
บัญชีรายช่ือผูรับเครือ่งหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจําป 2556

ท่ี จังหวัด / ชื่อ-นามสกุล สังกัด
กรุงเทพมหานคร

1 นาง กรรณิกา เอกธรรมสุทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

2 นาง ก่ิงแกว ไทยธรรม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

3 นาง เกศกานดา ศิลปวาณิชย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

4 นาง งามพิศ ลวากร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

5 นาย จงดี เพชรสังคูณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

6 นาง จิตฐิพร ณ ศรีโต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

7 นาย จิรภัทร ศิริพรรณาภรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

8 นางสาว จีรวรรณ เมฆมณฑา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

9 นาย เฉลิมศักด์ิ ลาโพธิ์ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

10 นาย ชาญณรงค สุขสุสร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

11 นาย ชาญเวช บุญประเดิม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

12 นาย ชิด จามรพิพัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

13 วาที่รอยตรี ชูศักด์ิ เกษมรัติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

14 นาง ฐิรัชชานันท บวรปยาวัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

15 นางสาว ณัฏฐนันท ปนลายนาค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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16 นาง ดารณี เตชฤทธิพิทักษ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

17 นาง ทิวาวรรณ นาอุดมทรัพย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

18 นาง ธัญญฐิตา จินตแสวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

19 นาง ธัญวลัย ณ สงขลา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

20 นาง ธิติยา จันทพลาบูรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

21 นาย ธีระวัฒน แกนทองคํา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

22 นาง นงลักษณ สุดมลทิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

23 นางสาว นันทพร แสงอุไร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

24 นาง นิภาพรรณ ระดมกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

25 นาง เนือง สุขสมกิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

26 นางสาว บุญยดา ล้ําแสง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

27 นาง บุญเรือน เสงคิสิริ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

28 นางสาว ประกายมาตร ทองอินทร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

29 นาย ประเสริฐ ผุดผอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

30 นาง ปรียา บุญญสิริ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

31 นาง พรชื่น ชมภูผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

32 นาง พรพิมล ประวัติรุงเรือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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33 นาง พรภัทร ปวิสาร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

34 นาง พัชรินทร นุสพรรณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

35 นาง พัชรินทร อมรเมฆพงศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

36 นางสาว พิกุล แสนชัยนาท สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

37 นางสาว พินทุมดี สิงหเสนี สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

38 นาง พิสมัย แสนรักษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

39 นาง เพ็ญศรี พุทธคุณพิทักษ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

40 นางสาว ภัทรสิรี สังขทอง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

41 นางสาว มณีพรรณ คําภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

42 นาง มาลินี มีพะเนาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

43 นางสาว ยุพิน โพธิรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

44 นาง รักตกมล พิริยะภิญโญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

45 นาย วรพงศ อุณหะรัตน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

46 นาง วรรณวิสา มะสกุล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

47 นาง วาสนา นาครัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

48 นาย วินัย มีทรัพยทอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

49 นาย วิรัตน คําเจริญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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50 นาง ศรีนอย ลาวัง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

51 นาย สมบูรณ คํามามูล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

52 นาย สมประสงค สิงคชาติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

53 นางสาว สมปอง สะอาด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

54 นาย สหชัย สาสวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

55 นาย สุชาติ นิลพงษ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

56 นาย สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

57 นาง สุพรรณี ออนจาก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

58 นาง สุพัตรา เชื้อสะอาด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

59 นาง สุภนาฏ วงศเพมเดชา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

60 นาง สุภาภรณ แอนกําโภชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

61 นาง สุรีย มุสิกะ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

62 นาง สุวรรณ สวางเจริญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

63 นาย สุวิทย เฉยสอาด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

64 นาง เสาวลักษณ สุขกิจสมโภชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

65 นาง อรวรรณ นันทปญญา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

66 นางสาว อรุณศรี ธีระกาญจน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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67 นางสาว อังคณา ชื่นบาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

68 นาง อัญชลี นพหิรัญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

69 นาย อัตถสิทธิ์ นาวะลี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

70 นางสาว อารีย คํามวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

71 นางสาว อุษณี หิรัญภัทรศิลป สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

72 นาย เอกชัย ใชประทุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

กระบี่
73 นาง จีราภรณ การดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี

74 นาง ธนพร จินวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี

75 นาง วันทิพย ตราชู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี

76 นาง วิไล นวลละออง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี

77 นาย สมศักด์ิ ณ ถลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

กาญจนบุรี
78 นาง จันทรทิพย สมประสงค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

79 นาย ณรินทร ชํานาญดู สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

80 นาย โดม แผนสมบูรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

81 นาย นพพร ประเสริฐลาภ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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82 นาง นาคนอย บุตรประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

83 นาย นิทัศน เชียงทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

84 นาง เนตรา ตระกูลราษฎร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

85 นาง พวงทิพย เดนดวงใจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

86 นาง มาลี พูลสวัสด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

87 นาง ยุวดี วงษนอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

88 นาย เรวัตร บุญขํา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

89 นาง วาสนา คงมั่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

90 นาย วินัย ธรรมเก้ือกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

91 นาย วุฒิภัทร จูมโสดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

92 นางสาว สมเพ็ชร ธนโชติวัฒนสิริ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

93 นาย สิญจ ฉัตรศรีทองกุล เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

94 นาย สุทธิ กล่ํารักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

กาฬสินธุ
95 นาง กองใจ ศิริกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3

96 นาง จีรภา นามแกนทาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2

97 นาง นวลอนงค สุวรรณเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
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98 นาง บุศรินทร สมบัติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1

99 นาย ไพฑูรย มหิพันธุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1

100 นาง เยาวลักษณ ปจฉิมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2

101 นาง รัตนาวลี ไชยสาสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1

102 นาง รัตนี คงนอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2

103 นาง วิไลลักษณ ศรีแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3

104 นาย วิสันต ไชยพิมพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2

105 นาง ศศิพรรณ โพธิแทน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

106 นาง ศศิวิมล พิพัฒนเรือนชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1

107 นาย สันติ ภูสงัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2

108 นาย สัมพันธ พิมพแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3

109 นาย สุรพล พลนาคู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3

110 นาย อดุลย ภูปลื้ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1

กําแพงเพชร
111 นาย ชาติชาย ระวังภัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

112 นาย ณรงค เกิดสวาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

113 นาง พรทิพย ไชยศิริ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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114 นาง ไพรินทร เหมบุตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

115 นาง วรรณา โชคประเสริฐถาวร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

116 นาง วารินทร สุวรรณรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

117 นาง ศิริวรรณ กันศิริ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

118 นาย สมศักด์ิ เอ่ียมดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

119 นาง สําอาง สังขยก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

120 นาย สุทธิพงษ ธรรมสอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ขอนแกน
121 นาย เจริญ จํารัสกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3

122 นาย ชาญทนงค บุญรักษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

123 นาง ถาวร ผาบสิมมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4

124 นาย ทนงศักด์ิ วังสงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5

125 นาง ทิพาพรรณ ลามสมบัติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

126 นาง ธัญชนก สทานพบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

127 นาง นภธร อัครธรสกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

128 นาง นันทิยา นนทอาสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3

129 นาง บัวทอง ทองรักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2
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130 นาง ประณีต ศรีนุกูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

131 นาง ปราณี หีบแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5

132 นาง ปริยาภรณ บัวขาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

133 นาง พชิรารัชต ศิริปุณยนันท องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

134 นางสาว พยอม ศิลาโคตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

135 นาง พยอม บุญจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

136 นาง พรทิพา ศรีวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

137 นาย พิพัฒน สินเธาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2

138 นาย รังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

139 นาง วิญู ศรีมูลผา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4

140 นาย ไวยากรณ ยะนะโชติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

141 นาย สมนึก เรื่องลือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

142 นาย สุขสันต คุมบัว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5

143 นาย สุเทพ ปาลสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4

144 นาย สุพล สํานึกศักด์ิศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4

145 นาง อรจิต หลาหา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

146 นาย อาคม ขุมดวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2
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จันทบุรี
147 นาง กชกร มิ่มกระโทก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

148 นาง กรรณิการ ผลสมบัติ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

149 นาย ธงไชย บุญเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

150 นาย ธนกฤต นิยมวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

151 นาย ปริยวิศว วงษจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

152 นาย ปรีดี ภูสีน้ํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

153 นาย ภุชงค บุญอภัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

154 นาย สุทธิ สุวรรณปาล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ฉะเชิงเทรา
155 นาง เจือศรี พูนพิพัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเขิงเทรา เขต 2

156 นางสาว เบ็ญจมาศ เจริญปาละ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

157 นาย พิชัย บุญเพ็ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเขิงเทรา เขต 2

158 นาง ภาวนา เรียมริมมะดัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

159 นาง ยุพิน สรรพคุณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเขิงเทรา เขต 2

160 นาย วิชัย ธรรมเมธาพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

161 นางสาว สุดา โกษลาเกษม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเขิงเทรา เขต 2
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162 นาง อนงค เรืองโรจน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

163 นาย อนันต จิตตอารียเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ชลบุรี
164 นาง กัลยา มั่งค่ัง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

165 นาง กุหลาบทิพย มัตโน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

166 นาง ขวัญใจ สอนศิริ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

167 นาย ทรงวุฒิ ผสมทรัพย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

168 นาย ธาตรี ดวงจิตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

169 นาย ประเสริฐ กลิ่นชู สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

170 นางสาว พรพิศ อภิชิตพงศชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

171 นาง พรรณราย ใจกวาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

172 นาง พัชรินทร ศรีคชินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

173 นาง พิธพร ธนะสมบัติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

174 นางสาว รุงทิพย คณิตนุสรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

175 นาย ลือชัย จันทรโป สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

176 นางสาว วารุณี วรศักด์ิเสนีย เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี

177 นาย ศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
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178 นาย สมเกียรติ อิฐงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

179 นางสาว สุกัลณี กฤษฎาพรรณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

180 นาง สุภาวดี วิลาวัลย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

181 นาย สุรยุทธ ขุนเที่ยง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

182 นาง อุษา แจงเปลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

183 นางสาว เอ้ือพร ออนนอม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ชัยนาท
184 นางสาว กรกมล ศีตะปนย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

185 นาง กัลยาณ เนียรภาค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

186 นาง บุษบา โพธิคงคา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

187 นาย พิเชฐร วันทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

188 นางสาว ศรีทอง มีทาทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

189 นาย สมศักด์ิ ระเวกโสม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

190 นาย สุภาพ พิมพแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

191 นางสาว สุรัตนา พันธุบพิธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

192 นาย อําพร หยัดเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

193 นาง อุทัยวรรณ ธาระเขตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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ชัยภูมิ
194 นางสาว กรชุลี สาคะริชานนท สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

195 นาง กรรณิกา ฦากําลัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

196 นาย กีรติ บุญประภาศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

197 นาง ชนัญญา พรหมฝาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

198 นาง พรทิพา นันตะสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

199 นาง พวงพยอม เจียมภูเขียว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

200 นาย ไพโรจน เคนวิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

201 นาย ยุทธนา เฉลียวชาติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

202 นาง วรางคคณา ดวงจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

203 นาง ศิรดา พิริยะชัยวรกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

204 นาง สมพร ชาลีเครือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

205 นาย สุชาติ จันทรพรหมรินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

206 นาง สุนันทา จอกสูงเนิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

207 นาง สุวณี พรหมมายนต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

208 นาย อุทัย รักษาชนม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ชุมพร
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209 นาง กรรณิกา วัลยเครือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

210 นาง กัญญา สายนอย เทศบาลเมืองชุมพร

211 นาย ธีระ ขันบุตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

212 นาย ปราโมทย วรรณเสวี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

213 นาง พรรณี คงชนะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

214 นาง มยุรีย ทิพยญาณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

215 นาง ลัดดาวัลย บัวก่ิง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

216 นาง ลัดดาวัลย สังครุธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

217 นาง ศิราณี ถูกตอง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

เชียงราย
218 นาง จริยา ธรรมโสภณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

219 นาย ชัยนันท จินะพรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

220 นาย เฐนก เปงขวัญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

221 นาย ธีระวัฒน คูปฏิพัทธนุกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

222 นาง นพดา บุญรักษาเดชธนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

223 นางสาว นราวดี วงคปอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

224 นางสาว นันทนา จันทรฝน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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225 นาย บุญทัพ กองสิงห สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

226 นาง ประทุมพร ประมวล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

227 นาย ปริญญา สาระคนธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

228 นาย ปรีดา จันทราพูน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

229 นาง มาลาตรี วรรณอุต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

230 นาย ระดับ ตาเต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

231 นาย สมนึก จันทรแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

232 นาง สมหมาย ประสูตรแสงจันทร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

233 นาย สังคม ณ นาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

234 นางสาว สายสวลี วิทยาภัค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

235 นาง สุรีย บุญกอง เทศบาลนครเชียงราย

236 นาง สุรียภรณ หนอคํา สํานักงาน กศน.

237 นาง สุวิมล ธิวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

238 นาง อุไรวรรณ จิระสถิตยกุล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

เชียงใหม
239 นาย เกียรติ อังศุสิงห สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

240 นาย จํารัส เชื้อสาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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241 นาง ฉวีวรรณ ไชยพิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

242 นางสาว ดารณี ประยูรวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เชต 2

243 นาย ทวีป ศรีสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6

244 นาย ทีปชัย วงษวรศรีโรจน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

245 นาย ธวัช นะติกา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

246 นาง นราฐิติพร ปะระมะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

247 นาย นิคม ผัดแสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

248 นาง นิรชญาวรรณ มีณรงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

249 นาง พิดาลิน อินตะแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

250 นาง ไพรวัลย แสงแกว สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

251 นาย มงคล พุทธัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เชต 2

252 นาย มงคล หวังรักกลาง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

253 นาย มนูญ โพธาวัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

254 นางสาว มัสฤณ ธนนราพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

255 นาย มานิตย พุทธโยธา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4

256 นาง มาลี บุญเทพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

257 นาย ยุทธศักด์ิ บิโข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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258 นาง เรไร สุดาจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

259 นาย ศักด์ิธวัช มุงงาม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

260 นาย สุพจน เจริญทรัพย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

261 นาง สุพรรณ ปุงปแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5

262 นาย สุภาพ กาวิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5

263 นาย อวยชัย ศรีตระกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

264 นาง ออยทิพย ทองดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ตรัง
265 นาง ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

266 นางสาว เครือวัลย เอกอุดมพงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

267 นาง ปรีดา เจือกโวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

268 นาง ลักขณา นันทวงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

269 นาย วีระวัฒน โพธิ์ทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

270 นาย สมควร จันทรเพ็ชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

271 นาย สุทธิเมธ ชัยเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

272 นาย สุวิทย ฟองโหย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

273 นาง เสาวภาคย สรอยดอกไม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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ตราด
274 นาง คนึงนิจ รุงโรจน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

275 นาง จันทรตรี ลิ้มสุขสันต์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

276 นาย วิเชียร ย่ิงยง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ตาก
277 นาย จักรกฤษ ทองดอนคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

278 นาย ชนะ เปรมปรี สํานักงาน กศน.

279 นาย ทองสุข อยูศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

280 นาง ภัทราภรณ เนื้อไม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

281 นาง ภาวิณี มงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

282 นาง รุงเจริญ สัญญโภชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

283 นาง รุงนภา จินดาสุทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

284 นาย สิทธิวัฒน สิงสนิท สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

285 นาย สุกิจ ราชอุปนันท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

286 นาง อลิสา ปญญาเทพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

287 นาย โอภาส ภูวนาทโยธิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นครนายก
288 นางสาว กษมา จันทรแตงผล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
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289 นาย ธวัช เนื่องจากจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

290 นางสาว พรณี เอียดแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

291 นาง พรเพ็ญ รอดประเสริฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

292 นางสาว สุภาพร วงษเหรียญทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

นครปฐม
293 นาย กมล ประทีปธีรานันต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

294 นาง กรุณา ธูปแพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

295 นางสาว ขนิษฐา พงศเพ็ชร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

296 นาย ขวัญชัย โพธิ์ศรีทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

297 นาง นัยนันท สมบูรณ เทศบาลนครนครปฐม

298 นาง พเยาว จันทรจารุภัค สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

299 นางสาว พัชรี ยันตรีสิงห สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

300 นาง เพ็ญศรี สมบูรณวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

301 นาย ระวี ปราถนวิทยา เทศบาลนครนครปฐม

302 นาย วรรณะ บุษบา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

303 นางสาว ศิริพร เจียระไนภรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

304 นาง สมสวย พรมหนู เทศบาลนครนครปฐม
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305 นาง สิรินทิพย เกาลิ้ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

306 นาง สุวรรณี รัตนรอด สํานักงาน กศน.

307 นาง อรทัย แสงทอง สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นครพนม
308 นาง ฉวีวรรณ พรมวัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

309 นาง ฉัตรฤดี ไพฑูรย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

310 นาย ชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

311 นาง ประเสริฐ บริโปร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

312 นาย มงคล รุณธาตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

313 นาง ยินยอม สุขเกษม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

314 นาง รุงทิวา อุนเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

315 นาย สทาน วารี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

316 นาย สมพงษ ฤทธิทิศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

นครราชสีมา
317 นางสาว กาญจนา เปรมภิรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

318 นางสาว เกศรา บุษราคํา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

319 นาย โกศล พงษพานิช สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
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320 นาย ขวัญชัย สงัดวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

321 นาง จิตทนาวรรณ พิมพจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

322 นาย ณัฐพัชร พินพัฒนกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

323 นาย ดุสิต แซงรัมย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

324 นาย ธีรวุฒิ เอ้ือสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

325 นาย บรรยงค นีขุนทด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

326 นาง บุปผา ประดิษฐคาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

327 นางสาว ประทุมวัน ดอมไธสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

328 นาง ปลื้มจิตร เผื่อนงูเหลือม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

329 นาย ปญญา เจริญพจน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

330 นางสาว ปยนุช ดานกุล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

331 นาง ผุสดี เลิศวิลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

332 นาง พรทิพย ไพฑูรย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

333 นาย ไพฑูรย ลือชา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

334 นาย ไพศาล ประทุมวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

335 นาย มานพ จังหวัดกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

336 นาง รดา พรจุติภัทร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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337 นาง รัชนี ศิลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

338 นาง รัชนีนาฏ ทินราช สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

339 นางสาว ลดาวัลย รัชไทยศักด์ิ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

340 นาง ลําปาง ฉายชูวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

341 นาง วัชรี คงฤทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

342 นาง วัฒนา จิตธงไชย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

343 นางสาว สมจิต จันจุฬา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

344 นาง สมร คารพุทรา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

345 นาง สุกัญญา ทําสวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

346 นาง สุพรรษา หนองทองทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

347 นาย อดุลย เปลื้องสันเทียะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

348 นาย อนันท ย่ิงนอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

349 นาง อรทัย แถวไธสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

350 นาง อรวรรณ มาพูนธนะ เทศบาลนครนครราชสีมา

351 นาง อัมรา หมั่นกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

352 นาง อาภาภรณ นันทัชพรพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

353 นาย อุได พลแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
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354 นาง อุษา ยอดเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

นครศรีธรรมราช
355 นาง ก่ิงแกว สมทรง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 2

356 นาย จําเริญ พรหมมาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 2

357 นาง จิตรา วุฒิศักด์ิ เทศบาลเมืองทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

358 นาย ฉลอง จันทรขาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3

359 นาง บุญศรี หงษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 1

360 นาง ประไพ ยินเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3

361 นาย ปญญา พงศเพ็ชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3

362 นาง ปาริชาติ อักษรภักดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

363 นาง พัฒจิรา จันทรดํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

364 นาย ไพโรจน โพถาวร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 4

365 นางสาว ยินดี ศรภักดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3

366 นาง รักบุญ สวัสดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 2

367 นาง ละออ กาพยเกิด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 1

368 นาย วิรัตน สกุณา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 1

369 นาง ศุภรินทร เดนดวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 4
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370 นาง สลิลทิพย ยันตวิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 4

371 นาง สุนีย มณีวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3

372 นาง สุภารัตน จันทระ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

373 นาย สุรินทร ขวัญทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 2

374 นาง สุวณีย โยธารักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 1

375 นาง อุษา พนังนุวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

นครสวรรค
376 นาง ดวงกมล ศรีตะลหฤทัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2

377 นาง นพรัตน อินทโลหิต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

378 นาย บุญชอบ โตคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

379 นาง พิมทิพย บัวสนิท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3

380 นางสาว มรรยาท ปรีชาชาญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

381 นาย รุง สุพรหม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2

382 นาย รุง อุดมศิริ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

383 นาง วรรณพร บัวเงิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

384 นาย วิศิษฐ ศิริวัฒพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2

385 นาย วีรชัย โชติชวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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386 นาย สงวนศักด์ิ เศรษฐีธัญญาหาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3

387 นาง สิณาพร เจตกสิกรณ เทศบาลนครนครสวรรค

388 นาย สุชาติ คําพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2

389 นาง สุนทรี ทัดชอมวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

390 นางสาว สุภาพร อนุตรพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3

นนทบุรี
391 นาง กาณฑณารัตน ศรีวิชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

392 นาย จิรัฏฐ แจมสวาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

393 นาง ชมแข พงษเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

394 นางสาว ดวงเดือน อุคํา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

395 นาย นิคม แกวมวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

396 นางสาว นุตอนงค ทัดบัวขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

397 นางสาว พรรณพิลาศ ตรีชัยศรี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

398 นาง สมชื่อ กอปรคุณูปการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

399 นาง สอ้ิง สรวยสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

400 วาที่รอยตรี สุทธิศักด์ิ กีชวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

401 นาง สุปราณี หลักคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
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นราธิวาส
402 นาง จันธิมา มามะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

403 นาย นุกูล ชูนุย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

404 นาง นูรอัยนีย ธนานันต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

405 นาย บัณฑิต สาและ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

406 นาง ประไพพรรณ บุญคง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

407 นาย รินทร คงชูดวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

408 นาย วิวัฒน โรยสกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

409 นาง สมสนิท อินทรสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

410 นาย สมาน ยีมะยี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

411 นาง สุนันท มีนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

412 นาง อุไร เชาวทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นาน
413 นาง ทัศนีย จันทโคตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2

414 นาย นิยม ฝนพรหมมินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2

415 นาง นิศากร พุทธา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

416 นาง พิกุล วัดคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2



- 27 -
ท่ี จังหวัด / ชื่อ-นามสกุล สังกัด
417 นาง ภัทรานิตฐ ขจรฤทธิ์ เทศบาลเมืองนาน

418 นาง รัตนาพันธ พลธนะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

419 นาย ฤทธิ์ ยานะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2

420 นาย ศักด์ิชาย รินนาศักด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

421 นาย อดุล เทพกอม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

บึงกาฬ
422 นาง กษมา ปองกัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

423 นาง มัชฒิมา ซาแสงบง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

424 นาง รุงนะภาพร สีทะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

425 นาย วิชิต จิตรจักร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

บุรีรัมย
426 นาง กาญจนา โพธิขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2

427 นาย ณัฐนนท วิทยาประโคน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 4

428 นาง ทัศนีย เทียมวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1

429 นาย ธวัชชัย กิรัมย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2

430 นาย ประพันธ ทุมรินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 4

431 นาง ปราณีต คนชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3
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432 นาง พรทิพย มาลาศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 4

433 นาย มนู เฮงขวัญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1

434 นาย วิบูลยศักด์ิ พระภูจํานงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 4

435 นาย สมมาตร แกวเนตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2

436 นาย สมศักด์ิ สุขสําโรง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2

437 นาง สุขสันต์ิ ชื่นธีรพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

438 นาง สุเนตร ตักกศิลาพันธุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3

439 นาย สุรพล สิงหทองทราย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

440 นาย สุริยาวุธ บุญดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3

441 นาย สุวัฒน ทับทันธนากูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1

442 นาง เสนห คํามณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3

443 นาง อรทิพย โชติกเสถียร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

444 นาง อัจฉรา ฉายวิวัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3

445 นาง อุไรวรรณ วิทยาวราพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ปทุมธานี
446 นาย กิตติภัฏ กุลจรัสอนันต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

447 นาง ขวัญชีวิต นุชบัว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
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448 นาง จันทรา ปนแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

449 นาย ชยุต เครือเอม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

450 นาง ชูศรี ภิญโญชีพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

451 นาง ทวีพร ตันแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

452 นาง มารศรี เหลาบุญชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

453 นาย วิรัช ฐิติรัตนมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

454 นาง สุดา ไทยเกิด เทศบาลเมืองปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ
455 นางสาว จรรยา ชิตสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ เขต 1

456 นาง ชลธิชา จันทรแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ เขต 1

457 นางสาว นงนุช สีสันต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ เขต 2

458 นางสาว ปยะกุล อรรถวุฒิกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ เขต 1

459 นาย ไพรัช มณีโชติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ เขต 1

460 นาง สมศรี เชยชิต องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ

461 นาง อารียา ฉลองขวัญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ เขต 2

462 นาย อํานวย คงถอด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ เขต 2

ปราจีนบุรี
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463 นาง กาญจนา กอนสันทัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

464 นาง จิรนันท จันทรหอม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

465 นาง จิราพร มีศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

466 นาง จุรีรัตน สิงหสุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

467 นาย ชัยณรงค ปองบานเรือ สํานักงาน กศน.

468 วาที่รอยตรี ชัยนิตย พรรณาวร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

469 นาง บัวบาง บุญอยู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

470 นางสาว เรวดี ย้ิมสุข สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

471 นาย วรเชษฐ เคนสมดี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

472 นาง วาณี นครพัฒน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

473 นาย สมประสงค สิงหสุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

474 นาย สันต เดชสุภา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

475 นาย สินสมุทร เหมนาค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

ปตตานี
476 นาง นันทา แววสงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1

477 นาย บัณฑิต ขุนชนะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2

478 นาง ฟาซียะ เจะแว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
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479 นาย มะซอและ ซือรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3

480 นาย เล็ก เกียรติขจรเดช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2

481 นาย สัมฤทธิ์ ชวยชม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3

482 นาง สุทิพย มณียม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1

483 นาย อดินันท อาแวกือจิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3

484 นาง อุษา พฤกษวัลต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1

พระนครศรีอยุธยา
485 นาง คนึงลักขณ แสงประเสริฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

486 นาง ตันหยง อ่ิมมาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

487 นางสาว นฤมล เพ็ชรสุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

488 นางสาว นอย หวางเจริญศักด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

489 นาย ประสาน เสถียรพันธุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

490 นาย ไพรวรรณ ใจเสงี่ยม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 1

491 นาง รัตนา เวรุนิตย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

492 นาง ลั่นทม ภักดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 2

493 นาง สมลักษณ รูแผน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 1

494 นาย สุวิชช ถิระพงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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495 นางสาว อุทิศ สราญชื่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 2

พะเยา
496 นาย เกษม เลิศวงศรัตนกุล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

497 นาย ณัฐกานต คลายกบิลท สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

498 นาย นพคุณ จันตะวงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

499 นาง เพชรรัตน ศรีเทพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

500 นาง เรืองอุไร สมฤทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

501 นาย วัชระ การสมพจน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

502 นาย วิเชียร ทาทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

503 นาง ศศิกานต พิมพปรุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

504 นาง สุพัตรา เจยชุม เทศบาลเมืองพะเยา

505 นาย อดุลย ออนนวล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

506 นาง อนัญญา สมฤทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

พังงา
507 นาง ฉลบฉลัย รัตนกุสุมภ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

508 นาย ชัยยงค ตุลารักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

509 นางสาว นิรมล เกริกฤทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
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510 นาย บุญรัฐ หลักแหลม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

511 นาง วารุณี พานปาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

พัทลุง
512 นาย จตุรงค สุขแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

513 นาง จิตประไพ แกวสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

514 นาง จิรภา ชูชวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

515 นาย ฉลอง พูลสุทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

516 นาย ธีระยุทธ เสนาทับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

517 นาย ประมวล เต้ียนวล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

518 นาย ปรีชา มากมณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

519 นาย มานิตย อักษรกุล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

520 นางสาว ศศิกาญจน จันทรดํา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

521 นาย สุนิตย ขุนจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

522 นางสาว สุมาลี แกลวทนงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

พิจิตร
523 นาง จิตตนารถ คอประเสริฐศักด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

524 นาง จินตนา แพรเขียว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
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525 นาย เฉลิม บางหลวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

526 นาย โชติ เปยมงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

527 นาง ปมณฑชนัส ศศิธรชินศักด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

528 นาย ภานุวัฒน สิงหสลุด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

529 นาย สวาง สิงหะคเชนทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

530 นาย สุนันท ปนทอง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

531 นาย สุรเสน ทั่งทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

พิษณุโลก
532 นาง กนกวรรณ มโนต้ังวรพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

533 นาย เฉลียว ออนนุย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

534 นาย ธีรพันธ พลายสังข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

535 นาง ผกาภรณ พลายสังข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

536 นาง ภารณี เสนีวงศ ณ อยุธยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

537 นาย มาโนชญ ธีระเพ็ญแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

538 นาง วรนุช ทรัพยศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

539 นาง สมหวัง นุชเอ่ียม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

540 นาย เสถียร บุตรโพธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
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541 นาย อภิณัฐ วิเศษทักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

542 นาง อมรรัตน แสงนาค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

543 นาง อุษา ชัยเสนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เพชรบุรี
544 นาง กัณฑิมา อุมลออ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

545 นาง กัลยา ขาวผอง เทศบาลเมืองชะอํา จ.เพชรบุรี

546 นาง ฉวีวรรณ มวงปรางค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

547 นาย ชลิต ระหวางบาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

548 นาย ชัยยุทธ นอยเรือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

549 นาง ทัศนีย ยศไกร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

550 นางสาว รัชนี กีรติอารยธรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

551 นาง รัชนี ภัตติชาติ เทศบาลเมืองเพชรบุรี

552 นาง วาสนา จันทรอุไร เทศบาลเมืองเพชรบุรี

553 นาง อัมพร เอมกมล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

554 นาง อุไร แจมจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

เพชรบูรณ
555 นาง กัญจนา มีศิริ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3
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556 นาง จันทรพร มุธิตา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1

557 นาย ชลัท อนรรฆวัชรกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3

558 นาย ดุรงคฤทธิ์ หุนทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

559 นาย ถาวร ถิรโชติบวร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

560 นาย นพดล จันทิพย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

561 นาย ภูวนาท มูลเขียน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2

562 นาง ยุพิน ทองหลอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3

563 นาย วิรัตน ฉัตรวิโรจน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

564 นาย วิเศษ ปนพิทักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

565 นาย วีระพล แกวคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3

566 นาย สายยนต อินตาคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2

567 นาย เหรียญ บุญสิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3

568 นางสาว อุดมพร ประโยชนย่ิง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

แพร
569 นาย ชัยแกว สวิง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2

570 นาย ธรรมรงศักด์ิ อินกัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

571 นาง เบญจภรณ ชมเชย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2
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572 นาย ประสิทธิ์ อินวรรณา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

573 นาง วิภาวรรณ ฝนเครือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2

574 นาง วิมลรัตน เทพอํานวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

575 นาย สานิตย โลหะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2

576 นาง สุจิตรา หมีวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

577 นาง เสาวลักษณ เนื่องพืช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภูเก็ต
578 นาง ปราณี สุดสวาสด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

579 นาย ไพศาล นาขวัญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

580 นาง เมธาวี วงศไวโรจน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

581 นาง ศุภกาญจน ตันติกัลยาภรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

มหาสารคาม
582 นาย จักรกฤษณ อนุฤทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

583 นาง ฉวีวรรณ เขตคาม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

584 นางสาว ฉวีวรรณ ศุภสารัมภ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

585 นาย ชัยสิทธิ์ ไชยโคตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

586 นาย ดลรวี สุขศรีตรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
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587 นาง ดารณี เสวตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

588 นาย นพดล ทัศนภักด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

589 นาย บุญเกิด วิเศษรินทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

590 นาง มงคล ไชยโคตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

591 นาง ราษี สืบโมรา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

592 นาย เรืองศักด์ิ มัททวีวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

593 นาย สายทอง ไตรยะวิภาค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

594 นาย อานนท ไสยโสภณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

595 นาง อุไรวรรณ ลครรํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

596 นาง อุลัยวรรณ กงเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

มุกดาหาร
597 นาย พศิณศักด์ิ กลางประพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

598 นาง พัชรีย มัธยม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

599 นาย พันใจ นครชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

600 นาย พิทักษชาติ สุวรรณไตรย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

601 นาง รัตนาภรณ เทือกตาทอง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

602 นาง วราภา สามาอาพัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
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แมฮองสอน
603 นาย ธนกฤต ฟุงกิตติกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต2

604 นาย บรรเจิด ถาบุญเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1

605 นาย ประหยัด เงินใส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1

606 นาย สยาม เรืองสุกใสย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต2

607 นาง อัมพร อินตาวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต2

ยโสธร
608 นาง กชกร สุมมาตย สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

609 นางสาว ขวัญแกว ดํารงคศิริ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

610 นาย เจนณรงค ภาระเวช เทศบาลเมืองยโสธร

611 นาง ณัฐนันท คงวิริยะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

612 นาย ถนอม สมสอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

613 นาง เทียนทอง สงสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

614 นาง นิภาพร เกษีสังข สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

615 นาง บุญตาม ใจงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

616 นาง พรรณพร บุญทศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

617 นาง มณีรัตน ปรินายวนิชย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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618 นาง รัญญา ชุปวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

619 นาย เริงศักด์ิ บุญเพิ่ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

620 นาย สามารถ ผองศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ยะลา
621 นาง นิตยา วิมล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

622 นาง เบญจา พรหมเพ็ชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

623 นาย พลวัฒน บุญชวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

624 นาย มูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

625 นาย สมชาย เอ่ียวสกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

626 นาย สุชิน ตันติสุวรรณโณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

627 นาย สุเทพ เทงประกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

628 นาง เสริมศรี ดีบุญธรรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

629 นาง อรวรรณ เรืองหิรัญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

630 นาง อารีรัตน อีหว่ัน เทศบาลนครยะลา

รอยเอ็ด
631 นาง เกศสุดา พลหาญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

632 นาง จุฑาธิป ศรีสถิตย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3
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633 นาย ชอบ ธาระมนต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

634 นาย เดช หารสระคู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2

635 นาง ทองรอย ดิษเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

636 นาง นชนก อุนเรือน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

637 นาย บุญลุ ศิริกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3

638 นาย ประดิษฐ สุมมาตย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

639 นาย ภัทรวรรธน นิลแกวบวรวิชญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3

640 นาง เย็นใจ คําดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2

641 นาง เรณู ประดิษฐบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

642 นาง วัจนา นามนาวแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

643 นาย สมยง คําแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

644 นาย สายันต ตนทัพไทย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2

645 นาง สุรินธร วังคะฮาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

646 นาย เสนาะ วังคะฮาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2

647 นาย อรุณ ดีรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3

648 นาง อาภรณ แสวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

649 นาย อุทัย ศรีขาวรส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
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ระนอง
650 นาย ประพาส ไชยรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

651 นาง เยาวลักษณ วิเชียรรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

652 นาง สิรินทร วงศตระกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ระยอง
653 นาย กวี รังสิวรารักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

654 นาง จันทรเพ็ญ คงลายทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

655 นาย ณรงค ซื่อกําเนิด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

656 นางสาว บงกชกร วิทยานุกรณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

657 นาง วาริน จํารัส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

658 นาย วิสูตร อุดมพฤกษชาติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

659 นาง สมศรี พูลศิริ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

660 นางสาว สุรภี หนูเรียงสาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ราชบุรี
661 นาง จินตนา มวงศรี เทศบางเมืองราชบุรี

662 นาง จุฑาทิพย ชื่นบุญมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2

663 นาง ทิวาพร อุณยเกียรติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2

664 นาง พรทิพย เอ้ือประเสริฐ สํานักงาน กศน.
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665 นาย พัฒนา ภักษาแสวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

666 นาย มงคล ชื่นชม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

667 นาง มะลิฉัตร ภูเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

668 นาง ยุพาภัทร อยูบรรยงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

669 นางสาว วรรณี อมรชัยศักดา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

670 นาย สุริยะ ชมศรีเมฆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

671 นาย สุรีย อมาตยพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

672 นาง อัมพวรรณ ไตรสิทธิวัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2

ลพบุรี
673 นาย ธนากร ดอนเหนือ สํานักงาน กศน.

674 นาย ประทวน นกยูงแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

675 นางสาว ประทีป ใจมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

676 นาง เยาวภา เทาศิริ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

677 นาย วิบูลย ศรีโสภณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

678 นาง วีรยา คําแหง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

679 นาง สมัย ลาเกลี้ยง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

680 นาง สิรีวรินทร โกสัมฤทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
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681 นาง อรอนงค ชั่งใจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

682 นาง อารมย ศรีผาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ลําปาง
683 นาย เจริญชัย กิตติพีรเดช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1

684 นาย ชํานาญ แสงจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1

685 นาย ณภัทร จิณานุกูล เทศบาลนครลําปาง

686 นาง ดาวเรือง คชพรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1

687 นาย ทิวา เทพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

688 นาง นันทลักษณ นพธัญญะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3

689 นาง เพ็ญทิพา นันตาดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2

690 นาง วารินทร บุญเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3

691 นาง ศรัณดา ทองทาบวงศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

692 นาง ศิริพร ปยะตระกูล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

693 นาย สมเจตน ไปเร็ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1

694 นาย สมเดช กันทาวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

695 นาย สันติทัศน เรืองเดช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3

696 นาง เสาวนีย ศรีสองเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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697 นางสาว แสงแจม เตชะโมง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2

ลําพูน
698 นาย ถนอม เมืองสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2

699 นาง ทิพยวรรณ ความสุข เทศบาลเมืองลําพูน

700 นาย ธํารงค หนอเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2

701 นางสาว นภาพร ขาวสะอาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

702 นาง เพ็ญพรรณ แสงเนตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1

703 นาย วิทยา ปาอินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2

704 นาย สุวิทย มุกดาภิรมย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1

เลย
705 นาย กัมปนาท ศรีเชื้อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

706 นาย นคร เกตะวันดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

707 นาย ประวิทย นอยบัวทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

708 นางสาว พรรณงาม ปองศิริ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

709 นาง ภาวินี ยมดํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

710 นาง มยุรี ถ่ินวัลย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

711 นาย ยุทธพงษ ทองหลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
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712 นางสาว ยุพิน ปองศิริ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

713 นาง รัศมี จันทเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

714 นาง วนาไพร ยอดพุทธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

715 นาย วีรวัฒน วันนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

716 นาง ศรินยา แสนประสิทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

717 นาย สมบุญ แกวพิภพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

718 นางสาว สุภาณี ศรีมงคล เทศบาลเมืองเลย

ศรีสะเกษ
719 นาง กัลยา วรรณวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

720 นาย เฉลียว บุษบงก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

721 นาย ดําริห อํานวยสวัสด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

722 นางสาว ดุษดี วัฒนพานิช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

723 นาง ทิพากร เชิงหอม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

724 นาย ธัชชา เพิ่มเพียร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

725 นาง ธันวา ปกขุนทด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

726 นาง บังอร กษมาพิศาล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

727 นาง ปวิชญานิชาภัทร รชตศุภากร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1



- 47 -
ท่ี จังหวัด / ชื่อ-นามสกุล สังกัด
728 นาง พัทธนันท แทนทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

729 นาย ไพฑูรย ชินวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

730 นางสาว มยุรี สารีบุตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

731 นาง เยาวลักษณ คงพูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

732 นาง รําไพ บุตรสุพรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

733 นาย ฤกษชัย ทองคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

734 นาย วีรวัฒน ธรรมแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

735 นาย สุเทพ ขันทอง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

736 นาง อรพินท จวงพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

737 นาง อาภรณ จันทรสวาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

738 นาง อารุวรรณ ธิบูรณบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

739 นาย อุดมศักด์ิ เพชรผา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

740 นางสาว อุบล ขาวสะอาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

สกลนคร
741 นาง กลิ่นสุรีย ไชยทองศรี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

742 นาย กุศล ชุมปญญา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

743 นาง จินดา กอบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
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744 นาย ทวีทรัพย จันทะวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

745 นาย ทวีทรัพย มาละอินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

746 นาย นวรัตน พรหมจักร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

747 นาย ประสาท วงศกาฬสินธุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

748 นาย ปญญา ศรีสรอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

749 นาย สมนึก นนธิจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

750 นาย สมศักด์ิ สุติบุตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

751 นาง สุพัตรา มูลธิสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

752 นาง สุภาภรณ ภูดินทราย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

753 นาย สุมิตร ทาวเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

754 วาที่รอยเอก สุรศักด์ิ นันทเดช สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

755 นาย เสนอ ทองจีน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

สงขลา
756 นางสาว กุณฑี แกวสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

757 นาง ฐิตารีย โอภาช สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

758 นาย ถนอม สุขคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

759 นาง ธาริณี ยืนตระกูล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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760 นาง ปราณี สุวรรณะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

761 นาย ปริญญา มูเก็ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

762 นาง ภรภัทร ประยูรวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

763 นาง ภิญญดา บิลหมัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

764 นาง ยินดี จุลนวล เทศบาลนครหาดใหญ จ.สงขลา

765 นาง ลดาวัลย เพ็ชรเรือนทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

766 นาง วันดี บัวก่ิง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

767 นาย วิชิต หนูผุด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

768 นางสาว วิสาขา อุเทนะพันธุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

769 นาย สุนันต ธีระบัญชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

770 นาง สุนิตย พรมทองบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

771 นาย สุรศักด์ิ อินศรีไกร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

772 นางสาว อภินันท พฤกษะศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

สตูล
773 นาย นภดล ย่ิงยงสกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

774 นาง ปรียาภรณ รื่นรมย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

775 นาง วีณา สุทธิพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
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776 นางสาว สุภาพร ละอองวิจิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

777 นาย อาทร ทิพยเพ็ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สมุทรปราการ
778 นาง จรีธร แหวนทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

779 นาย ชัชชวาลย งามขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

780 นาย ชัชลินทร โยธาทิพย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

781 นาย ณัฐณสัณฑ แกวรัชตชัยกนก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

782 นาง ธัญลักษณ นวลศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

783 นาง นิรมล โพธะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

784 นาง ปรารมย ปนสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

785 นาย พลชัย บุญมี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

786 นาย สมนึก อุดมทรัพย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

787 นาง สวรินทร สุขาบูรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

788 นาย สุพรรณ โพธิ์สุภาพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

789 นาง อนัญญา นวกิจวัฒนา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

790 นาง อุบล สารากิจ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สมุทรสงคราม
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791 นาง ลักษณา ทองอยูพัฒนกุล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

792 นาย สินชัย สินทนชื่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

793 นาง สุดา จินตกานนท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

794 นาง โสภิณ คชเสนีย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

สมุทรสาคร
795 นาย บรรดา ทาศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

796 นาย ประโมทย เย่ียมสวัสด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

797 นาย ภาวิน พจนอารี สถาบันการพลศึกษา

798 นางสาว มัลลิกา เสนียวงศ ณ อยุธยา เทศบาลนครออมนอย จ.สมุทรสาคร

799 นาย สมเกียรติ นาคสงวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

800 นาย สมมาต คําวัจนัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

801 นาง อุไร แจมโชว เทศบาลสมุทรสาคร

สระแกว
802 นาง ทัศนีย ไชยเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

803 นาย ธนกร มะอาจเลิศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

804 นาง ประจวบ ชางตอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2

805 นาย ปรีชา คงสมจิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2
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806 นาย พรชัย หันจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

807 นาง มาลี พิณสาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

808 นาย สุทธิพงษ ทรงศิล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

809 นาง อาศิรดา ประทีปเดน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จ.สระแกว

810 นาง อุสามาศ สิงหปาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

สระบุรี
811 นาง กาหลง ทวีลาภภิรมยสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

812 นางสาว จารึก ใจผอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

813 นาย นรินทร เที่ยงเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

814 นาย ประวิทย บุญตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

815 นาง ปราณี บุญนอม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

816 นาย วิเศษ กัณหาลี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

817 นาง สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

818 นาย เอนก วีระพงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สิงหบุรี
819 นาย กิติศักด์ิ แสงอินทร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

820 นาง นันทกานต จันทรหอม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี
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821 นาย บรรเทิง โนนเปอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

822 นาง สมจริง ย้ิมยอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

823 นาย อภิชาติ เพชรพลอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

สุโขทัย
824 นาย เกรียงศักด์ิ พุทธรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

825 นาย ชูชาติ นามกรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

826 นาย ดํารงคฤกษ กลิ่นแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

827 นาย เปรม คําวัฒนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

828 นาง เพ็ญภารัตน เคลือขอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

829 นาง ยุพิน กาสาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

830 นาง เรวดี หวลระลึก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

831 นางสาว วารุณี ทองศรีพงษ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย

832 นาย วีระศักด์ิ ยอยสรอยสุด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

833 นาย สุรพล หวังประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

834 นาย อัมพร ฉันทรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สุพรรณบุรี
835 นาง เกตุแกว ทิพยจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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836 นาง จรรยา เจริญรัตน เทศบาลเมืองสองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

837 นางสาว จิราพร เอ่ียมระหงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

838 นาย ประจวบ เทพวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

839 นาง พูลสุข บุญมี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

840 นาง ละออ ปนทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

841 นางสาว วรางคภัทร สุขเรือน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

842 นาย วิฑูรย ทวีสุข สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

843 นาง ศรีรุงเรือง ตุลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

844 นาย สมบัติ กาบแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

845 นาย สุพจน อินทรสุข สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

846 นาย อธิคม ลาพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

847 นางสาว อรไท แสงลุน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

848 นาง อัญชลี มากระจัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

849 นาย อารมย โพธิ์ดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

สุราษฎรธานี
850 นาง กนกพร คงรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

851 นาง กาญจนา เสสิตัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
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852 นาง จิราภรณ สมฤดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

853 นาย เฉลิมพร พงศธีระวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

854 นาย ธีรชัย พรหมบุตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

855 นาย มณีโชติ แพเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1

856 นาย รังสี เพิงใหญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

857 นาง รัตนาภรณ เก้ือเดช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3

858 นาย ศุภชัย เวชกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1

859 นาย สายัณห ภูมิประสิทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3

860 นาง สุคนธ หนูจีนเสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1

861 นาง สุนิตย ชูชวยสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3

สุรินทร
862 นาง กันยา หลวงยี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

863 นาย กิตติภัทท ไกรเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

864 นาย กีรติ แสงตะวัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1

865 นาง เจริญศิลป เพียรมี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

866 นาย ชัยสิทธิ์ ชิดชอบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

867 นาง ถวิล สุขสิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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868 นาย ธีระทัศน อัครฉัตรรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

869 นาย บุญเจริญ บุญเชิด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

870 นาง ลัดดา มวงอราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

871 นาง วิภาพร สิริสุนทรานนท สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

872 นาง วิริยา ใจดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

873 นาย ศุภนนท พรหมบุตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

874 นาย สุพร สระแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3

875 นาย สุรชัย งามชื่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1

876 นาย เสถียร ศักศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

877 นาง อโณทัย บุญประสพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1

878 นาง อัจฉรัตน รัชตโชติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

หนองคาย
879 นาย โชคชัย สกุลทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

880 นาย ทศพร ใจขาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

881 นาง นิตยา พิมพโคตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

882 นาง มนัส แสงขัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

883 นาย ศรีธร มูลมณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
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884 นาง สิริลักษณ เก้ือกูล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

885 นาง อรอุมา บวรศักด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

886 นาย อุดมสิน คํามุงคุณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

หนองบัวลําภู
887 นาย เกิดมี สอนเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2

888 นาง นพมาศ จิตศักด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

889 นาย นาวา กุตัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

890 นาย พรชัย โพคันโย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

891 นาง ศิรประภา สุวรรณศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

892 นาย สงวน เพียเทพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2

893 นาง สุดารักษ สุวรรณทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

อางทอง
894 นาย กรรมาธิการ จิตตะมาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

895 นางสาว กัญจนกมล โพธิ์บุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

896 นาย จําเนียร แจมอําพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

897 นาง บุศรินทร บุญหิรันดร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

898 นาง สุนทรี สายสุทธิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

อํานาจเจริญ
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899 นาง จินตนา อํานาจวรรณพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

900 นาง ชอผกา อุทธา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

901 นาย ประหยัด ใสบาล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

902 นาง มยุรี บุญรอด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

903 นาย รัญจวน ถามะพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

904 นาย วรรณสิทธิ์ คําเพราะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

905 นาย สถิตย ทองเหลา สํานักงาน กศน.

อุดรธานี
906 นางสาว กชกร พินิจมนตรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

907 นาย กาณฑ ออนนอม องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี

908 นาย เฉลิม มุงปนกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

909 นาย ชัยพร พัฒนจักร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

910 นาง ฐิติโชค อยางสวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

911 นาย ประครอง ระติเดช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

912 นาง พรพรรณ ศรีซุย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

913 นางสาว พิกุล ทองทิพย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

914 นาง ไพบูลย แสงศีลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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915 นาย มีศักด์ิ แสงศิลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

916 นาง รุงลดา เทพประชา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

917 นาง วิไลวรรณ หวงวัลย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

918 นาง วิสารัช บุรีสูงเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

919 นาย วีระ พรหมอารักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

920 นาย เวียงชัย แสนสกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

921 นาย สถิตย ศรีโลหอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

922 วาที่รอยตรี สมปอง วิมาโร สํานักงาน กศน.

923 นาง สรอยทิพย ทองใหญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

924 นาย สันต ละดาดาษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

925 นาย สุพรรณ ก่ิงมิ่งแฮ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

926 นาย สุรพล สุขประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

927 นาย สุไรมาน นามี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

928 นาย อํานาจ ชนชนะชัย สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

929 นาย อุทัย หนูทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

อุตรดิตถ
930 นาง กันยารัตน มุขดี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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931 นาง จรินทร แกวหนู เทศบาลเมืองอุตรดิตถ

932 นาง จันทรตรา ดีมูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

933 นาง ชวาพร อินใจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

934 นาย ธเนศ พุทธา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2

935 นาง น้ําคาง สุขเกษม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

936 นาง ประทุมทิพย ไพเราะ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ

937 นาย วันชัย พวงลัดดาวัลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

938 วาที่พันตรี สมชาย อินทรขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1

939 นาย สุทธิชัย เดโชชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2

940 นาง สุภารัตน กัดมั่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1

941 นาย สุวิทย ออนทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1

942 นาย อมรศักด์ิ ปนทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2

อุทัยธานี
943 นาง จารุวรรณ เพ็ญสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

944 นางสาว ปทุมรัตน สีธูป สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

945 นาง มาลัย เภตรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

946 นาย รัตนชัย ศรีโกมล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
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947 นาง รุงอรุณ ทรงวารี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

948 นาย ศักดา แสงทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

949 นาง ศิริพร ชาเมืองกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

950 นาง ศิริวาส ดีวัน เทศบาลเมืองอุทัยธานี

อุบลราชธานี
951 นาง กัณนิกา โสภาพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

952 นาย คําเภา ปาปะสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

953 นาง จันทรแข เชื้อชาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

954 นาง จันทรเพ็ญ กุลโท สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

955 นาง ฉันทนา พลพวก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

956 นาย ชาญณรงค ผาสุขมูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

957 นาง ดวงจันทร วรรหา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

958 นาย ไตรรัตน โคสะสุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

959 นาย ถาวร คูณิรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

960 นาย ทองสืบ หารวย องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

961 นาง ทิพมณี สายเมฆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

962 นาง นฤมล สุพล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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963 นาง นันทวดี แสงกลา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

964 นาย ประหยัด บุญพอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

965 นาง ปารดา ไชยรักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

966 นาย พรภิรมย ประพรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

967 นาย เพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

968 นาย มงคล ขันบุตรศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

969 นาง ยุพาพร ชุมแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

970 นาย รังสรรค มั่นใจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

971 นาง วรีวรรณ สมณะเกษมพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

972 นาง วันเพ็ญ บุณยศิโรตม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

973 นาย วีระพงษ ปรองดอง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

974 นาย วีระศักด์ิ เอกศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

975 นาย ศักด์ินิพน สวางวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

976 นางสาว โสวรรณี แหลงหลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

977 นาง อนงคลักษณ โสตศิริ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

978 นาย อุทัย สุดเต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


