศษ โรงเรียนบ้านคางฮุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1813. นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณศรี โรงเรยีนดอนแคนดอนหวายสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1814. นางมยุรี สายรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1815. นางศิริกนก สุวรรณธาดา โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1816. นางศิรินรัตน์ จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนบ้านนิเวศน์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1817. นางเอมอร สังเว โรงเรียนโพธ์ิสัยสว่างวิทย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1818. นายกิตติศักด์ิ พวงศรีเคน โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1819. นางสาวจินตนา แสงโสภา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1820. นางสาวชุติมา พาโคกทม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1821. นางธิดารัตน์ บัวศรีคํา โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1822. นางประทุมวรรณ อินธิสาร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1823. นายปัญญาฤทธ์ิ ถาวงษ์กลาง โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1824. นางสาวละมุล เสนามาตย์ โรงเรียนเช้ือจรูญวิทย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1825. นายศิริชัย อุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1826. นางอินทนิล ขาวผ่อง โรงเรียนเมืองพนมไพร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1827  นางจฑาธิป ศรีสถิตย์ โรงเรียนบ้านหัวค ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 31827. นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์ โรงเรียนบ้านหัวคู คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1828. นายชวลิต อุปปะ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1829. นางพิชญาภรณ์ กิ่งเมือง โรงเรียนโพนทองวิทยายน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1830. นางเพียรผจง พลเยี่ยม โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1831. นางวัชราพร ศรีลับขวา โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1832. นางวิจิตรา จันปุ่ม โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1833. นางวิไลพร อุรารื่น โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1834. นายศรัญญู เปลรินทร์ โรงเรียนโพนทองวิทยายน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1835. นางสาวจริยา กันจันทร์วงศ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1836. นางณัฏฐกา ชามะรัตน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1837. นางปิยดา เทพภูธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1838. นายพงษ์ศักด์ิ สังขยานนท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1839. นายมนูญ น้อยนาแสง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1840. นางลมโชย โหมกหอม วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1841. นางสุพรรณี จันทะเกิด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1842. นางผกาศร ศรีสุขกาญจน์ กศน.อําเภอโพนทราย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1843. นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1844. นางจิราวรรณ สุวรรณคํา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1845. นางสาวสมปอง รักสุทธี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1846. นายสุเมธี อ่อนโพธา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1847. นายเสกสรร ทิพย์โยธา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1848. นางอารีย์รัตน์ ธาตุคําภู โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



1849. นายเกียรติศักด์ิ สังข์ด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1850. นางสาวจันตนา เพียรทอง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1851. นางจินตนา ตุลยสุข โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1852. นางดุสิตา จอมทรัพย์เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1853. นางสาวธนธรณ์ ยงชัยยุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1854. นางปาริฉัตร ต้ังจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1855. นางวนิตา ประเสริฐผล โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1856. นางสาวเสาวณีย์ ขอเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1857. นางอัจฉราวรรณ อาทรธุระสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1858. นายโชคดี เซ่งเหลียน โรงเรียนศรีอรุโณทัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง
1859. นางณัฏฐ์พิชา หนูสมตน โรงเรียนบ้านทุ่งหาว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง
1860. นางนาถฤดี แซ่ตัน โรงเรียนสตรีระนอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง
1861. นางรัมภา สรรพกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง
1862. นางวาสนา แจ่มเล็ก โรงเรียนกระบุรีวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง
1863. นางสาวสําราญ สนพิพัฒน์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง
1864. นางอนงค์ สิงห์แดง โรงเรียนกระบุรีวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง
1865. นายอนุพันธ์ุ ชัมภูธนะ โรงเรียนกระบุรีวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง
1866. นางอัมพร สุมณฑา โรงเรียนบ้านทุ่งหาว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง

              จังหวัดระนอง

ุ ุ ุ ุ
1867. นางจุฬาสินี พิจยานนท์ โรงเรียนหมิงซิน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1868. นางสาวธนิดา ตอวิเชียร โรงเรียนศรีอรุโณทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1869. นางสาวลํายอง สุวรรณสันติกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1870. นางศิริลักษณ์ อมรวัฒนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1871. นางสมพิศ วิสุทธิไมตรี โรงเรียนศรีอรุโณทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1872. นายสุเมธ กาลนิล โรงเรียนศรีอรุโณทัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1873. นางสาวอรุณวดี พลูพิทักษ์ โรงเรียนหมิงซิน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1874. นางเคียงเดือน คชสาร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1875. นางสาวธวัลย์ญา จังคพานิชย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1876. นางสาวปราณี หาญยุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1877. นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสด์ิ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1878. นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งสุภาพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1879. นางอัจจิมา วัฒนสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1880. นางนิรมล ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1
1881. นายสุชาติ วงศ์คงสัน โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1
1882. นางณัฐชานันท์ ทิพยมนตรี โรงเรียนบ้านชุมแสง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2
1883. นางถนอมศรี ตันติชัยวานิช โรงเรียนบ้านชุมแสง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2
1884. นางพรทิพย์ กสิกรรม โรงเรียนวัดพลงไสว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2
1885. นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี โรงเรียนบ้านชุมแสง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2
1886. นางสาวเพลินตา วงศ์ตรุษ โรงเรียนพลงตาเอี่ยม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2

 ื  ํ โ ี ้ ึ่ ื้ ี่ ึ   

              จังหวัดระยอง

1887. นางสาววงเดือน บํารุง โรงเรียนบ้ายสองสลึง คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต 2
1888. นางวรรณวนัช ธนาภรณ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2
1889. นางศิริวรรณ สําเร็จ โรงเรียนวัดพลงไสว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2
1890. นางสาวสิริญา หอมชื่น โรงเรียนบ้านชุมแสง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2



1891. นางเสาวภา ม่ันประสิทธ์ิ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2
1892. นางยุพิน เตชะเทียมจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1893. นางสาววราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1894. นางนิศากร ดีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1895. นางประภาภรณ์ สินเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1896. นางปิยะพัชร์ จุลกระเศียร โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1897. นางสาวพัตรา จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1898. นายสมภพ ลํ้าเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1899. นางสุดารัตน์ โชติศิริคุณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1900. นางอลิสา เพชรคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1901. นางอารี เอกรักษ์ทวีคูณ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1902. นางชูศรี สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1
1903. นางสาวฐิติวรดา เพริดพริ้ง โรงเรียนบ้านโป่ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1
1904. นางสาวปณิตา ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองขาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1
1905. นางประเสริฐศรี ศรีสมพร โรงเรียนวัดดอนตลุง "ราษฎร์ศรัทธาทาน" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1
1906. นางพวงทอง แก่นนาคํา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1
1907. นางวิจิตรา คณา โรงเรียนวัดดอนตลุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1
1908. นางศรีนวล กิมพิทักษ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1

              จังหวัดราชบุรี

ฐ ฎ ุ ุ ุ ุ
1909. นางสุรีย์ อ้วนวิจิตร โรงเรียนอนุบาลราชบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1
1910. นางกัลยา แตงขํา โรงเรียนบ้านใหม่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2
1911. นางสาวจําเนียร พลอยเพชร โรงเรียนวัดบ้านไร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2
1912. นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์ุ โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2
1913. นางพิชา ธรรมวิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุร ีเขต 2
1914. นางยุพา แก้วกอง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2
1915. นางระพีพัตร จิระชีวะนันท์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2
1916. นายสมยศ ไชยภูมิสกุล โรงเรียนบ้านรางสีหมอก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2
1917. นายสุพล ศรอารา โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2
1918. นายสุพล อุ่นเจริญ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2
1919. นางอุษา สุภาพ โรงเรียนหนองโพวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2
1920. นางจิราพรรณ ไชยหาญ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1921. นางพิมพิกาข์ จันทนะโสตถิ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1922. นายอนุชิต เชิงจําเนียร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1923. นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร สถาบัน กศน.ภาคกลาง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1924. นางนฤมล อันตะริกานนท์ สถาบัน กศน.ภาคกลาง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1925. นางสุนันทา โนรีสุวรรณ สถาบัน กศน.ภาคกลาง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1926. นางสาวจรรยา คงเนียม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1927. นางสาวจรีภรณ์ อุทุมพร โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1928. นางธมลวรรณ ธีระอนุกูล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1929. นางสาวนันทนา พาบุญ โรงเรียนอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1930. นางสาวภัทราภรณ์ สืบจากอินทร์ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1931. นายวิเชษฐ เขตวิระการณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1931. นายวเชษฐ เขตวระการณ โรงเรยนอุดมวทยา สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน
1932. นายสัญญกร บัวครอง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1933. นางสาวสุนันทา นิลเพ็ชร โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1934. นางสุรี วรรณวงศ์วัฒนา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



1935. นางสาวทัศนีย์ พลโก โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1936. นางนงพรรณ วิหารพรหม โรง้รียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหม่ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1937. นางพนมรุ้ง ป่ินชัชวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1938. นายเมธี ศรีคร้าม โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1939. นางราตรี ไพศาลสุขสมปอง โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1940. นางวราภรณ์ รุ่งรัศมี โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1941. นายวีรฉัตร กิจจานุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1942. นายอดุลย์ บุญโนนแต้ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1943. นางเกศรินทร์ ประชากุล โรงเรียนบ้านวังเพลิง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1
1944. นางชูกิจ แก้วเหล็ก โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1
1945. นางระวิกุล นิลสกุล โรงเรียนโคกลําพานวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1
1946. นางวราภรณ์ บุตรแพง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์สังสฤษฏ์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1
1947. นางวลัยพร ศุภภะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1
1948. นายวิฑูรย์ ไตรมงคลวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1
1949. นางสิรีวรินทร์ โถสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดตะเคียน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุร ีเขต 1
1950. นางกิ่งกาญจน์ วาโย โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2
1951. นางสาวประทีป ใจมงคล โรงเรียนบ้านบัวชุม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2
1952. นางประไพ อ่อนสลุง โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2

              จังหวัดลพบุรี

ุ ุ ุ ุ
1953. นางพยอม ไชยสงโท โรงเรียนท่าหวงวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2
1954. นางลํายอง เคียนทอง โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2
1955. นางวรรณทิพย์ สาหร่ายทอง โรงเรียนบ้านม่วงค่อม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2
1956. นางสาววารุณี เกียรติศิลานนท์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2
1957. นายสุรศักด์ิ ปานพรหม โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2
1958. นางสาวอาพร มะสุทธิ โรงเรียนวัดชุมชนจงโก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2
1959. นางอําพรรัตน์ สวนจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2
1960. นางสาวจิตรเมธี สายสุ่ม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1961. นางสาวจุรีรัตน์ ศรีแสงอ่อน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1962. นางสาวณีรนุช กลมอ่อน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1963. นางศศิลักษณ์ อึ้งสุวรรณพานิช วิทยาลัยอาชีพโคกสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1964. นางโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1965. นางนฤมล จันทร์เทียน โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1966. นางประไพ หวังในธรรม โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1967. นางพิกุล มีใจเจือ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1968. นางภาวนา วัฒนาศิริบุญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1969. นางสาววลัยภรณ์ โพธ์ิขํา โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1970. นางสาววิภาวดี การะยะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1971. นายสินชัย ศรีทรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1972. นางสุภาพร เสาวภา โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1973. นางอภิญรัตน์ ปานขวัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดลําปาง

1974. นางเกศรินทร์ จิตรงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1975. นางนวรัตน์ อังสุภัค โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1976. นางนัฐตินา ตุลาพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จงหวดลาปาง



1977. นางนิตยา ปาจุวัง โรงเรียนบ้านแม่สง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1978. นายมานพ ขําทัพ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1979. นางราวัลย์ ชูชาติวรรณกุล โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1980. นายศรายุทธ แก้วบาง โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1981. นางสมบูรณ์ กล่ินษร โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1982. นายอุเทน จักรบุญมา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1983. นางจันทร์สุดา ต้ังการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง สถาบันการพลศึกษา
1984. นางสุธาวัลย์ ปิติจะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง สถาบันการพลศึกษา
1985. นางนิตยาพร แก้วบุดตา โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1986. นางประภาศรี ฉัตรเจต โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1987. นางเพ็ญศรี อินต๊ะเสน โรงเรียนบ้านอ้อน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1988. นางมยุรี ท้าวศรชัีย โรงเรียนลําปางกัลยาณี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1989. นางยุณี ยอดวงศ์ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1990. นางรชตวัลย์ พิชิตเมธากุล โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1991. นายสมเจตน์ ไปเร็ว โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1992. นางสิริวรรณ พันธ์ุกสิกร โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1993. นายอนันต์ จําเริญวรทศ โรงเรียนบ้านปงสนุก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1994. นางอรพิน ควรสุวรรณ โรงเรียนประชาราชวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1
1995. นางสาวฐานิตา อรุณศักด์ิ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2
1996  นางดารณี ทองบ่อ โรงเรียนป่าตันวิทยา ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 21996. นางดารณี ทองบ่อ โรงเรียนป่าตันวิทยา คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาลําปาง เขต 2
1997. นางพัชรินทร์ วิชาจารย์ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2
1998. นายพิทักษ์ ลําขาว โรงเรียนแก้ววิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2
1999. นางเพ็ญทิพา นันตาดี โรงเรียนกุ้มเน้ิงใต้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2
2000. นายรังษี สุวรรณบุตร โรงเรียนแม่ถอดวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2
2001. นางศรีนวล สุปินราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2
2002. นางสุพินญา เรืองเดช โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2
2003. นางแสงจันทร์ บังเมฆ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2
2004. นางอาภรณ์ สุจริต โรงเรียนบ้านนางแตน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2
2005. นางจันทร์ฉาย รูปงาม โรงเรียนบ้านสวนดอกคํา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3
2006. นายดวงเด่น พิจอมบุตร โรงเรียนทุ่งกว๋าว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3
2007. นายนิคม จนัทบ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3
2008. นางพิมพ์ใจ ต้องจิตร โรงเรียนร่องเคาะวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3
2009. นางสุพรรณี ราหุรักษ์ โรงเรียนบ้านป่าเหว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3
2010. นายจิรศักด์ิ คลุมดวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2011. นางเตรียมจิตร วงชัยวะ วิทยาลัยการอาชีพเถิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2012. นางรจนา เฉลิมชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2013. นางศรัณดา ทองทาบวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2014. นายอดุลย์ ชูบาล วิทยาลัยการอาชีพเถิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2015. นางอรุณี ล้ีจินดา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2016. นายกิตติศักด์ิ เก้งโทน โรงเรียนมัธยมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2017. นางสาวจิราภรณ์ แผนเพ็ชร์ โรงเรียนพินิจวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2018. นางสาวพรพรรณ หล้าปวงคํา โรงเรียนดอนไชยวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

์ ์ โ ี ั ั ั ํ ํ ั ่ ิ ึ2019. นางมณฑกานต์ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2020. นายมณฑล ถีนา โรงเรียนมัธยมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2021. นางลัดดา วงศ์แสนคํา โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2022. นางสายสมร ภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



2023. นางสุรีย์ บุญสืบ โรงเรียนพินิจวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2024. นางเสาวนีย์ ทองนา โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2025. นางกิ่งแก้ว ไฝเครือ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2026. นายณรงค์ฤทธ์ิ แสนเสนาะ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2027. นายธนพล เฉลิมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2028. นางนิตยา นันตา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2029. นางนิลุบล สินธุปัน โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2030. นางพรธิดา เขียววาท โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2031. นางพัชชุฎาญ์ ศิรพัชร์ธนากิจ โรงเรีนเทศบาลสันป่ายางหน่อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2032. นางสาววาสนา ถาวิโร โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2033. นางกมลวรรณ กาวิชัย โรงเรียนวชิรป่าซาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1
2034. นางกานดา เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนวชิรป่าซาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1
2035. นางบุษบา ไพสิฐสิริรักษา โรงเรียนส่วนปุญโญถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1
2036. นางปาณิสรา บัณฑิต โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1
2037. นางพรนิภา สารพฤกษ์ โรงเรียนบ้านศรีย้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1
2038. นางเพลินพิศ เป็งกาสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านนํ้าย้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1
2039. นายมงคล มูลชีพ โรงเรียนบ้านหนองเกิด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1

              จังหวัดลําพูน

ู ุ ุ ู
2040. นายศักด์ิชาย ขวัญสิน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1
2041. นางสายหยุด พุทธวงศ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1
2042. นางอรชิสา พานคําดาว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1
2043. นางพิชยา ชูมก โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2
2044. นายเมธา ศรีประทีป โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2
2045. นางวลี คําโสม โรงเรียนบ้านหล่ายท่า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2
2046. นางสมจิตร ยะจอม โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2
2047. นางสุดาพร ยอดดําเนิน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2
2048. นางอรุณี กุณราชา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2
2049. นางอําไพ หน่อเรือง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2
2050. นางอําไพ เหล่าวีระไชย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโป่ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2
2051. นางเอมอร ผลสนอง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2
2052. นางสาวกรรณิการ์ ชุมภูแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2053. นายวรวิทย์ ชัยปัญญา วิทยาลัยเทคนิคลําพูน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2054. นายสมพร อ่อนเกตุพล วิทยาลัยเทคนิคลําพูน สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

2055. นางสาวจันทิวา โกมาสถิตย์ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2056. นางฉันทนา งามวงศ์สถิต โรงเรียนเทสบาล 3 ศรีสว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2057. นางณิฏญา สีดา โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2058. นางมณีรัตน์ จันทรบุบผา โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2059. นางสาวรัชนี เช้ือบุญมี โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ั  ี โ ี   ้ ั ้ ่ ิ ป ้ ิ่

              จังหวัดเลย

2060. นายวัชระ นามทองดี โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
2061. นายศิรวิชญ์ จันทร์เกตุ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2062. นางสมพร น้อมในธรรม โรงเรียนบ้านขอนแดง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2063. นางอรวรรณ รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



2064. นางสาวอัญชรีกร นนทโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2065. นางกมลลักษณ์ บุญโสม โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1
2066. นางจงจิต ภิญโญชีพ โรงเรียนเลยพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1
2067. นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1
2068. นางณราพร โรจนกุศล โรงเรียนเลยพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1
2069. นายพิเชฐ สุวรรณโคตร โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1
2070. นางระวิวรรณ สุทธิวรรณ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1
2071. นางอภิญญา โยวะ โรงเรียนธาตุพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1
2072. นางอัจฉรา จันทร์ล้วน โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1
2073. นางอารุณ มังบู่แว่น โรงเรียนเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1
2074. นายชาญชัย สายทองดี โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2
2075. นายนิมนต์ โพธ์ิศิริ โรงเรียนบ้านเอราวัณ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2
2076. นายปริญญา ศรีสมัย โรงเรียนโนนป่าซาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2
2077. นางมยุรี บุดดาดวง โรงเรียนภู คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2
2078. นางสมควร ศรีโยธา โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2
2079. นางสายสมร แจ่มใส โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2
2080. นางสาวกรรณิกา ภาเข็ม โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข็ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 3
2081. นางพรพิลัย บุตรพิมพ์ โรงเรียนบ้านทัลตาด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 3
2082. นางพัชรา กมลชิต โรงเรียนบ้านท่าศาล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 3
2083  นางสาวพิมลจิต สิงห์สถิต โรงเรียนสองรักษ์วิทยา ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 32083. นางสาวพิมลจิต สิงห์สถิต โรงเรียนสองรักษ์วิทยา คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 3
2084. นางเพ็ญนภา นครศรี โรงเรียนบ้านช่ังส่ี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 3
2085. นายราชัญ ยศปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 3
2086. นางศรินยา แสนประสิทธ์ิ โรงเรียนบ้านนาดี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 3
2087. นางสิรินทร์ นรินทร์ โรงเรียนบ้านโคกงาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 3
2088. นางปรารถนา สุขทองสา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2089. นางเปรมวดี ขํามะลัง วิทยาลัยการอาชพีวังสะพุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2090. นางสาวละมูล น้อยมี วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2091. นางสาวสายสุณี ศรีวิเชียร วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2092. นางศิริพร โลหิตชาติ โรงเรียนอนุบาลพระศรีสงคราม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2093. นางสาวตุลามาส บัวงาม โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2094. ว่าท่ี ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2095. นางประไพพิศ เติมจิตร โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2096. นายประหยัด แก้วพิลึก โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2097. นางพิมพ์ลภัส วงศ์วินัย โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2098. นางสาวมณิภา เรืองสินชัยวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2099. นางสาววัชนา นรสาร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2100. นางสุมานิตย์ เจรจา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2101. นางสาวอัญชลี ทองสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2"รัชมังคลานุสรณ์" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2102. นางอารีลักษณ์ วันดี โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2103. นายขาล จําปาเรือง โรงเรียนบ้านดินดํา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2104. นางสาวนวลขจร คํามุงคุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

              จังหวัดศรีสะเกษ

2104. นางสาวนวลขจร คามุงคุล โรงเรยนสตรสรเกศ คุรุสภาเขตพนทการศกษาศรสะเกษ เขต 1
2105. นางบังอร จันล่องคํา โรงเรียนกุดเมืองฮาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2106. นายบุญเลิศ สิงคะเน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2107. นางสาวปฎิญญา คําผิว โรงเรียนบ้านสวนกล้วย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1



2108. นางสาวพรสวรรค์ ปราบภัย โรงเรียนอนุบาลวัดพะโต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2109. นางวิลัลย์ดา วงค์ผัดศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2110. นางสีจันทร์ นนทา โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2111. นายสุธน สิทธิวิชชาพร โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2112. นายเอกรัตน์ ลับโกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2113. นางฉลวย ภาคคํา โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2114. นางทัศณีย์ สมจิตร โรงเรียนบ้านค้อกําแพง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2115. นางทิพากร เชิงหอม โรเงรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2116. นางบังอร กษมาพิศาล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2117. นางสาวปนัดดา พวงอก โรงเรียนบ้านนาโนน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2118. นายเศรษฐพล ผมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองห้าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2119. นางสมทอง เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านพงสิม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2120. นางอุไรจิต เสมอสาย โรงเรียนบ้านหนองห้าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2121. นางทองริด แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านอาวอย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2122. นายธนิตศักด์ิ เนติวิชัยรัตน์ โรงเรียนปรางค์กู่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2123. นางธรรมศาสตร์ โนนน้อย โรงเรียนบ้านละลม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2124. นางบุญล้อม แก่นสาร์ โรงเรียนบ้านโสน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2125. นางพานทอง โสริยาตร โรงเรียนบ้านสกุล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2126. นางรัชดาภรณ์ สูงสุด โรงเรียนวนาสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2127  นางสาวศภวรรณ จิตต์ภักดี โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 32127. นางสาวศุภวรรณ จิตต์ภักดี โรงเรียนบ้านตะเคียนราม คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2128. นายสมชาย พันทองคํา โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2129. นางสุวรรณี ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านนาวา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2130. ว่าท่ี ร้อยโทหญิงอรุณี เขตนิมิตร โรงเรียนพอกพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2131. นางกุหลาบ สีหาพงศ์ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2132. นางจินดา แก้วธรรม โรงเรียนบ้านดอนข่า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2133. นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2134. นายชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร โรงเรียนบ้านโพธ์ิกระสังข์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2135. นายรังษี เลาหสูตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2136. นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2137. นายสุนทร กัดกุมภา โรงเรียนบ้านหนองยาง คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2138. นางชลาลัย บุญพิคํา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2139. นางณัฐธภา บุญถูกนิธิโชติ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2140. นายตะวันรุ่ง รัตนอุไร วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2141. นางสาวบุณณดา คําเสียง วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2142. นางคนึงนิตย์ ศรีนาวัฒน์ โรงเรียนรวมสินวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2143. นางชาติยา พรมแก้ว โรงเรียนวัดโพธ์ิน้อย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2144. นางณภัชชา พวงแก้ว โรงเรียนรวมสินวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2145. นางเทียมจันทร์ กาทอง โรงเรียนรวมสินวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2146. นายธีระยุทธ พ่ึงตา โรงเรียนรวมสินวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2147. นางสาวนฤชล แสงสีทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2148. นายพงษ์ศักด์ิ ภูมิภักด์ิ โรงเรียนรวมสินวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2149. นายสิทธิกร บุญจูง โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บํารุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ี ้ โ ี ี ิ ํ ั ่ ิ ึ2150. นางสีนาค รอดช้าง โรงเรียนมารีวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2151. นางอุทัยวรรณ พรหมทา โรงเรียนรวมสินวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



2152. นายนิระพล กงลีมา โรงเรียนสกลทวาปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2153. นางเพ็ญศรี แถวอุทุม โรงเรียนสกลทวาปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2154. นายมุนี กุลชาติ โรงเรียนสกลทวาปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2155. นางรัศมี วงษ์ศิลา โรงเรียนสกลทวาปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2156. นายเลิศศักด์ิ ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนสกลทวาปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2157. นางขนิษฐา กุลกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1
2158. นางจงพิศ กุลไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1
2159. นางเทระวรรณ เสนารักษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1
2160. นางนุพิศ อัคพิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1
2161. นายพิพัฒน์ สอนสมนึก โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1
2162. นางมะยุรี พันธ์ุเทศ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1
2163. นางรัตนพร สอนสมนึก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1
2164. นายศิริ สัตถาผล โรงเรียนบ้านหลุบเลา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1
2165. นางสุมนทิพย์ อัมภาผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1
2166. นางสาวเกวียนทอง ต้นเช้ือ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2
2167. นายปัญญา ศรีสร้อย โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2
2168. นางพานิช พลศรีดา โรงเรียนบ้านพังโคน(จําปาสามัคคีวิทยา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2
2169. นางโมรี วัฒนราช โรงเรียนบ้านพังโคน(จําปาสามัคคีวิทยา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2

              จังหวัดสกลนคร

ุ ุ
2170. นางสาวรังรอง วภักด์ิเพชร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2
2171. นายวันชัย สุวรรณรงค์ โรงเรียนบ้านบะฮี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2
2172. นางวินิจตา จันทร์โพธ์ิ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2
2173. นางสมจิต เกื้อทาน โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2
2174. นางสินระเวศ อุทโธ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคําโนนธาตุ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2
2175. นางสุพัตรา มูลธิสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จําปาสามัคคีวิทยา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2
2176. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2177. นายจงจิตร คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2178. นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ โรงเรีนบ้านวังเวิน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2179. นางธัญญลักษณ์ ธีระจาตุพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2180. นายนีรภัย คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2181. นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว โรงเรียนโพนงามศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2182. นางศรีวิไล ปังอุทา โรงเรียนโพนงามศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2183. นางสีทัด จันทร์มาลา โรงเรียนบ้านเสาวัด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2184. นางสุภาพ อํามุกคะ โรงเรยีนมัธยมวานรนิวาส คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2185. นางสุวรรณา พูมพิจ โรงเรียนบ้านเสาวัด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3
2186. นายชํานาญ ไชยบุญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2187. นายยอดชาย พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2188. นายวิชาญ ดนัยสวัสด์ิ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2189. นายศักดา กิ่งโก้ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2190. นางศุภวรรณ มองเพชร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2191. นางสาวสุภาวดี ศิริขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2192. นายอัมพร สิงห์เทพ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2192. นายอมพร สงหเทพ วทยาลยการอาชพพรรณานคม สานกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา



2193. นางสาวกาญจนา หมัดสนิ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2194. นายชุมพล มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2195. นางประทุม บุญรุ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2196. นางสาวปาณิธิดา รัตนจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2197. นางสาวปิยดา ธนะนิมิตร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2198. นางพิชญา เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2199. นางยินดี จุลนวล โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2200. นายสิรภพ กาฬสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2201. นางสุนันทา ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2202. นางฮาบีบ๊ะ สามัญ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2203. นางจุฑามาศ หอมจันทร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 1
2204. นางธมลวรรณ โชติระโส โรงเรียนวิเชียรชม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 1
2205. นางสาวนุชนาถ เพ็ชรพวง โรงเรียนวรณีเฉลิมจังหวัดสงขลา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 1
2206. นางบุณยนุช สิทธิโชค โรงเรียนวรนารีเฉลิม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 1
2207. นางวาสนา ม่ันคง โรงเรียนวิเชียรชม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 1
2208. นายวิชิต หนูผุด โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 1
2209. นางสุปราณี สาลีฉันท์ โรงเรียนบ้านต้นส้าน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2
2210. นางจุฑามาศ ช่างสาร โรงเรียนวัดนาปรือ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3

              จังหวัดสงขลา

ุ ุ ุ
2211. นายธํารงค์ มณีนวล โรงเรียนบ้านนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3
2212. นางนัดดา ทองนุ้ย โรงเรียนบ้านนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3
2213. นางบุณยวีร์ ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3
2214. นางยดารัตน์ มิสา โรงเรียนบ้านปริก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3
2215. นางวรรณี ราชแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3
2216. นายวิรัตน์ ไชยชนะ โรงเรียนบ้านทรายขาว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3
2217. นายสน ทองนุ้ย โรงเรียนบ้านนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3
2218. นางเสาวรส เพ่ิมพูล โรงเรียนบ้านนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3
2219. นางอาซีซ๊ะ บากา โรงเรียนบ้านนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 3
2220. นางกรรณิการ์ สุขเกื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2221. นายโกเศศ รัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2222. นางณัฐนันทน์ ชุมแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2223. นางสาวลัดดา ชะโนวรรณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2224. นางสุวลี จิตนวล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2225. นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2226. นายอาชาน ไชยรักษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2227. นางอําพา กาญจนถาวร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2228. นางสาวนงลักษณ์ ช่วยสีนวล โรงเรียนจุลสมัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2229. นางสาววิสาขา อุเทนะพันธ์ุ โรงเรียนทวีรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2230. นายสําราญ สมัครพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2231. นางสุภัสสรานันท์ สาระเจริญ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสตล

2232. นายขวัญชัย แก้วอัมพร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2233. นางดวงกมล โปดํา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2234. นางปุญชรัสม์ิ สมปอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จงหวดสตูล



2235. นางพาณี กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2236. นางมาธุสร บุญลาภ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2237. นายวรเมธ งะเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2238. นายสมศักด์ิ หมันเหตุ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2239. นางสุกัลยา ไฝนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2240. นางกานต์รวี ไชยวงศ์ โรเงรียนอนุบาลควนกาหลง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล
2241. นางณูรไอน้ี ลาโยด โรงเรียนสตูลวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล
2242. นางมาลัย นิติวิศิษฎ์กุล โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล
2243. นายเลิศศักด์ิ ประกอบชัยชนะ โรงเรียนสตูลวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล
2244. นางสกุณา นองมณี โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล
2245. นายสโมรสร ทองสิพพัญญู โรงเรียนสตูลวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล
2246. นายสวน สิทธิพงษ์ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล
2247. นายสราวุธ เย็นเอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2248. นายกมลพงษ์ หิรัญเพ่ิม โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2249. นางนงคราญ จันทร์วงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2250. นายบุญแปลง นาทา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2251. นายวรกฤต เอกธนารัฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดสมุทรปราการ

ฤ ฐ ุ
2252. นางวรารัตน์ สัจจโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2253. นางสาวสุธาทิพย์ พรอนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2254. นางสุมาลี อภินันโท โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2255. นางเสาวลักษณ์ สงวนไทร โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2256. นางอรนุช ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2257. นางอมัพร ซาแพง โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2258. นายจรูญโรจน์ โสไกร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2259. นางสาวจุฬาลักษณ์ หิรัญรัตน์ โรงเรียนวัดสุขกร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2260. นายณัฐณสัณฑ์ แก้วรัชต์ชัยกนก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2261. นางธนารักษ์ ยืนยง โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2262. นางสาวนฤมล เน้ือน่ิม โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2263. นางสาวปนรรฐพร เล้าพิชนิช โรงเรียนวัดสุขกร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2264. นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2265. นางมาลินี โคมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2266. นางวัชราภรณ์ พิกุลน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2267. นายจตุพร กวีวังโส โรงเรียนวัดเสาธงนอก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2268. นางจินตนา ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนวัดนิยมยาตรา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2269. นายทัศชัย รจนาสันห์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2270. นางสาวเบญจวรรณ ธีรัชกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2271. นางเยาวภา แก้วสมบูรณ์ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2272. นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2273. นางสมพิช ศรีภูมิ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2274. นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 22274. นางสวรนทร สุขาบูรณ โรงเรยนชุมชนวดบานระกาศ คุรุสภาเขตพนทการศกษาสมุทรปราการ เขต 2
2275. ว่าท่ี ร้อยตรีธีระวัฒน์ สงค์แก้ว วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2276. นางสาวปรานี ศรีมันตะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2277. นายปรินทร สีเท่ียงธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



2278. นายมณเทียร พลศรีลาภ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2279. นางสาวประภัสสร สิทธิสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2280. นางสาววิริยรัตน์ อัตโน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2281. นางวิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2282. นางสุทธินี มณีนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2283. นางสุรางค์รักษ์ ทองดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2284. นางอนัญญา นวกิจวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2285. นางเฉลิมศรี สามล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2286. นางบุญช่วย สุขโข โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2287. นางพัชราภรณ์ ครองพล โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2288. นางสาวรัตนวรรณ เสรีรักษ์จุฑารังษี โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2289. นางเรณู แจ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2290. นายวสันต์ ปรีดานันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2291. นางสาวสุกัญญา สว่างรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2292. นางเสาวนีย์ เกตุทะเล โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2293. จ.ต.หญิงเสาวลักษณ์ แนงแหยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2294. นางอุษา อยู่อําไพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดสมุทรสงคราม

ุ ู
2295. นางณัฐชยา บํารุงเวช โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
2296. นางสาวทัศนา จรจวบโชค โรงเรียนศรัทธาสมุทร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
2297. นางสาวเพชรา ทรัพย์ถึก โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
2298. นายมงคล หม่ันดี โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
2299. นางวรรณี ทัฬหกิจ โรงเรียนท้ายหาด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
2300. นางวิภารัตน์ อ่องทับนํ้า โรงเรียนศรทัธาสมุทร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
2301. นายสถิตย์ จันทร์น้อย โรงเรียนท้ายหาด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
2302. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
2303. นางอุบลรัตน์ พังจุนันท์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม
2304. นางสาวต้องตา พงษ์อัคคศิรา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2305. นางทิพย์ภัทรียา ฉัตรสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2306. นายศักด์ิสิทธ์ิ บุญรังศรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2307. นายสมชาย ดําสง่า วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2308. นางสาวสิริพรรณ วรรณประเวก วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2309. นางสาวขวัญเรือน รักชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม(สมุทรคุณากร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2310. นางจิตติมา โคกเล่ียม โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2311. นางสาวตรีธารทิพย์ เนาไธสงค์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2312. นายทศพร บูรณ์เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม(เชยวิทยาทาน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2313. นายธวัชชัย แสงมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2314. นางสาวมัทนา ขําบางเลน โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ิ ์ โ ี ี ์ ่ ิ ป ้ ิ่

              จังหวัดสมุทรสาคร

2315. นางมุกดาวรรณ วิยาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
2316. นางสาวรมิดา เมฆฉาย โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2317. นางสาวอารีย์ ทองมา โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2318. นายอุเทน วางหา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



2319. นางนิตยา บุญเฉลิม โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2320. นายบรรดา ทาศรี โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2321. นางบุญเรือน ช่ืนอิ่ม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2322. นางสาวเบญจวรรณ สกุลเนรมิต โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2323. นางสาวพวงทิพย์ หมุยจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2324. นางรัชดา ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2325. นางศิริรัตน์ ไชยวงค์ โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2326. นายสมควร มิตรสัมพันธ์ โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2327. นายสุธี คชรัตน์ โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2328. นางอังคณา แสบงบาล โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร
2329. นายกล่ันณรงค์ เอกนุ่ม วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2330. นางสาวบุปผา โฉมศรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2331. นายวินัย ร่มบารมี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2332. นางศิริพร ศรีสัมฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2333. นางสมบุญ บริสุทธ์ิพงศากุล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2334. นางอุษา คงเพ็ชร์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2335. นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2336. นางสาวจําเนียร สร้อยทอง โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2337. นางสาวบุญเรือน วันหรั่ง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2338  นายบญลือ บรรจงศิลป์ โรงเรียนสมฤดีสมทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน2338. นายบุญลือ บรรจงศิลป์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
2339. นางปัฑมรัช หนูรัก โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2340. นางสาวปิยะวรรณ พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2341. นายพิเชษฐ์ พินิตภุชพงศ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2342. นางระพินทร์ มณีประเสริฐ โรงเรียนประชินนุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2343. นางวรรณา จิตรปล้ืม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2344. นายสําเริง ทวีสุข โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2345. นางเกษร คําฉิมมา โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2346. นางจักษณา ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2347. นางจันทร์แรม จิตพริ้ง โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2348. นางสาวภัสส์ศญา ไชยคง โรงเรียนบ้างแก้งวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2349. นางละเอียด ดีมุข โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2350. นางศรีสุดา ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2351. นางศิริพร วัวลําพอง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2352. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวี โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2353. นายอนุพนธ์ ชัยทาน โรงเรียนวัฒนานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2354. นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน โรงเรียนสระแก้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1
2355. นางทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1
2356. นายพรชัย หันจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1
2357. นางสาวสินาท จันทร์ขํา โรงเรียนอนุบาลวังนํ้าเย็นมิตรภาพท่ี 179 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1
2358. นางสุดใจ รุ่งเรือง โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1

              จังหวัดสระแก้ว

2358. นางสุดใจ รุงเรอง โรงเรยนวงนาเยนวทยาคม คุรุสภาเขตพนทการศกษาสระแกว เขต 1
2359. นางสุดศิริ จันทร์เจริญ โรงเรียนสระแก้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1
2360. นางสุนันท์ แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลวังนํ้าเย็นมิตรภาพท่ี 179 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1
2361. นางอนงค์ หันจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1



2362. สิบเอกอภิชาติ ม่ังเมืองชาวนา โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1
2363. นางคําพันธ์ุ ตุลากัน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2
2364. นางสาวบุปผา สวัสด์ิผล โรงเรียนตาพระยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2
2365. นายสมชาย แก้วประกอบ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2
2366. นางสุภาพร สุขสบาย โรงเรียนตาพระยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2

2367. นางกําไร รกัด่านกลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2368. นางสาวเกล็ดมณี ภักดีรุจีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2369. นางจันทร์จิรา แดงฉาน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนาฤมิตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2370. นางจันทร์เพ็ญ แก้วโมรา โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2371. นายบุญชัย บุญโสภณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมัตรมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2372. นางประทุม ลือพืช โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2373. นายพิภพ วัยนิพลี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2374. นายไพรวัลย์ จันทา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2375. นายสุรชัย สีดาดํา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2376. นายอโนทัย สกนธ์กําแหง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษําร์บํารุง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2377. นางกฤษณา สุรวัตร โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1
2378. นางจินตนา แสงระยับ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1

              จังหวัดสระบุรี

ุ ุ ุ ุ ุ
2379. นางไฉน เกิดสมบุญ โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ิ(มิตรภาพท่ี 132) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1
2380. นายประสพพร ศรีสุข โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1
2381. นางปรารมภ์ ราศรี โรงเรียนสุธีวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1
2382. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1
2383. นางมนัสนันท์ ฉันทกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1
2384. นางสุวารี จํานงค์ศาสตร์ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1
2385. นางอุบลรัตน์ แสงทวี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1
2386. นายพรชัย จั่นเพ็ชร โรงเรียนบ้านท่าพลู คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2
2387. นางพัชรี บุตรนํ้าเพ็ชร์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2
2388. นางสาววราภรณ์ ชนะพันธ์ุ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2
2389. นางสารภี อากาศฤกษ์ โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2
2390. นางเพ็ญธิตา คงแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2391. นางสาวมัลลิกา อาจแย้มสรวล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2392. นางสมบูรณ์ แก้วเขียว วิทยาลับอาชีวศึกษาสระบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2393. นายเทิดศักด์ิ นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2394. นางวัชรีวรรณ แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2395. นางอัจฉรา เกษนาค โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2396. นางพิชญธิดา สมิง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2397. นางสาววัลภา ชิงดวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2398. นายสุวรรณ แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2399. นางบุญนํา แจ่มฟ้า โรงเรียนวัดพรหมสาคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงห์บุรี

 ี ี่ ิ ์ โ ี ั ื้ ี่ ึ ิ ์ ี

              จังหวัดสิงห์บุรี

2400. นางพราวรวี เอียมวิจารณ์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาสิงห์บุรี
2401. นางวันวิสา รัตนถาวร โรงเรียนวัดพรหมสาคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงห์บุรี
2402. นางวิไล สําราญดี โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงห์บุรี
2403. นางวิไลลักษณ์ โสภาจารีย์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงห์บุรี



2404. นางสมจริง ยิ้มย่อง โรงเรียนวัดแหลมคาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงห์บุรี
2405. นางอภิรักษ์ ลือพงษ์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงห์บุรี
2406. นายชัยพร นิยะสม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2407. นางเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2408. นางอัจฉรา เพ่ิมพูนพานิช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2409. นายกฤษณะ ปานมงคล โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2410. นางจุฑาทิพ คํามาก โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2411. นางมุขดา เฉยรอด โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2412. นางสุกัลญา ปภูสโร โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2413. นางอริสรา เพ็ชร์ไทย โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2414. นายกิตติศักด์ิ กมลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2415. นายเกรียงศักด์ิ ล้ิมพิพัฒน์ชัย โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสวรรค์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2416. นายธนภัฎ รู้สมัย โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2417. นางนันทิยา ทองท้วม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2418. นางนิตยา กมลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2419. นางภัทรศยา จัดดี โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2420. นางภาวิณี ทองมน โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบํารุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดสุโขทัย

ุ
2421. นางสาวมลฤดี วงค์พิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2422. นางสาวยุภา อุ๊ดจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2423. นางเรณู พรหมฤทธ์ิ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2424. นางนงเยาว์ ป้อมแก้ว โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บํารุง) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1
2425. นางนันทพร แก้วแท้ โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1
2426. นางวีรินทร์ คล้ายแท้ โรงเรียนวัดคุ้งยาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1
2427. นางสมคิด ชัยวิสุทธ์ิ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1
2428. นายสมบูรณ์ บุญชุ่ม โรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1
2429. นายสมยศ ขัดคําวงศ์ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1
2430. นายสุนทร คําโส โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1
2431. นางสาวกนกพร นวมนาค โรงเรียนเมืองเชลียง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2
2432. นางจันทร์ทิพย์ คําวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2
2433. นายชูชาติ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2
2434. นายบุญชอบ เอี่ยมนุ้ย โรงเรียนบ้านป่าเลา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2
2435. นางสาวประภา มากรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2
2436. นางสมหมาย นราภาสจรัส โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2
2437. นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านผาเวียง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2
2438. นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2439. นางชลันรัตน์ อาภรณ์รัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2440. นายชาตรี ปัญญาเทพ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2441. นางสาวนัยนา จันทร์หอม วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2442. นายพิทักษ์ อุปัญญ์ วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2443. นางพินรัฎ สีตลวรางค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2443. นางพนรฎ สตลวรางค วทยาลยอาชวศกษาสุโขทย สานกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา
2444. นางวารี ศรีดอนจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2445. นางสุภาวดี ตัณทานนท์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2446. นายสุวัฒน์ นิยมไทย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



2447. นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์ โรงเรียนสายธรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2448. นางบุญงาม จ้อยแปลก โรงเรียนอนุบาลสายธรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2449. นางสุกัญญา ศรีนวล โรงเรียนสายธรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2450. นางสุชาดา พันธ์ุชนะ โรงเรียนสายธรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2451. นางสุธีรา จุลสราญพงษ์ โรงเรียนสายธรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2452. นายอธิราช จันแสนตอ โรงเรียนสายธรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2453. นายอุบล แก้วพงษ์ โรงเรียนสายธรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2454. นางชมลักษณ์ อุ่นศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2455. นางสาวฐิติยา โอฬารวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2456. นางสาวทัศนีย์ สรรพมงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2457. นางสาวธญพรรณ ข้องเกี่ยวพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2458. นางประถมาภรณ์ ก้องแดนไพร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2459. นางพัทยา มัจฉาฉ่ํา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2460. นายเรืองศักด์ิ เชนประโคน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2461. นางสาววิมลวรรณ เจ็ดกริช โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2462. นายสมศักด์ิ สุทธิพงศ์เกียรต์ิ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2463. นายอภินันท์ ดีมี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดสุพรรณบุรี

2464. นางกาญจนา ศรีเงินพันธ์ุ โรงเรียนวัดวังกุ่ม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2465. นางเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2466. นายชัยรัตน์ พุ่มเพชร์ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2467. นางต้องจิตร โสมะภีร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2468. นางสาวนาตยา นวมทิพวัลย์ โรงเรียนสงวนหญิง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2469. นางพรณภัสส์ อินรอดวงศ์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2470. นางพิณทิพย์ สาธุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2471. นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2472. นางอภิรดา เตียววิไล โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2473. นางอุรัจฉัท บูรณากาญจน์ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2474. นายกรกมล นวลรัตนตระกูล โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2475. นางนฏยกรณ์ ทวาสิโก โรงเรียนดอนคาวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2476. นายบรรยง มากสอน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2477. นางปรารถนา เท่ียงธรรม โรงเรียนดอนคาวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2478. นางพนา แผนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2479. นางพิมพา เสาร์แสง โรงเรียนวัดรางกร่าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2480. นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย์ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2481. นายวสันต์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดบ่อคู่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2482. นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธ์ุ โรงเรียนดอนคาวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2483. นางสินีนาถ ยอดจอก โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2484. นางกัญญา คลังสิน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2485. นางสาวดวงนภา ทองน่วม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2486. นางภาวนา เปล่ียนขํา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 32486. นางภาวนา เปลยนขา โรงเรยนสามชุกรตนโภคาราม คุรุสภาเขตพนทการศกษาสุพรรณบุร เขต 3
2487. นายสมคิด พันธุมิตร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2488. นางสุรภีร์ ภู่ภักดี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2489. นายสุรมิตร แสงสุระ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3



2490. นางอมรรัตน์ สายเสน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2491. นางอรุณี กําลังแพทย์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2492. นางขนิษฐา กิจเครือ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2493. นางสาวชูจิตต์ ไวถนอมทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2494. นางธัญญลักษณ์ เอี่ยวพานิช วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2495. นางยุวพา สารพัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2496. นายสยาม ลิขิตเลิศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2497. นางอาภรณ์ วัฒนชโนบล วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2498. นายณรงค์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2499. นายณัฎฐพล กิจพิทยาฤทธ์ิ โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2500. นางสาวดวงกมล ชูวงษ์ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2501. นางสาวธิดา เล็กวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2502. นางสาวพนิตสุภา บุญฤทธิ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2503. นางสาวพรรณภา ล้ีธนะรุ่ง โงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2504. นางวารี ทิพทอง โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2505. นางศุภาทิพย์ วงศ์พันธ์ุ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2506. นายสงกรานต์ วิถีเทพ โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2507. นางสาวสุจีรา วิหกมาส โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              ั ั ์ ี

2508. นางจุติมา วัฒนสิน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2509. นางฉัตรนัฌฌา พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2510. นางธิดารัตน์ นิตย์นรา โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิทวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2511. นายปัญญกิจ มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2512. นางพัชราภรณ์ บัวคง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตง่อนเผดิมวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2513. นางพิสชาภัค แก้วเกล้ียง โรงเรียนเทศบาล 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2514. นายรัตน์ แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2515. นายสุริยา บุญคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2516. นางสาวสุรีย์ พยายม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2517. นางกรรณิการ์ เอี่ยมคง โรงเรียนบ้านโพหวาย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2518. นายณัฐพนธ์ ส่งแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2519. นางภัทรียา อินทรทอง โรงเรยนสุราษฎร์พิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2520. นางลมัย สังขนิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2521. นางศศิธร สุขศรี โรงเรียนวัดสมหวัง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2522. นางศุภวัลย์ โสภาพ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2523. นางสุภลักษณ์ วรรณนุช โรงเรียนสุราษฎรพิ์ทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2524. นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2525. นางบุญรวย แซ่ด่าน โรงเรียนวัดกาฬสินธ์ุ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2526. นางสาววิราวรรณ กลางนุรักษ์ โรงเรียนท่าชนะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2527. นางวิลาวัณย์ บุญเพียง โรงเรียนบ้านท่าขนอน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2528. นางศุภรตัน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2529. นายสามารถ เอียดพล โรงเรียนบ้านอรุโณทัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

              จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2529. นายสามารถ เอยดพล โรงเรยนบานอรุโณทย คุรุสภาเขตพนทการศกษาสุราษฎรธาน เขต 2
2530. นายสุจินต์ สุทธิวรางกูล โรงเรียนท่าชนะ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2531. นางสาวสุมิตรา หนูช่วย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2532. นางเสาวนีย์ เฝือชัย โรงเรียนพุนพินพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2



2533. นางอรชร ไกรราญ โรงเรียนอู่ตะเภา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2534. นายอาคม เสนาพล โรงเรียนคลองสงค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2535. นางชฎาทิพย์ พวงงาม โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2536. นางผุสดี สุวรรณเทียบ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2537. นางเพ็ญแข หนูชัยแก้ว โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2538. นางกรองกาญจน์ สร้วงชู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2539. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2540. นายณรงค์ หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2541. นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม วิทยาลัยการอาชีพไชยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2542. นางสุนันทา อินทชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2543. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2544. นางสุมนัส คล้ายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2545. นางดรุณี พรหมศรี โรงเรียนเทพนิมิตรศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2546. นางเยาวพา โภชนสมบูรณ์ โรงเรียนศรีมลินท์อนุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2547. นางรพีพรรณ นาคมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2548. นายวรส เรืองนุ้ย โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2549. นางสาวสาวิตรี ยิ่งสวัสด์ิ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2550. นางเสาวภา จารุรัตน์ โรงเรียนเทพนิมิตรศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              ั ั ิ ์

2551. นางปรัชญานันท์ ธรรมวิสุทธ์ิ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2552. นางป่ินแก้ว พลบูรณ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2553. นางพณีวรรณ คําทอง โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2554. นายพัฒนพงษ์ คงถือม่ัน โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2555. นางมณิชญา ดาศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2556. นางวิไลลักษณ์ ประสารสุข โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2557. นายสมพัด มาลีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2558. นางสาวสิตานัน เอการัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2559. นางสุพัตรา สมกล้า โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2560. นายโสภณ สายยศ โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2561. นางกันยา หลวงยี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2562. นายณาณวุฒิ รัศมี โรงเรียนบ้านสวาย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2563. นางนงลักษณ์ พันธ์วิไล โรงเรียนบ้านเวียย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2564. นางนัจพร พูนแสง โรงเรียนบ้านนาบัว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2565. นางประไพ รวยสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2566. นางพรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย์ โรงเรียนบ้านเมืองลีง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรนิทร์ เขต 1
2567. นางเพ็ญทวี ศรีแก้ว โรงเรียนแตลศิริวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2568. นายเริงฤทธ์ิ วงษ์ฟองนวล โรงเรียนบ้านว่าน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2569. นางศิริสุข ล้ิมสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านจอมพระ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2570. นางสุวรรณี ภคะวา โรงเรียนบ้านจอมพระ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2571. นายจํารัส สิงหเสนา โรงเรียนบ้านบัว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรนิทร์ เขต 2
2572. นายภูมิพิทักษ์ เจริญไว โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บํารุง) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2

              จังหวัดสุรินทร์

2572. นายภูมพทกษ เจรญไว โรงเรยนบานพรมเทพ(พรมเทพราษฎรบารุง) คุรุสภาเขตพนทการศกษาสุรนทร เขต 2
2573. นายวรวิทย์ อรัญศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฏร์วิทยาคม) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2574. นางสาววิภารัตน์ อนุกูล โรงเรียนบ้านงิ้ว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2575. นางสมพร สิงห์ภูงา โรงเรียนบ้านกระเบ้ืองใหญ่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2



2576. นางสุวิมล คําทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2577. นายเสถียร ศักศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2578. นางโสภา โชติมุข โรงเรียนบ้านหนองพิมาน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2579. นางธันวา เจริญท้าว โรงเรียนปราสาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2580. นางบุบผา วาสนาม โรงเรียนบ้านหนองคันนา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2581. นางบุปผา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบ้านปราสาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2582. นางสาวรัชสิรินธร์ ศรีจันทร์แจ่ม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2583. นางวันทนา อ่อนเรือง โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2584. นางวิภาวรรณ สายยศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2585. นายสุกร์ ยืนยิ่ง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2586. นายโสภณ ห้าวเหิม โรงเรียนบ้านกูน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2587. นางอมรรัตน์ ช่ืนจิต โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2588. นางอรพิน งามสุธรรม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2589. นางสาวกาญจนภา มานิตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2590. นางการุณี วิบูลชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2591. นายโกศล ธนูธรรมทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2592. นางพรจันทร์ เทพรําพึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2593. นางสาวพัชราภรณ์ พุกพอกสิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2594. นายสถิตย์ ไหมพรม วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2595  นางสาวอัมพร จงดี วิทยาลัยเทคนิคสรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2595. นางสาวอัมพร จงดี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2596. นางสาวอารีย์วรรณ์ สายะวารานนท์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2597. นางจันทนา อินทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2598. นางสาวชญาณิศ แพนสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2599. นางสาวบุญดี ชะเอม โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2600. นางศิริพร สิงห์ไกรหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2601. นายสวรรค์ แพงแสน โรงเรียนเทศบาล 2 สว่างวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2602. นางสุพรรณดา ไชยบุบผา โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2603. นางสุภัค สมานเขตต์ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2604. นายแหลมทอง เหล่าชัย โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2605. นายอลงกต บุตรส โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บํารุง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2606. นางจิตรามาศ คําดีบุญ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1
2607. นางฉลาด ทองทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1
2608. นางดวงใจ สมอุ่มจารย์ โรงเรียนเซกา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1
2609. นางประทุมวัน นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1
2610. นางพรพิมล ใจสู้ศึก โรงเรียนโสกก่ามวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1
2611. นายศรีธร มูลมณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1
2612. นายสุชาติ วัดปาน โรงเรียนสํานักงานสลากกินแบ่งท่ี 75 คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1
2613. นางอู่ทอง เพ็งพา โรงเรียนพรเจริญวิทยา คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1
2614. นางมนัส แสงขัน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2
2615. นายมนูญ โทสาลี โรงเรียนสนธิราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2

              จังหวัดหนองคาย

2615. นายมนูญ โทสาล โรงเรยนสนธราษฎรบารุง คุรุสภาเขตพนทการศกษาหนองคาย เขต 2
2616. นางสมจิต สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2
2617. นางอรชร สกุลอํามาตย์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2



2618. นายจิรายุทธ บุญเจิม โรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2619. นายชัยทวี จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2620. นางเชาวรีย์ ผุดผาด โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2621. นางนริสรา ปิตะระโค โรงเรียนบ้านดงชมภู คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2622. นายนิวัฒน์ ซายขาว โรงเรียนบ้านนาขาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2623. นายวาสนา อัคติ โรงเรียนบ้านคําสมบูรณ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2624. นางสมภาร มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2625. นางสันทนา กาพย์กลอน โรงเรียนบ้านนาอ่าง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2626. นางสุมาลี สาศรีเมือง โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2627. นายเสกศิลป์ กิณเรศ โรงเรียนบ้านดงชมพู คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ
2628. นายพีระพันธ์  รัตนมาลี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2629. นางสาวเพ็ญวลัย  สิงหาด วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2630. นางอุไร  ช้ินขุนทด วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2631. นางกัณทิมา ท้าวมิตร โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลําภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2632. นางเกษมณี พุกหน้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
2633  นางสาวชญาดา งามชมภ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภ เขต 1

              จังหวัดบึงกาฬ

              จังหวัดหนองบัวลําภู

2633. นางสาวชญาดา งามชมภู โรงเรยนหนองบวพทยาคาร คุรุสภาเขตพนทการศกษาหนองบวลาภ ูเขต 1
2634. นายทัสมัน วงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
2635. นางสาวนันทิดา มนตรีศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
2636. นางปิยลักษณ์ ศิลาแดง โรงเรียนบ้านโนนสําราญสมสนุก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
2637. นางพรทิพพา อัคชาติ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
2638. นางวงเดือน คล่ืนแก้ว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
2639. นายวิสันต์ จันละคร โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
2640. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
2641. นางกัตติกา จันทร์ศรีชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธ์ิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
2642. นางนงลักษณ์ พิลาสุทธ์ิ โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
2643. นางลัดดาวัลย์ บุตรรอด โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
2644. นายวรายุทธ จันทร์ศรีชา โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
2645. นางสาววันดี ศิลาเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธ์ิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
2646. นางเสงี่ยมจิต โพธ์ิอ่อน โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
2647. นางสาวอัจฉรา รัชชูวงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
2648. นายอุดร สิงห์แสง โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยาศึกษา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
2649. นางกานติมา ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2650. นางสาวนัฎพร นามไพร โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2651. นางกาญจนา แก้วคร้าม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2652. นางจารุวรรณ ทองสีไพล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2653. นางชุติกา ผดุงชัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดอ่างทอง

2653. นางชุตกา ผดุงชย โรงเรยนเทศบาล 3 วดชยมงคล กรมสงเสรมการปกครองทองถน
2654. นางสาวฐิติมา พรหมทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2655. นางสาวณัฐชานันท์ นาคบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2656. นางดวงใจ ปันธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



2657. นายธีระ สุภาวิมล โรงเรียนเทสบาล 3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2658. นางสาวนพมาศ คงมีสุข โรงเรียนเทศบาล  3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2659. นางสาวอัญญารัตน์ ศรีสัตรา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2660. นางกรกมล เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2661. นางจําปี พงษ์ชุบ โรงเรียนโพธ์ิทอง"จินดามณี" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2662. นางจิรพัฒน์ พูลสวัสด์ิ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2663. นางนงลักษณ์ ดิษพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2664. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ โรงเรียนโพธ์ิทอง "จินดามณี" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2665. นางสาววิรมณ ป้ันงาม โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2666. นางศิราวัลย์ อินทามระ โรงเรียนโพธ์ิทอง"จินดามณี" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2667. นางสุพรรณี อินมะณี โรงเรียนโพธ์ิทอง"จินดามณี" คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2668. นางสาวสุภัสสรา สนธ์ิเจริญ โรงเรียนวัดท่าชุมชน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2669. นางอัญชลี บุปผา โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง
2670. นายรชต ม่ิงขวัญ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ิทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2671. นางวัชรี ปักษิณ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ิทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2672. นางสาวกิติญา คันทะมาศ โรงเรียนสนามชัยสิทธ์ินุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2673. นางตริษา สําราญรื่น โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2674. นางทับทิม มาลาคํา โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2675. นายนิวัฒน์ วะสีนนท์ โรงเรียนอนุบาลพูนสุข สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2676  นางประนอม เจริญทรัพย์ โรงเรียนสนิทวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน2676. นางประนอม เจริญทรัพย์ โรงเรียนสนิทวิทยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
2677. นายปราณีต พ่ึงทรัพย์ โรงเรียนสนามชัยสิทธ์ินุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2678. นางสาวปิยวรรณ พ่ึงน้อย โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2679. นางภิญโญ อ่องทับนํ้า โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2680. นางวนิดา ภูมิชัย โรงเรียนสนิทวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2681. นางสิรินันท์ กลีบขจร โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2682. นางกาญจนี ดาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2683. นางหมันหยา เสสแสงศรี โรงเรียนเทศบาลอํานาจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2684. นางกมลรัตต์ เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ
2685. นางกันยา โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านโนนงาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ
2686. นายคมเพชร โพธารินทร์ โรงเรียนม่วงโป้หนองนํ้าขุ่น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ
2687. นางภานุษร บรรเทา โรงเรียนบ้านหนองไฮ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ
2688. นางมนัญญา ลาหาญ โรงเรียนบ้านหนองไฮ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ
2689. นางวัชรีบูลย์ อุทธา โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ
2690. นางวัฒนา สุขโท โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ
2691. นางสมหมาย ถูระวัน โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ
2692. นายสิทธิราช ช่ืนชม โรงเรียนบ้านโนนกุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ
2693. นางสาวนุชนาฎ แสงกล้า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อํานาจเจริญ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

  โ โ ี ิ ิ ่ ิ ป ้ ิ่

              จังหวัดอํานาจเจริญ

              จังหวัดอุดรธานี

2694. นายเดชา แสนโยธา โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
2695. นายธีระฉัตร ฉัตรทอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2696. นายปิยชาติ พร้อมใจ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2697. นางสาววิสุดา สีเอาะ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



2698. นางศิริลักษณ์ ภักดีศรี โรงเรียนชัยนาคําวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2699. นางศุภลักษณ์ กิจนิกร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2700. นางสุทิศสา กิติราช โรงเรียนนํ้าซึมพิทนาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2701. นางสุภาภรณ์ พาราศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2702. นายใสสด ไชยสิทธ์ิ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2703. นางสาวกนกวรรณ บวรดิเรกลาภ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2704. นางขวัญตา จ้อยนุแสง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2705. นางจิราพร เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนบ้านดู่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2706. นางนัดดา พิลาชัย โรงเรียนบ่อน้อยประชาสวรรค์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2707. นางพงษ์ศิริ ละดาดาษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2708. นายสมโภชน์ มะลิวัลย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2709. นางธนิดา ปุณประเสริฐ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2710. นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2711. นางอารี สุวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2712. นางอุสาห์ มาชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1
2713. นางขนิษยา ภูขาว โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2714. นายชํานาญ ศุกรโยธิน โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2715. นางบุญเรือง จันทานี โรงเรียนบ้านโคกศรีสําราญวังหน้าผา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2716. นางบุษยพรรณ พันอะนันท์ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2717  นางยพา ภาคํา โรงเรียนกมภวาปี ครสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอดรธานี เขต 22717. นางยุพา ภาคํา โรงเรียนกุมภวาปี คุรุสภาเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2718. นางสาววันศรี ช่ืนจอหอ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2719. นายวิทยา ศรีภักดีสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านท่าแร่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2720. นางเสาวนีย์ ไชยมูล โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2721. นางแสงเดือน วรรณทอง โรงเรียนบ้านโคกเล้า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2722. นางแสงอรุณ ศรีวรสาร โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2
2723. นางจรรยา หน่องพงษ์ โรงเรียนบ้านปากดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2724. นางซ่อนกล่ิน เอื้อวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2725. นางยุพดี แก้วจิตร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2726. นางรุจาภา สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2727. นางสมถวิล พรหมจารย์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2728. นางสุดารัตน์ ศรีหาญ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2729. นางสาวสุภาภรณ์ กล้าหาญ โรงเรียนหนองแวงวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2730. นายสุรจิต พรหมจารย์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาศรีโดสามารถ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2731. นางอักษร อยู่ทน โรงเรียนบ้านสะแบง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2732. นางอังคณา แก้วไชย โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3
2733. นายเตชินทร ์แสงสอดแก้ว โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4
2734. นางทัศนีย์ นรินทร์ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4
2735. นางเบญจพร นาคจันทร์ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4
2736. นางประมวล ชมสีบาย โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4
2737. นางเยาวดี วงษ์สันต์ โรงเรียนบ้านสามัคคี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอดุรธานี เขต 4
2738. นางวัฒนา โพธ์ิศรี โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4
2739. นางสายฝน มีชัย โรงเรียนบ้านกาลึม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4

ั ์ ็ ิ ั ์ ิ ั ี ึ ี ํ ั ี ึ2740. นางจันทร์เพ็ญ อภิรัตน์วรากุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2741. นางจิพาวรรณ มงคลสวัสด์ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2742. นายณรงฤทธ์ิ ฐิติธนานนท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2743. นางนิภาพรรณ พิศอ่อน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



2744. นางพัชรา ศิริรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2745. นางวารี ฤทธิโยธี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2746. นายสุชาติ คงเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2747. นางสาวกฤติยา ศรีนุกูล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2748. นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2749. นายฉัตรชัย หว้านเครือ โรงเรียนเซนต์แมรี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2750. นางสาวณัฐกาญจน์ ประเสริฐจิตสรร โรงเรียนเซนต์แมรี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2751. นางสาวนลินรัตน์ คามแสน โรงเรียนเซนต์แมรี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2752. นางยุคลธร หัศกรรจ์ โรงเรียนแซนต์แมรี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2753. นางรื่นฤดี ช้างรักษา โรงเรียนเซนจ์แมรี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2754. นายวรกิจ เคนสีลา โรงเรียนเซนต์แมรี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2755. นางวาสนา อิรยะวงค์ โรงเรียนเซนต์แมรี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2756. นางสิริพร กลางพรม โรงเรียนเซนต์แมรี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2757. นายจเร เกตุทอง โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2758. นางจุฬีภรณ์ โพธ์ิศรี โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธ์ิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2759. นายธีระวัฒน์ อ้นทองทิม โรงเรียนเทศบาลศรีพนมพิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2760. นางนิภาพร จิตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดอุตรดิตถ์
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2761. นางสาวนิยะฉัตร เอมะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2762. นางเพ็ชชรี อ้นทองทิม โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2763. นางเพ็ญนิดา บุญมาสืบ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2764. นางรุ่งทิพย์ ดิษเสถียร โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2765. นางสาววัชรี ศรีขาว โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2766. นายสิทธิศักด์ิ อูปแก้ว โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2767. นางจันทร์แดง วัลลิยะเมธี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2768. นางสาวณัฐกานต์ คงกะศรี โรงเรียนอนุบาลตําบลหัวดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2769. นางเด่นดวง สุขพัสน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2770. นางนงนุช ชัยเนตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2771. นางนํ้าค้าง สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอตุรดิตถ์ เขต 1
2772. นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2773. นางสาววิมลา ดีแท้ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2774. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่ง โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2775. นางสุดใจ รอดพ่ึงครุฑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2776. นางอุบล เชียงส่ง โรงเรยีนลับแลศรีวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2777. นางกฤษณา พุทธอินทรา โรงเรียนบ้านนาต้นโพธ์ิ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2778. นางจันทราภรณ์ หวลหงษ์ โรงเรียนบ้านนาบัว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2779. นายชนะ พุฒลา โรงเรียนบ้านทรายขาว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2780. นายประชุม ทองน่วม โรงเรียนวัดจอมแจ้ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2781. นางสมบัติ ทายิดา โรงเรียนวัดจอมแจ้ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2782. นางจารุณี เล็กอุทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2783. นางจินตนา นามบุญมี วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2783. นางจนตนา นามบุญม วทยาลยเทคนคอุตรดตถ สานกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา
2784. นายวรากร โชติสีนิล วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2785. นางสุภาวกุล ภักดีศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2786. นางหรรษา เขตต์บรรพต วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



2787. นางชนม์นิภา ภูวดลวรนาถ โรงเรียนจรัสศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2788. นางสาวฐิติกา รักวานิช โรงเรียนจรัสศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2789. นางธิดารัตน์ อยู่เจริญกิจ โรงเรียนหวัวเฉียว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2790. นางศิลาวรรณ จันทร์ลภ โรงเรียนหวัวเฉียว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2791. นางสมคิด พูลสวัสด์ิ โรงเรียนเจริญวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2792. นางสาวสุนันทินี เพ็ชรสิน โรงเรียนเซนต์แมรี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2793. นางอมรรัตน์ นามเนียม โรงเรียนเจริญวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2794. นางอุไรวรรณ มณีศรี โรงเรียนเซนต์แม่รี่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2795. นางกิตตยา เผ่างามพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2796. นายเฉลิมพงษ์ พิลึก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2797. นางสาวเฉลิมศรี บัวสําลี โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2798. นางธนวรรณ แก้ววิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2799. นางสาวมณธาวี รอดทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิปิฏฐาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2800. นายมิตร์ จันทร์เงิน โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2801. นางศรินภัสร์ ธนศักด์ิสุขทวี โรงเรยีนเทศบาลวัดธรรมโศภิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2802. นางศิริวาส ดีวัน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2803. นายสงคราม พยัคเกรง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดอุทัยธานี

2804. นายสมควร เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2805. นางจารุณีย์ พุ่มไสว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2806. นางชลธร แกล้วกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2807. นางนวรัตน์ พันธ์ุเขียน โรงเรียนหนองเต่าวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2808. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2809. นางพรรศณชนก กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2810. นายภูษิต ศรีพุฒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2811. นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานี โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2812. นางวาสนา โพธิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2813. นางสาวสมพิศ มาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2814. นางอุโลม แรงเขตรการ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2815. นางถาวร ลักษณะ โรงเรียนหนองฉางวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2816. นางสาวนํ้าทิพย์ ยอดเพ็ชร โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2817. นางมุกดา ยิ้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอทัุยธานี เขต 2
2818. นายสมพิศ บัวพลับ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2819. นางสุนันทา ศิริเบญจา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2820. นางสุพรทิพย์ จิตรพีระ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2821. นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร โรงเรียนหนองฉางวิทยา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2822. นางสาวอรุณรัตน์ โพธ์ิอ่อง โรงเรยีนทองหลางวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2823. นายธานีวัฒน์ บุญโต วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2824. นางวาสนา สิทธิแก้ว วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2825. นางสาวทิวา ไม้สนธ์ิ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2826. นายปฏิรูป ศิลปรัตน์ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน2826. นายปฏรูป ศลปรตน โรงเรยนพระสุธรรมยานเถระวทยา สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน
2827. นางพเยาว์ เจตนาพาณิชย์กุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2828. นางพรทิพย์ สถิตพงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2829. นางพิศมัย อบอาย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



2830. นางมุกดา เรืองวงษ์นาม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2831. นางวราพร กอบกัยกิจ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2832. นางวลี เขตต์กรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2833. นางโสภา สนประเสริฐ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2834. นายอมรเทพ กอบกัยกิจ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2835. นางชญาดา บุญประสพ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธ์ิกลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2836. นางชลัยรัตน์ ปริชวงศ์วริศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธ์ิกลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2837. นางวัชราภรณ์ วงษาเคน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2838. นางศิริประภา สมสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพท่ี 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2839. นางสุธิดา ยิ่งเจริญพาสุข โรงเรียนเทศบาลวารินชําราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2840. นางสุพรรณี โกศัลวิตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2841. นางอภันตรี ตู้บุดดา โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2842. นายอมร ทองมูล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2843 นางอรกัญญา นามวิชัย โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2844 นางสาวอรวรรณ เช้ือนิล โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2845. นางธนาภรณ์ ศิริกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2846. นางยุพาพร ชุมแสง โรงเรียนนารีนุกูล คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

              จังหวัดอุบลราชธานี

ุ ุ ุ ู ุ ุ ุ
2847. นางรัศมี คํางาม โรงเรียนชุมชนหัวเรือ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2848. นางวิภาพร แก่นอ้วน โรงเรียนอุบลวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2849. นายสําพันธ์ คําศรีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2850. นางจิราภรณ์ พละพงศ์ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2851. นางเจตสุดา เทียมทัศน์ โรงเรียนบ้านนาเอียด คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2852. นางฉวีวรรณ กออ่อน โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2853. นายมงคลสวัสด์ิ วงค์เขียว โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2854. นางมณีรัตน์ ดอนสิงห์ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2855. นางมัธยัสถ์ ทองรส โรงเรียนบ้านคําหว้า คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2856. นายสถิตย์ สมศรี โรงเรียนชุมชนบ้านระเว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอบุลราชธานี เขต 3
2857. นางสมปอง เดชคําภู โรงเรียนบ้านหนองกุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2858. นางเสาวนีย์ วงษาชัย โรงเรียนบ้านนกเต็น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2859. นายกฤตยพล ชนะภัย โรงเรียนบ้านห่องชัน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2860. นายกาญจน์ วงศ์ชาลี โรงเรียนบ้านสําโรง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2861. นางทวีศิลป์ หวังช่ืน โรงเรียนบ้านหนองเทา คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2862. นางนิชาภา ธนูทอง โรงเรียนลือคําหาญ วารินชําราบ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2863. นางยุพาภรณ์ จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2864. นางรัชนีกร แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านขามป้อม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2865. นายสุรชัย จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านหว้าน คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2866. นายสุริยา จําปารัตน์ โรงเรียนบ้านบก คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2867. นางอ้อมใจ จันทร์จําลอง โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2868. นางอําไพวรรณ เหมะนัค โรงเรียนบ้านโนนแดง คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2869. นางทิพมณี สายเมฆ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 52869. นางทพมณ สายเมฆ โรงเรยนบานหนองขเหน คุรุสภาเขตพนทการศกษาอุบลราชธาน เขต 5
2870. นายนพพร ทองสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2871. นางศิริพร บุ้งทอง โรงเรียนบ้านโนนขาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2872. นางอมรทิพย์ นนทะดี โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเส้ียว คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5



2873. ว่าท่ีร้อยโทอมรัส อรรคบุตร โรงเรียนบ้านโนนขาม คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2874. นางอัญชลี คชอาจ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2875. นางกรณิการ์ แสงรัตนกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2876. นางจันทรักษ์ ธนาคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2877. นายจุฑา ขําเปรมศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2878. นางชุลีพร สวรรค์ตรานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2879. นางนารีรัตน์ โชติบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2880. นางประภัสสร โสภา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2881. นางพรสวรรค์ บุญรังษี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2882. นางสาวรุ่งทิพย์ วุฒิพรหม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2883. นางสุมาลี ลัทธิมนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

               (ดร.ดิเรก  พรสีมา)
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