
ประกาศคุรุสภา

1. นางกนกทพิย์ เล่หบ์า้นเกาะ โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2. นายกรีทากร แสงสกุล โรงเรียนวดัใต้ (ราษฎรนิรมิต) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
3. นางจันทนา เสลาคุณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
4. นางสาวจารุณี แก้วชาลี โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
5. นางฉันทนา สุคนธวชิ โรงเรียนบางมด (ตันเปาวว์ทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
6. นางณัฏฐพร จันทศรี โรงเรียนราชบพธิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
7. นางสาวดารุณี สมานรักษ์ โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
8. จ่าสิบเอกทนง พุ่มพานิช โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
9. นายธติิภทัร์ สังข์สอน โรงเรียนวดันาคนิมิตร (สวา่งนพราษฎร์วทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
10. นางสาวนงลักษณ์ ศรีศักดา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
11. นางสาวบวัซ้อน ตํามะ โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
12. นางปาริชาติ ปิ่นแก้ว โรงเรียนพนูสิน (เพชรสุขอุปถัมภ)์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
13. นางสาวพรเพญ็ จารุกิตติยนตร์ โรงเรียนวดัใหญ่ศรีสุพรรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
14. นายพศิาล เพลาจันทร์ โรงเรียนวดัศาลาครืน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
15. วา่ที่ร้อยตรีพรีพงษ ์ไชยสาร โรงเรียนวดัหลักส่ี (ทองใบทวิารีวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
16. นางภณัฑิรา อภธิรรมวริิยะ โรงเรียนวดัพระพเิรนทร์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
17. นางสาวรจนี บญุลือ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
18. นางรุ่งทพิย์ เพช็รรักษ์ โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
19. นางวรินทร ทองเต็ม โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภ)์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
20. นางวนัเพญ็ สันตะจิตต์ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
21. นางสาวศศิกาญจน์ ริบรวมทรัพย์ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
22. นางศิณัฐตา เนียมกลาง โรงเรียนเคหะทุ่งสองหอ้งวทิยา 1 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
23. นางสมศรี พทุธคุณ โรงเรียนประชานิเวศน์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
24. นางสุภณิญา อัจฉริยผดุง โรงเรียนวดัช่องลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
25. นางสุวรรณา พละพนัธ์ โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
26. นางสุวญิญา อิ่มเกียรติ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
27. นางเสาวลักษณ์ สมานุหตัถ์ โรงเรียนวดัคู้บอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
28. นายเสาวศักด์ิ ผาสุข โรงเรียนวดัหลักส่ี (ทองใบทวิารีวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

         กรงุเทพมหานคร

เรือ่ง  การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น  ประจ าป ีพ.ศ. 2556

        ด้วยคุรุสภา  กําหนดใหม้ีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวชิาชีพครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏบิติัหน้าที่ ปฏบิติัตนดี มีผลงานดีเด่น ใหม้ีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเปน็แบบอย่างที่ดี 
ในวชิาชีพครู สร้างขวญัและกําลังใจในการปฏบิติัหน้าที่ ใหเ้ปน็ที่ประจักษแ์ก่สังคม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวชิาชีพครูใหไ้ด้รับ 
เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบตัร "ครูผู้สอนดีเด่น" จํานวน  2,703   คน  ดังนี้



29. นางสาวจรรยา ธนะนิมิตร โรงเรียนสันติราษฏร์วทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
30. นายเชาวลิต สุไลมานดี โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
31. นายทนสิงห ์เสือมาพะเนา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
32. นางธญัญาดา ผดุงโยธี โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
33. นายปราโมทย์ น้ํายาง โรงเรียนสตรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
34. นางลักษณ์ ทรงธรรม โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
35. นายศุภนัชญ์ ปญุปลอด โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชปูถมัภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
36. นางสิริกร ตันทศัน์ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
37. นายอุทยั โตษะกาญจนะ โรงเรียนธนบรีุวรเทพผีลารักษ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
38. นายชิราวธุ บญุศักด์ิ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
39. นางสาวนุชนาถ สงไตรรัตน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
40. นางปาณิสรา บวัทอง โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
41. นางวนัเพญ็ สายสุนทร โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
42. นายวเิชียร พุ่มพวง โรงเรียนศรีพฤฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
43. นางสุภาภรณ์ อุ่นเมตตาจิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
44. นางสุมาลี นาเมือง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
45. นางอรวรรณ เพอโรดิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
46. นางอังสนา จันทร์เอี่ยม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
47. นางกาญจนาพร สังขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
48. นางชนิษฐ์ภาณ์ ไชยพรหม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
49. นางฐิรัชชานันท ์บวรปยิาวฒัน์ โรงเรียนวดัหงส์รัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
50. นางสาวนฤมล เนียมหอม โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
51. นางบงัอร ศรีลูกหวา้ โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
52. นางภคมณ สุระวดี โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
53. นางมลทพิย์ ดานาคแก้ว โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
54. นางสาวศุภผล ตาเทพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
55. นางสาวสุกัญญา อดิษะ โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบง่ ฯ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
56. นางสุพตัรา ปฏยิุทธ โรงเรียนสายน้ําทพิย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
57. นางสาวกาญจนา งามสมบติั วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
58. นางจรัสศรี เพญ็สุภา วทิยาลัยพณิชยการเชตุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
59. นางจุฑารัตน์ อรุณเนตร วทิยาลัยพณิชยการเชตุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
60. นางนาฏยา วงศ์พฒุ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
61. นายบญุธรรม รัตนวงกต วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
62. นางลัลนา เสาวภา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
63. นางลํายวน นิธกิุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
64. นางสาวสุพรรณี สุกใส วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
65. นายปรีชา สุวรรณพนัธ์ กศน.เขตคลองสามวา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

66. นางสาววโรชา อนันต์พฒันกุล กศน.เขตคลองเตย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

67. นางอักษราภคั สาริกะวณิช กศน.เขตมีนบรีุ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

68. นางสาวอิงอร เอกนิล กศน.เขตจอมทอง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

69. นางพศิมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ



70. นายกฤษฎา บญุคง โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
71. นายกล้าหาญ หนึ่งแววแดง โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
72. นางกัลยา บญุประเทอืง โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
73. นางกาหลง พนัโบ โรงเรียนถนอมพศิวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
74. นางสาวกิ่งดาว เชื่อมสุข โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
75. นางสาวกิติยา กิ่งพทุธพงษ์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
76. นางสาวจงกล แก้วสุรินทร์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
77. นายจงดี เพชรสังคูณ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
78. นางฐิติวรรณ จินดาวรรณ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
79. นางสาวณัฏฐา มีเจริญ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
80. นางสาวณิชชา บญุประเวศ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
81. นายทวศัีกด์ิ มีเคลือบ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
82. นางทศันีย์ นิรันดรเกียรติ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
83. นางสาวนวพร ปวุนภเูขียว โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
84. นางสาวนุชนภางค์ ไชยเผือก โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
85. นางสาวบบุผา กิมทอง โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
86. นายประสงค์ ชัยสาร โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
87. นางสาวพรพมิล จันทร์เคน โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
88. นางสาวพศิรา แย้มศรี โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
89. นางเพยีงดาว อุสุมสารเสวี โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
90. นางสาวภทัทริา ศิริคํา โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
91. นายภไูท ปอูมงาม โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
92. นางมยุรี ไชยารัศมี โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
93. นายมาโนช ประกอบสุข โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
94. นางสาววนิดา สัพโส โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
95. นายวชัรินทร์ ดีสุ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
96. นายวเิชียร อาจกันภยั โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
97. นางวมิลมาศ ปอูมงาม โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
98. นางศรีสุภา สีพนัธ์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
99. นางสตรีวรรณ อารีรอบ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
100. นางสาวสมลักษณ์ อมรพทิกัษว์งศ์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
101. นางสาลี แก้วสนั่น โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
102. นางสาวสุชีลา ยมะสมิต โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
103. นางสาวสุธาทพิย์ ธรรมจันทร์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
104. นายสุริยา มนัสศิลา โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
105. นางสุรีย์ นุชน้อย โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
106. นายอนันต์ เกาะน้อย โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
107. นายอรรถพล ศิริพงษ์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
108. นางสาวอัจฉรา ปลิดกระโทก โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
109. นางอัญชุลี จั่นขาว โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
110. นางอารีย์ สงวนศิลป์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



111. นายเอกพงษ ์หล่ีอินทร์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

112. นางสาวนงเยาว ์สุทธสิงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
113. นางสาวเบญจพร โอพั่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
114. นางสาวเบญจวรรณ วรีสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
115. นายปยิวฒัน์ บวัเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
116. นางสาวพมิพร ประภาศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
117. นางสาวรัชดาวรรณ จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
118. นางเรวดี แซ่ล้ิม โรงเรียนเทศบาล 3 ทา่แดง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
119. นางจีราภรณ์ การดี โรงเรียนบา้นพรุดินนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
120. นางสาวชุติมา คล้ายบตุร โรงเรียนบา้นบางเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
121. นางณัฐศุกาญจน์ วตัถุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
122. นางพรพกิุล เกล่ือนการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์2 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
123. นางพรีะพชิญ์ ไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
124. นางมลิวลัย์ เพยีรมนกุล โรงเรียนบา้นพรุเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
125. นางวไิล นวลละออง โรงเรียนวดัเขาต่อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
126. นางอ่อนพกัร์ หนูเงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์2 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
127. นางวราภรณ์ เปด็ทอง โรงเรียนสังข์ทองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

128. วา่ที่ร้อยตรีชัยยุทธ ถนอมวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
129. นางสาวณัฐวรา จําเริญรักษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บา้นบอ่) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
130. นางสาวดุจดาว จิตใส โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
131. นางสาวธนัชชา คําเกล้ียง โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภบิาล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
132. นางพรทพิย์ สัมภวมานะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
133. นางสาววนัวสิาข์ เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นชุกกุ่ม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
134. นางสาวสุรีย์พร ถาวรลํ้าเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
135. นางอรพนิ หวงัดี โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
136. นางแก้วมณี ช้างงา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
137. นางสาวจิตตกว ีคงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
138. นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
139. นางนภาพร ระวงันาม โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
140. นางนัยนา เจียมอยู่ โรงเรียนวดัจรเข้เผือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
141. นางภรณ์นภสั ภู่ทอง โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
142. นางราริน นันทพานิช โรงเรียนวดัลาดหญ้า "ลาดหญ้าวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
143. นางสมหวงั เคร่ืองประดิษฐ์ โรงเรียนวดัทา่น้ําต้ืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
144. นางหอมกรุ่น สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
145. นายอดิศักด์ิ บญุมา โรงเรียนบา้นหนองปล้อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 1
146. นางสาวกาญจนา ทดัสวน โรงเรียนบา้นทา่มะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 2

              จังหวัดกระบี่

              จังหวัดกาญจนบรุี



147. นางสาวดุสดี บญุส่ง โรงเรียนวดัตะครํ้าเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 2
148. นางนุสรา ทพิย์อุทยั โรงเรียนบา้นทา่มะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 2
149. นายปรีชา สวนสําราญ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 2
150. นางวาริน สังข์เงิน โรงเรียนบา้นทา่มะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 2
151. นางสุณีนารถ ศรีทอง โรงเรียนวดัตะครํ้าเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 2
152. นางอภษิฐา สวนเข้ม โรงเรียนทา่มะกาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 2
153. นางอุษา ถังทอง โรงเรียนบา้นทา่มะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 2
154. นายคําแถน สุคําภา โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 3
155. นายชัยศักด์ิ ภมููล โรงเรียนอุดมสิทธศึิกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 3
156. นางสาวตุลา บญุเกต โรงเรียนบา้นเขาช้าง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 3
157. นางพลูศรี หุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 3
158. นางลัดดาวลัย์ รักษว์งษ์ โรงเรียนอุดมสิทธศึิกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 3
159. นายสําราญ รักษาสัตย์ โรงเรียนบา้นหนิแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 3
160. นางสาวอัญธนา โพธิศ์รี โรงเรียนอนุบาลทองผาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 3
161. นางจันทรา ช่างปรีชา โรงเรียนอนุบาลบอ่พลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 4
162. นายนิรุจน์ กัณหา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 4
163. นางสาวเบญจพร เหรา โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 4
164. นางสาวมนพทัธ ์ทองนวม โรงเรียนชุมชนบา้นหนองฝูาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 4
165. นางยุพดี ทพิย์บํารุง โรงเรียนหนองรีประชานิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 4
166. นางสายสุณีย์ สวา่งชาติ โรงเรียนชุมชนบา้นหนองฝูาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 4
167. นางสาวอนงค์ เบา้ชาลี โรงเรียนชุมชนบา้นหลุมรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 4
168. นางอรอริยา คงอินทร์ โรงเรียนวดัทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 4
169. นายทศันัย ฉุนชื่นจิตต์ วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
170. วา่ที่ร้อยตรีธงชัย ชูทรัพย์ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
171. นายประเวศ สมประสงค์ วทิยาลัยสารพดัช่างกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
172. นายวรรณศักด์ิ ตนุมาตย์ วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
173. นางกนกรดา สมานบตุร โรงเรียนสมเด็จพระปยิมหาราชรมณียเขต สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
174. นางจินดา ภวูมาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพ์นมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
175. นายธงชัย เจนโกศล โรงเรียนสมเด็จพระปยิมหาราชรมณียเขต สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
176. นางทวิารัตน์ ขันวชิัย โรงเรียนวรีศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
177. นายธวชัชัย ลิมพะสุต โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเส้ียว สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
178. นายนิรุติ คงเมือง โรงเรียนอํานวยวทิย์กาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
179. นางนุจรี พนัจริต โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
180. นายแผน ธรรมโกศล โรงเรียนอํานวยวทิย์กาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
181. นางพรทพิย์ พงษส์มบรูณ์ โรงเรียนวรีศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
182. นางสาวพสัณี บวัเผ่ือน โรงเรียนวรีศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
183. นางสาววนิดา สายมี โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
184. นางวนัทนี พฤกษธ์าราธกิูล โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
185. นางสุพรรณา สัจจเสนีย์ โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



186. นางกัลยา เจาะจง โรงเรียนเมืองสมเด็จ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
187. นางนิตยา เสนานาค โรงเรียนเทศบาล 2 วดัสวา่งคงคา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
188. นางสาวภทัรวดี พฒันโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วดัเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
189. นางสาวมณีจันทร์ โชติร่ืน โรงเรียนบวัขาว กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
190. นางสาวรัญชิดากานต์ ภเูด่นผา โรงเรียนเทศบาล 4 วดัใต้โพธิคํ้์า กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
191. นางรัตนาพร ศัตรูพา่ย โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
192. นางรุ่งฤดี นนทภา โรงเรียนเทศบาล 2 วดัสวา่งคงคา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
193. นางศิริรัตน์ พนัธุเ์สถียร โรงเรียนเทศบาล 4 วดัใต้โพธิคํ้์า กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
194. นายสมพร พรมภาพ โรงเรียนเมืองสมเด็จ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
195. นายอนุศักด์ิ คําศิริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัสวา่งคงคา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
196. นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1
197. นางบศุรินทร์ สมบติั โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1
198. นางพนมวรรณ เถรี โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1
199. นางพรนภสั โนวะ โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1
200. นายไมตรี นาถมทอง โรงเรียนบา้นลาดวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1
201. นางสาววภิาศิริ พลลาภ โรงเรียนบา้นลาดวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1
202. นายสมควร เหมนวล โรงเรียนโคกศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1
203. นางแสงบหุลัน มหพินัธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1
204. นางอรุณี จิรมหาศาล โรงเรียนถ้ําปลาวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 1
205. นางกัลยา เลิศลํ้า โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2
206. นางสาวเจริญ คุ้มอักษร โรงเรียนหว้ยเม็กวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2
207. นายทองมุข ปารมีชัย โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2
208. นางบญุชู จินดารัตน์ โรงเรียนบา้นเสียววทิยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2
209. นางพวงทอง กุลธวชัศิริ โรงเรียนผดุงราษฎร์วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2
210. นางพศิมัย บญุรอด โรงเรียนฆ้องชัยวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2
211. นางจินตนา สวา่งสุข โรงเรียนบา้นส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3
212. นางแจ่มใส วรรณสา โรงเรียนบา้นสุขเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3
213. นายพรชัย เทศารินทร์ โรงเรียนสูงเนินวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3
214. นางเพชรมณี กวา้งสวาสด์ิ โรงเรียนเขาวงพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3
215. นายศิลปชัย ซ่ือตรง โรงเรียนบวัสามัคคีพทิยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3
216. นางจงจินต์ บญุไชยแสน วทิยาลัยสารพดัช่างกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
217. นายเทพทดั ภฆู้องไชย วทิยาลัยสารพดัช่างกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
218. นางประไพ ทวะบรีุ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
219. นายมนู มาพะเนาว์ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
220. นางเรไร เนตรทศัน์ วทิยาลัยสารพดัช่างกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
221. นายศราวฒิุ บญุไชยแสน วทิยาลัยสารพดัช่างกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดกาฬสินธุ์



222. นางจอมขวญั กิจภญิโญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัทุ่งสวน) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
223. นางฐิตวนัต์ แสงอธชิร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัทุ่งสวน) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
224. นางสาวนพวรรณ เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
225. นางนาตยา ฤทธธิรรม โรงเรียนชากงัราววิทยา (อนิทร์-ชุ่ม ดีสารอปุถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
226. นายสมภพ เดชะประทมุวนั โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัทุ่งสวน) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
227. นางสาวสาลินี สุวรรณพฒันกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
228. นายสิวะ เกิดหลง โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
229. นางแสงมณี หมอนแพร โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
230. นายชูชีพ วชัรพฒันกุล โรงเรียนบา้นปางเรือ (จุฬาสงเคราะห)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
231. นายณรงค์ เกิดสวา่ง โรงเรียนวดักัลปพฤกษ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
232. นางพรทพิย์ รักกสิกรรม โรงเรียนผินสหราษฎร์พฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
233. นางพรทพิย์ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
234. นางยุวนุช สมศรี โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
235. นางวรรณี หงษส์ามสิบเจ็ด โรงเรียนบา้นสุวรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
236. นางวรุมาศ บชูาเกียรติ โรงเรียนบา้นสุวรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
237. นางสิริพร จันคง โรงเรียนบา้นหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
238. นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ โรงเรียนสาธติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
239. นางอัมพร สินแต่ง โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
240. นางกฤษณา สังข์วะระปรีชา โรงเรียนชุมชนบา้นสลกบาตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
241. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ โรงเรียนคลองลานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
242. วา่ที่ร้อยตรีหญิงเพยีงฤทยั เพิ่มผล โรงเรียนโค้งไผ่วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
243. นายรังสรรย์ ไพฑูรย์ โรงเรียนคลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
244. นายสําราญ ศรเล่ียมทอง โรงเรียนคลองลานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
245. นางอัจฉรา คงอินทร์ โรงเรียนบา้นพรหมมาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
246. นายเอนก บตุรสิงห์ โรงเรียนบา้นปากคลองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
247. นางจงรักษ ์จริยานุสรณ์ วทิยาลัยสารพดัช่างกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
248. นายเฉลิมพล ภสูถาน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
249. นางศรีพรรณ ต้นกวาว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
250. นางสาวอุฑาทพิย์ ธนบลูย์กูลศรี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
251. นายดนัย ประเทศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
252. นางสาววรญาภทัธนนท ์วรรณา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
253. นายสมนึก ทองคํา โรงเรียนวรนาถวทิยากําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

254. นางเกษศิรินทร์ จุมกุดรัง โรงเรียนเทศบาล 1 (สํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล ฯ ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
255. นางสาวดรุณี สุวรรณประทปี โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีฐาน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
256. นายเถน จันทร์ฝาง โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีฐาน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
257. นายนุชิต จุมกุดรัง โรงเรียนเทศบาล 1 (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
258. นางบษุบง ศรีสุภา โรงเรียนพศิาลปณุณวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดก าแพงเพชร

              จังหวัดขอนแก่น



259. นางพชิรารัชต์ ศิริปณุยนันท์ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
260. นางมะลิวรรณ ทองคํา โรงเรียนพศิาลปณุณวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
261. นางวชิราภรณ์ สิงหพ์ล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
262. นายสิริพงศ์ เที่ยงธรรมไกล โรงเรียนเทศบาล 1 (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
263. นายสุรชัย สุขรี โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
264. นางจงจิต เค้าสิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
265. นางช่อพทุธรักษา หมายบญุ โรงเรียนกัลยาณวตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
266. นางทศันภรณ์ แสงศรีเรือง โรงเรียนบา้นโนนรังวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
267. นางมณีรัตน์ วงษบ์ณัฑิตย์ โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
268. นางละออ ผาน้อย โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
269. นางวรพร ดิษฐเกษร โรงเรียนบา้นแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
270. นางสุรีพร มูลตรีภกัดี โรงเรียนบา้นวงัโพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
271. นางอาจรีย์ ถนอมดํารงศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
272. นางอาภรณ์ ศรีวรสาร โรงเรียนแก่นนครวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
273. นางเจษฎา สังสหชาติ โรงเรียนบา้นไผ่ประถมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
274. นางบวัเงิน ทพัซ้าย โรงเรียนบา้นโจด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
275. นางบวัทอง สารจันทร์ โรงเรียนบา้นไผ่ประถมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
276. นางพสิมัย จันทะแมด โรงเรียนบา้นหนองไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
277. นายวรวฒิุ วงศ์วรีะขันธ์ โรงเรียนบา้นมูลนาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
278. นางสมถวลิ เพยีรยิ่ง โรงเรียนนาจานซับสมบรูณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
279. นางอุมาพร พมิพภ์กัดี โรงเรียนบา้นไผ่ประถมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
280. นางยุวะภา จําลอง โรงเรียนบา้นโนนจันทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
281. นายวรัิตน์ บญุชัย โรงเรียนบา้นหนองกุงโนนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
282. นางศิริเพญ็ บญุเชิด โรงเรียนบา้นหนองตะครอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
283. นางสาวสมบรูณ์ ยาตะกั่ว โรงเรียนจตุคามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
284. นางสุดาพร ปส๎สา โรงเรียนบา้นโนนจันทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
285. นางสุปรีดา ประภาการ โรงเรียนพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
286. นางอภญิญา ภทัรบวัพฒุ โรงเรียนไตรคามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
287. นางกนกวรรณ โชติการณ์ โรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
288. นายทเนท ศรีชุมพล โรงเรียนบา้นหนองกุงขี้ควง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
289. นางบงัอร ผมงาม โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
290. นางประชิต แก้วชัย โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
291. นางปาริชาติ จันทะรัง โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
292. นางภาวดิา บญุรักษ์ โรงเรียนบา้นคําบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
293. นางรัชนี โสดเสียว โรงเรียนศิลาโปงุคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
294. นางวภิาว ีสร้อยคํา โรงเรียนน้ําพองศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
295. นางแววมยุรา แสนยานุภาพ โรงเรียนชุมชนหนองกุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
296. นางสาวติรี ทดัพนิิจ โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
297. นายชัยรัตน์ บรูณสรรค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
298. นางพรรณวภิา แก่นนาคํา โรงเรียนเวยีงวงกตวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
299. นางสาวพชัยา กงชัยภมูิ โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5



300. นางลัมพร ชารินทร์ โรงเรียนบา้นยางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
301. นางสายบวั พมิพม์หา โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
302. นางสุกัญญา กุหลาบ โรงเรียนนาจานศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
303. นางสุดาพร ชารีวรรณ์ โรงเรียนหนองขามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
304. นายสุธ ีศรศักดา โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
305. นางสุนีรัตน์ สุทธแิพทย์ โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
306. นายสุภวตัน์ ปาูนภมูิ โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
307. นางจุฑาฐิติ เพลียครบรีุ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
308. นางพนูสวสัด์ิ ศรีเกษ วทิยาลัยสารพดัช่างขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
309. นางมลภริา บญุเลิศ วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
310. นางวทิลิดา สัมฤทธิ์ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
311. นายสมศักด์ิ มาตรทะเล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
312. นายไตรภพ ก้อนโฮม ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

313. นายชินกร คําภธูร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแก่น สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
314. นางสิรินันท ์สุรไพฑูรย์  แซ่ผุง ศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 9 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
315. นางกันยกร พนัโนน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวทิย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
316. นางนวลจันทร์ ชัยศร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
317. นางสาวบษุกร ขันตีกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวทิย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
318. นางสาวพรีดา พรหมศิลา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวทิย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
319. นางรวพีชิญา ชูจัตุรัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
320. นางรัตนา สัมพนัธร์ววีงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
321. นายสุรชัย พรมพมิพ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวทิย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
322. นางสาวอัญญารัตน์ เอกาชัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวทิย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

323. นางกาญจนา เชิดเมืองปก๎ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
324. นางเก็จวลี เมธวนั โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บรุวทิยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
325. นางชนิตา สินชัย โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
326. นางสาวธดิา บญุลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
327. นางประภสัสร กอไธสง โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
328. นายวรพล หอ้ยยี่ภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บรุวทิยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
329. นายวราเทพ นุชน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
330. สิบตํารวจตรีวชัราวธุ เกษมกุลดิลก โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
331. นางวารี ทองสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
332. นางศิริรัตน์ สาทะโพน โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
333. นางพฒันา เกตุงาม โรงเรียนบา้นซอยสอง อภชิาติราษฏร์อุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 1
334. นางเพช็รดา คงทรัตน์ โรงเรียนทา่ใหม่ "พลูสวสัด์ิราษฎร์นุกูล" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 1
335. นางสาวรุ้งระว ีอังคะนาวนิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 1
336. นางวนัธณีย์ คมขํา โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 1
337. นายสายัณต์ อุตทอง โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 1
338. นางสุมณฑา ชนะสิทธิ์ โรงเรียนบา้นหนองเจ็กสร้อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 1

              จังหวัดจันทบรุี



339. นางเสริมสุข โพธพินัธุ์ โรงเรียนวดัจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 1
340. นางฉววีรรณ เอี่ยมสกุล โรงเรียนบ้านน้ําตกพล้ิว (เฉลิมพงษ์ราษฎร์พิทยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 2
341. นายชนะชัย นาทสีทา โรงเรียนเครือหวายวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 2
342. นายชูศักด์ิ ตันกูล โรงเรียนมิตรภาพ 20 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 2
343. นายดนัย ชาติศรี โรงเรียนบา้นทรัพย์เจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 2
344. นางนิปท๎ม์ สนิทเธอ โรงเรียนมิตรภาพ 20 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 2
345. นางยุพดี อินทรสําอางค์ โรงเรียนบา้นโปงุน้ําร้อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 2

346. นางนงนุช โฆสิตมาน โรงเรียนเทศบาล 2  วดัโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
347. นางกัลยา กล่ินเชิดชู โรงเรียนดัดดรุณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
348. นางณพเก้า มวลศิริ โรงเรียนวดัดอนทอง (สุวณัณะศรี ตัณฑิกลุ ราษฎร์ศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
349. นางดุษฎ ีอรุณรัตน์ โรงเรียนสุเหร่าแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
350. นายนิพนธ ์ทองยืน โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
351. นางสาวบษุกร พลูสวสัด์ิ โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
352. นางพลูศรี ธรรมเมธาพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
353. นางไพรัช อิทธยิาภรณ์ โรงเรียนวดัประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
354. นางภทัรพร สกาญจนชัย โรงเรียนวดัเที่ยงพมิลมุข (เรืองวฒันาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
355. นายยงยุทธ มานะประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
356. นางอุ่นเรือน เนื่องจํานงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
357. นางเงินยวง ไชยมณี โรงเรียนวดันาเหล้าบก (สัมฤทธิร์าษฎร์วทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
358. นางดวงใจ เจือพาณิช โรงเรียนบางพะเนียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
359. นางทรรศนีย์ อินทศรี โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
360. นางบปุผา ประเสริฐ โรงเรียนวดัทา่เกวยีน (สัยอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
361. นางสาวเพลินจิตร ตอรัมย์ โรงเรียนบา้นท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
362. นางสาวมยุรี จูเภา โรงเรียนวดัหวัสําโรง (ศรีราษฎร์บํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
363. นางรววิรรณ ทองอะไพพงษ์ โรงเรียนบา้นทา่ซุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
364. นางสาวสมหมาย วงศ์มาก โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
365. นางสิรินาฏ ปรีชากุล โรงเรียนสวา่งศัทธาธรรมสถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
366. นางอนงค์ สียา โรงเรียนวดันาเหล่าบก (สัมฤทธิร์าษฎร์วทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
367. นายพพิฒัน์ บญุฉิม วทิยาลัยสารพดัช่างฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
368. นายสุเมธา พุ่มระย้า วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
369. นางสาวอรพรรณ ประภาศิริสุลี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
370. นางสาวชนิตา วรรณพาหกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
371. นางบญุสม บญุประเสริฐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
372. นางพวงทอง วงศ์พลับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
373. นางพชัราวลัย อัยรา โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
374. นางวรรณา กรัสพรหม โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
375. นางสาววสัยามน มิ่งระหงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
376. นายเวสารัช บวัเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
377. นางเอื้อนจิตร ชุลิติตาภรณ์ โรงเรียนดาราสมุทร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดฉะเชิงเทรา



378. นางกนกวรรณ โรจนพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบรีุ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
379. นางสาวจริยา รวยสวสัด์ิ โรงเรียนเมืองพทัยา 3 (วดัสวา่งฟาูพฤฒาราม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
380. นางจีรานุช มูลประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
381. นายปรีชากร นามแสงผา โรงเรียนเทศบาลคลองตําหรุ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
382. นางสาวพาชื่น ชาญศรี โรงเรียนเทศบาลวดัราษฏร์นิยมธรรม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
383. นางรุจิกร บญุไทย โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
384. นางวริาวรรณ สมเขื่อน โรงเรียนเมอืงพทัยา 1 (เชญิ พศิลยบตุรราษฎร์บําเพญ็) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
385. นางศิริมาส เรืองทนิกร โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
386. นางสร้อยสุดา สุทธสิา โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
387. นางอินทริา แถมกลาง โรงเรียนเมืองพทัยา 3 (วดัสวา่งฟาูพฤฒาราม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
388. นางขวญัจิตต์ บญุเกิด โรงเรียนบา้นหนองเขิน (อินทรวชิัยบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1
389. นางคนึง ประทมุนันท์ โรงเรียนอนุบาลวดัอุทยานนที คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1
390. นางจินตนา ธานินพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1
391. นางสาวชื่นกมล กมลานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1
392. นางทศันี คงรัตน์ โรงเรียนวดัใหม่เกตุงาม (วบิลูย์ราษฎร์วทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1
393. นางสาวประชิต จันทร์พร โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1
394. นางสาวรุ่งทพิย์ สนคีรีวฒัน์ โรงเรียนบา้นหนองประดู่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1
395. นายสังวาลย์ บญุเกิด โรงเรียนชุมชนบา้นหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1
396. นางสาวอารี มั่งค่ัง โรงเรียนชลกันยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 1
397. นางจารึก จําปาสี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 2
398. นางสาวณัฐกฤตา บวัทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 2
399. นางผ่องพนัธ ์อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 2
400. นางพรทพิย์ ประเสริฐพชิญ์ โรงเรียนวดัแปลงเกต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 2
401. นางพรรณราย ใจกวา้ง โรงเรียนวดัแปลงเกต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 2
402. นางพรรษา สังข์มณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 2
403. นางสมศรี ขยันหา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 2
404. นางสุรางค์ เชี้อวงศ์ โรงเรียนวดัหน้าพระธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 2
405. นางอัมพวนั สุวรรณพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 2
406. นายคัมภรีพร เขียวอ่อน โรงเรียนบา้นพนัเสด็จนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 3
407. นางจุฑารัตน์ ชโลธร โรงเรียนบา้นสันติคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 3
408. นางลาวลัย์ คล้ายนาค โรงเรียนบา้นขลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 3
409. นายอนันต์ บบุผัน โรงเรียนบางละมุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 3
410. นางสาวอรวรรณ พงษบ์ตุร โรงเรียนบา้นสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบรีุ เขต 3
411. นายปพนพนัธ ์พมิพค์ต วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
412. นายรังสี ศิริไปล์ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
413. นายวฒิุชัย ขมพลกรัง วทิยาลัยเทคนิคพทัยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
414. นางศันสนีย์ ทกุข์สูญ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
415. นางสาวสุรีย์พร บญุน้ําชู วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
416. นางอัจฉรา นาคอ้าย วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
417. นางสาวอัญชนา เจตน์สัมฤทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดชลบุรี



418. นางสาวชลธชิา ใช้ไหวพริบ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหส์ถิตย์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
419. นางนุชศรา คูสกุล โรงเรียนเทศบาลเขาทา่พระ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
420. นายพฒัน์พงษ ์แสงสุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบา้นกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
421. นางสาวรักชนก เสือลอย โรงเรียนเทศบาลบา้นกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
422. นางรัชณีภรณ์ จันทร์โนทยั โรงเรียนเทศบาลบา้นกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
423. นางสาววราภรณ์ ศิริยานนท์ โรงเรียนเทศบาลเขาทา่พระ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
424. นายสมชาย เทศทบั โรงเรียนเทศบาลเขาทา่พระ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
425. นางสาวสายฝน บษุบรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบา้นกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
426. นางสาวสิริลักษณ์ นาควสุิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบา้นกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
427. นางสาวกัญญา หนูพรหม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
428. นางการเกตุ อาจผ่ึง โรงเรียนวดัสิงห์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
429. นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา โรงเรียนบา้นหนองต่อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
430. นายนฤเบศร์ จันทะเดช โรงเรียนศรีสโมสรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
431. นางพชัรินทร์ ประทมุมาลี โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
432. นางมาลีวรรณ บญุใส โรงเรียนชุมชนวดัโคกดอกไม้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
433. นางศรีสถาพร สุพรรณกุล โรงเรียนวดัสิงห์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
434. นางสุรัมภา เครือแสง โรงเรียนบา้นหนองแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
435. นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์ โรงเรียนวดัคลองง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
436. นายชัยมงคล เกิดแก้ว โรงเรียนมูลนิธโิรงเรียนถาวรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
437. นางสุดา เชื้ออภยั โรงเรียนมูลนิธโิรงเรียนถาวรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
438. นางสุดารัตน์ หยัดเรียน โรงเรียนวรรณรัตน์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

439. นายกิจดี เดชรพกีุล โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์วทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
440. นายฐิติศักด์ิ วรรณพงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
441. นางบณุยนุช ปริเตนัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วทิยานารี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
442. นางประภาวรรณ ผลสนอง โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวทิยา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
443. นางประสาทพร มุ่งคู่กลาง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพยีรชัย อุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
444. นางวาสนา พลแสน โรงเรียนหว้ยต้อนพทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
445. นายสุพรหมณ์ ไชยรัตนโชติ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
446. นางอธติยา หาญชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพยีรชัย อุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
447. นายอภชิาติ หอ่ไธสง โรงเรียนสตรีชัยภมูิ 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
448. นายอาทติย์ สาทา โรงเรียนเทศบาล 1 (วทิยานารี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
449. นางชนัญญา พรหมฝาย โรงเรียนอนุบาลชัยภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 1
450. นางบวัไข รักหนิลาด โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 1
451. นางประไพศรี จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 1
452. นางวรรณภา ทพิโชติ โรงเรียนนางแดดวงัชมภวูทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 1
453. นางสาคร ผลพนู โรงเรียนบา้นหนิลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 1
454. นางสิริพนัธุ ์สาศรีเมือง โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 1

              จังหวัดชัยนาท
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455. นางอนงนาฏ สุขนาแซง โรงเรียนชุมชนบา้นจอก (คอนสวรรค์วทิยากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 1
456. นายอุทยั พรหมวงศ์ โรงเรียนบา้นหว้ยหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 1
457. นายทรงศิลปพ์นัธุ ์ชัยมีเขียว โรงเรียนเนรมิตศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
458. นายธธีชั กิติคุณ โรงเรียนบา้นแทน่วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
459. นางปริชญา ตลับแก้ว โรงเรียนหนองเมยสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
460. นางปาริสา ผ่องพนัธุง์าม โรงเรียนเนรมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
461. นางพจมาน เส้ียมแหลม โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
462. นางร่มแก้ว คําจันทร์ โรงเรียนบา้นนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
463. นางศิริสุข ผดุงโชค โรงเรียนบา้นหนองไผ่ล้อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
464. นางอรุณีญ์ ภลูม โรงเรียนบา้นดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
465. นางอัจฉราวรรณ ชนะพาล โรงเรียนบา้นนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
466. นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ โรงเรียนบา้นโนนสาทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 2
467. จ่าสิบเอกเฉลิม สอนเจริญ โรงเรียนบา้นกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
468. นายนท ีเลิศคอนสาร โรงเรียนบา้นสะพานหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
469. นางพมิลภสั จัตุรัสตระกูล โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
470. นางสนอง ทบีวับาน โรงเรียนชุมชนบวับานสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
471. นางสําราญ ทองพมิพ์ โรงเรียนจัตุรัสวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
472. นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์ โรงเรียนหนิฝนวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
473. นางอมรรัตน์ มีชํานาญ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแปนูสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
474. นางอารีย์ นาสะอ้าน โรงเรียนเพชรพทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
475. นางอุ้มพร จําเริญสุข โรงเรียนเพชรพทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
476. นายเอกวนิทร์ อุคํา โรงเรียนโปงุนกพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมูิ เขต 3
477. นางธญัวรัตน์ พงษเ์ดชาตระกูล ศูนย์ กศน.อําเภอภกัดีชุมพล สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

478. นางสาวกรชุลี สาคะริชานนท์ โรงเรียนสาคริชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

479. นางสาวขวญัเรือน พวงพนัธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
480. นายพนิิจชัย ศรีประจันต์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
481. นายสัญญา นิหะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
482. นางสุธรีา ยุบลพนัธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
483. นางสาวอรัญญา แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
484. นางกนกพรรณ บญุธรรม โรงเรียนบา้นดอนไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
485. นายจงจิตร ซังธาดา โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
486. นางจรัสศรี ซังธาดา โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
487. นางณัฐจิรา วรีเสนีย์ โรงเรียนวดัน้อมถวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
488. นายวชัรินทร์ เอี่ยมสกุล โรงเรียนบา้นหาดทรายรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
489. นางสิริพร ดีมี โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
490. นางอุบลวรรณ รสสุคนธ์ โรงเรียนบ้านปากน้ํา (เผดิมจนีนาวาสงเคราะห์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
491. นางกาญจนี แก้ววจิิตร โรงเรียนสววีทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
492. นางกุหลาบ มีทมิ โรงเรียนชุมชนวดัหาดสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
493. นางอรวรรณ อะวะภาค โรงเรียนชุมชนวดัหาดสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

              จังหวัดชุมพร



494. นางนิลุบล น้ําเงิน วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
495. นางปยินิดา ศรีวจิารณ์ วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
496. นางฤดีวรรณ ธรรมาภวิฒัน์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
497. นายสุทศัน์ เทพมณี วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
498. นางอรสา โรยภริมย์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
499. นางสาวนวลจันทร์ วนิารัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

500. นายกริช เดชะธรีกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
501. นายชลนท ีกาศมณี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
502. นางบงัอร ศุภเกียรติบญัชร โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นเก่า) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
503. นางสาวประภสัสร แก้วศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
504. นางวรนุช อินทร์อ่ํา โรงเรียนเทศบาล 8 บา้นใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
505. นางสาวอนรรญพชัร จันทร์รวมสุข โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
506. นายเกียรติศักด์ิ อินราษฎร โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
507. นายจักกริช รูปะวเิชตร์ โรงเรียนหว้ยสักวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
508. นางฉัตรสุดา โปงุทราย โรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
509. นางบษุกร กาวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
510. นายราชันย์ พรหมทศัน์ โรงเรียนบา้นสันโค้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
511. นางสาววาสนา คําหว้ยหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
512. นางสกุลรัตน์ โรจนรัตน์ โรงเรียนบา้นสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
513. นางสายพนิ วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
514. นางสุดาพร ไกรอ่ํา โรงเรียนบา้นสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
515. นางอัจจิมา ธรรมศิริ โรงเรียนบา้นสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
516. นางสาวชนันทพิย์ ขัดสุรินทร์ โรงเรียนบา้นหว้ยมะแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
517. นางดวงมณี แสงม่วง โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
518. นางปราณี อินสวรรค์ โรงเรียนชุมชนบา้นปาุก่อดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
519. นางมาลี จารุศักด์ิ โรงเรียนชุมชนบา้นปาุก่อดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
520. นายสุขสวสัด์ิ สุภามณี โรงเรียนพานพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
521. นางสาวจินตนา รัตนชัย โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
522. นายฐิติวฒัน์ ฝ้๎นต่างเชื้อ โรงเรียนบา้นด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
523. นางณัฐมน มหาเสน โรงเรียนบา้นด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
524. นายธนกร พนัธะเกษม โรงเรียนแม่จันวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
525. นายธริีทธิ ์อิ่นคํา โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์15 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
526. นางนริชา สําราญใจ โรงเรียนชุมชนบา้นไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
527. นายปรีชา คําแสน โรงเรียนบา้นแซววทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
528. นางรุ่งสุรีย์ สุทธกุล โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
529. นางศรีวรรณ มหาเทพ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
530. นายสุนทร พลิาลัย โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
531. นางจินตนา ชํานาญ โรงเรียนบา้นเขี๊ยะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
532. นางดาริน มาน้อย โรงเรียนบา้นหว้ยเอียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4

              จังหวัดเชียงราย



533. นางนงค์รัก อินต๊ะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
534. นางนงคราญ ชัยพงษ์ โรงเรียนบา้นทุ่งน้ําแพร่ปาุบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
535. นางพนิดา แก้วมาลา โรงเรียนเทงิวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
536. นางพมิพลิา ตุ้ยสืบ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
537. นางพธุดี ชุมภสูม โรงเรียนบา้นเกี๋ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
538. นางภารดี รูปศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
539. นายเสกสรร ฤทธแิผลง โรงเรียนขุนขวากพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
540. นางแก้วตา สุเดชมารค วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
541. นางปริยา หญิงประยูร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
542. นายวชิัย กงพลนันท์ วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
543. นางศรีสุภาพ วรียุทธกําจร วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
544. นางศิริพร สุวรรณโณ วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
545. นางกรณิศ โฆษพงศ์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
546. นางเกศินี ทา้วแก่นจันทร์ โรงเรียนสันติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
547. นางชมัยพรณ์ อุดมทรัพย์ โรงเรียนสันติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
548. นางนริสา ประกอบกิจ โรงเรียนสันติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
549. นางปทมุพร เขื่อนเพชร โรงเรียนสันติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
550. นางปรียาภรณ์ ปน๎ทะทา โรงเรียนดรุณราษฎร์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
551. นายสมรรถนะ มีปาน โรงเรียนดรุณราษฎร์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
552. นางอําพนั ด่านสวสัด์ิ โรงเรียนสันติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

553. นางกฤตยาภรณ์ วงศ์เพิ่ม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัศรีดอนไชย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
554. นางสาวจิตราภรณ์ หาญจักราพทิกัษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัศรีดอนไชย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
555. นางจีราภรณ์ จันทะปะทดั โรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยืน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
556. นางปรียาภรณ์ ฤทธิช์ุมพล โรงเรียนเทศบาลวดัทา่สะต๋อย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
557. นางพรีรัตน์ เพชรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยืน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
558. นางมาริณี มหาคุณวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวดัทา่สะต๋อย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
559. นางสาวหทัธยา ปญ๎ญาต่วน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัศรีดอนไชย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
560. นางอังคณา ศิริวฒัน์ วทิยาลัยนาฎศิลปเ์ชียงใหม่ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
561. นางจันทร์เพญ็ โอภาสตระกูล โรงเรียนหอพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
562. นางจิราภรณ์ สุภสิิงห์ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
563. นางนิรมล โกวรรณ์ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
564. นางศศิธร สินลา โรงเรียนแม่โปงุประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
565. นายสุรพล ทองรัตน์ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
566. นางณิชนันทน์ แดงมูล โรงเรียนบา้นแม่โต๋ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
567. นางนงลักษณ์ เตชะสาย โรงเรียนบา้นหว้ยเกี๋ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
568. นางสอางศรี มณียะ โรงเรียนพร้าววทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
569. นางสายสุนีย์ บบุผชาติกุล โรงเรียนวดัทุ่งหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
570. นางสาวสุดสวาท ปงิชัยวงษ์ โรงเรียนบา้นแม่โต๋ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
571. นางสุพชิสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

              จังหวัดเชียงใหม่



572. นายทรงพล มีวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
573. นางสาวนฤมล ธนัญไชย โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
574. นางศรีไพร ธรรมวาทติย์ โรงเรียนบา้นแม่คะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
575. นายสมพงษ ์สุขคํา โรงเรียนบา้นสบคาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
576. นางกฤษณา พึ่งธรรม โรงเรียนบา้นสันปาุสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
577. นางชญาภา วชิชาวณิชนันท์ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
578. นางทพิวรรณ ยาวลิาศ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
579. นายธนภทัร สมฤทธิ์ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
580. นางนันทยา งามใส โรงเรียนวดัศรีโพธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
581. นางพรทพิย์ มูลประการ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
582. นางศรีวรรณ์ พรหมพนัธุ์ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
583. นางสมพร ศิริรัตน์ โรงเรียนบา้นสันปาุตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
584. นางอรนิภา สุใจดํา โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
585. นางการะเกศ ปญ๎ญาวงศ์ โรงเรียนดอยเต่าวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
586. นางจินดารัตน์ ปญ๎ญา โรงเรียนบา้นวงัลุง (เพชรประชานุเคราะห)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
587. นางสาวบปุผาชาติ เข็มวชิัย โรงเรียนบา้นแม่ต๋อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
588. นางพชัรินทร์ แสนแปง โรงเรียนดอยเต่าวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
589. นายมนัส ตันมูล โรงเรียนดอยเต่าวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
590. นางสาวมยุรา กันทะหล่ัน โรงเรียนบา้นแม่ลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
591. นางเมทกิา วงค์อัญญา โรงเรียนบา้นแม่ต๋อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
592. นายวฒิุพงษ ์นามวงษ์ โรงเรียนดอยเต่าวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
593. นางอําไพ นุสโร โรงเรียนบา้นแม่ตูบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
594. นายไกรรัตน์ ปน๎ศิริ โรงเรียนอินทนนทว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
595. นางสาวฐิตินันท ์ตันทะรา โรงเรียนบา้นแม่นาจร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
596. นางวรางคณา เภาโพธิ์ โรงเรียนบา้นแม่แฮเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
597. นายวทิยา ยาสาร โรงเรียนจอมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
598. นางสุพชิชา ปน๎ศิริ โรงเรียนอินทนนทว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
599. นายอภวิฒัน์ คนใจบญุ โรงเรียนแม่แจ่ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
600. นายอํานวย ธรรมขันแก้ว โรงเรียนจอมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
601. นางนารี สุวรรณโภคัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
602. นางประนอม ลังการ์พนิธุ์ วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
603. นายมงคล ธรุะ วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
604. นางศรัญญา กิจเจริญสิน วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
605. นางสายนท ีดําดิบ วทิยาลัยการอาชีพฝาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
606. วา่ที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ช่างล้อ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
607. นายเสกสรรค์ สิงหอ์่อน วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
608. นายวชิชุกร บวัคําซาว วทิยาลัยเทคโนโลยีเมโทร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
609. นางวไิลวรรณ เครือเทพ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



610. นางสาวเกียรติสุดา ชูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
611. นางจงกล ลุกเซ็น โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
612. นางสาวจินตนา ชูชม โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
613. นางประพาก สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
614. นางพทุธพร สุมามาลย์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
615. นายภาณุพงศ์ เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัมัชฌิมภมูิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
616. นางรัชฎา วรีะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
617. นายวรโชติ เซ็นนิล โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
618. นางสาววรีนุช จิตรบญุ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
619. นางสุกัลยา ลุ่งกี่ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
620. นางบญุแก้ว เกิดความสุข โรงเรียนบา้นคลองเต็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
621. นางรุ่งรัตน์ วรพนัธ์ โรงเรียนวดัน้ําผุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
622. นายสุวทิย์ ดาวงัปา โรงเรียนวเิชียรมาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
623. นางอรุณี ชัยเพชร์ โรงเรียนวดัมงคลสถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
624. นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง โรงเรียนหว้ยยอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
625. นางจิตตินาถ ทองอ่อน โรงเรียนบา้นลําช้าง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
626. นางจีราพร ตะลุ่มพกุ โรงเรียนบา้นคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
627. นางบษุราภรณ์ ศรีรักษา โรงเรียนบา้นพระม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
628. นางมยุรี สงหนู โรงเรียนบา้นต้นปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
629. นางสาวรัชนีกร เยาวดํ์า โรงเรียนบา้นคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
630. นางสาววนิดา จิตต์บญุ โรงเรียนบา้นคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
631. นางศิริลาวลัย์ แก้วระยับ โรงเรียนหนองสองพี่น้อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
632. นายภควธัณ์ แก้วศรีขาว วทิยาลัยการอาชีพปะเหล่ียน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
633. นายวนันิวติั อาจมีแก้ว วทิยาลัยการอาชีพหว้ยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
634. นายวชิาญ ลัคนาศิโรรัตน์ วทิยาลัยการอาชีพหว้ยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
635. นายสุนันท ์กุลมาตย์ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
636. นางสาวกมลรัตน์ นิ่มละมัย โรงเรียนพรศิริกุล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
637. นายบญุภพ ไกรเทพ โรงเรียนมัธยมวดัควนวเิศษมูลนิธิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
638. นางพรเพญ็ ถวลิเวทนิ โรงเรียนทพิยรัตน์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
639. นางพริยาภรณ์ เกล้ียงจิตร โรงเรียนประชาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
640. นางพมิล คงเพช็ร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
641. นางสาวลําใย สามเมือง โรงเรียนบรูณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
642. นางสาววภิารัตน์ ระวงัภยั โรงเรียนทพิยรัตน์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
643. นางสาวสมฤทยั พรมทอง โรงเรียนบรูณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
644. นายสุวฒัน์ ไชยประดิษฐ์ โรงเรียนบรูณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
645. นายอุปถัมภ ์พลูพงศ์ โรงเรียนบรูณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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646. นางสาวกรรณสพร ผ่องมาศ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
647. นางสาวนวภทัร โยคะสิงห์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
648. นางวชัราภา พนัธว์งษ์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
649. นางวาสิณี ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
650. นางสาวสุดหทยั ดาราพงษ์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
651. นางกัญญา มุสิกา โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
652. นางธนัยนันท ์ศรีตะกูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
653. นางพรทพิย์ รามนัฏ โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
654. นางพรสวรรค์ วสุิทธแิพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
655. นางภทัรวรรณ อิ่มเสมอ โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
656. นางสาวรุ่งทวิา หาดอ้าน โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
657. นางเสาวลักษณ์ สายนภา โรงเรียนวดัวรุณดิตถาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
658. นางอัชญา ศรีนาราง โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
659. นายธรีภทัร์ ครุฑสังข์ วทิยาลัยการอาชีพบอ่ไร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
660. นายประชา ธาดาพสิิฐ วทิยาลัยการอาชีพบอ่ไร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
661. วา่ที่ร้อยตรีอํานวย เปรมปรี วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
662. นางเกศสุดา จันเติบ โรงเรียนมารดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
663. นางขวญัเรือน โชติกล่อม โรงเรียนมารดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
664. นางสาวจันทร์จีรา รังสะกินนิน โรงเรียนสุนันทาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
665. นางจุรี ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนมารดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
666. นางจุไรรัตน์ โสภณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
667. นางนวลพรรณ คชรัตน์ โรงเรียนกิตติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
668. นางศรีจันทร์ สร้อยทรัพย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
669. นางสาวสุธลัิกษ ์เล้ียงถนอม โรงเรียนไสวนันทวทิย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
670. นางหรรษา เสียงเสนาะ โรงเรียนกิตติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

671. นายตรีเนตร กากูล โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยชนะสงคราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
672. นางอรุณ กากูล โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยชนะสงคราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
673. นางสาวจิตติมา คงเมือง โรงเรียนทรัพย์สมบรูณ์พทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
674. นางสาวนงนุช แหมา โรงเรียนตากพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
675. นางเบญจมาศ พลนิรันดร์ โรงเรียนวดัปากหว้ยไม้งาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
676. นางปราณี แหวเมือง โรงเรียนขุนหว้ยตากพฒันาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
677. นางพรเพญ็ สวา่งโชติ โรงเรียนตากพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
678. นางพชันีย์ วจิารณ์พล โรงเรียนผดุงปญ๎ญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
679. นางสุนันทา แสงจันทร์ โรงเรียนตากพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
680. นางสาวจิราภรณ์ เพชรปญ๎ญา โรงเรียนสรรพวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
681. นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนบา้นแม่สละเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
682. นางดวงพร พกุมาก โรงเรียนบา้นต้นผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

              จังหวัดตราด
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683. นายธรรมนูญ แจ่มอยู่ โรงเรียนบา้นแม่สลิดหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
684. นางปริมยากร ไมตรี โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
685. นายพภิพ โพนสาลี โรงเรียนบา้นแม่วะหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
686. นางพไิลวรรณ ศรีจริยา โรงเรียนบา้นขะเนจื้อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
687. นายภมูิ ชาญประเทศ โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
688. นางสาวสายใจ มีสวนทอง โรงเรียนบา้นขะเนจื้อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
689. นางสุภญิญา เทยีนสิรกุล โรงเรียนบา้นขะเนจื้อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
690. นางกนกกาญจน์ เวยีงนาค วทิยาลัยเทคนิดตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
691. นางสาวขวญัใจ หน่อวงศ์ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
692. นางจุไรรัตน์ เดชภรัิตนมงคล วทิยาลัยเทคนิคตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
693. นายตะวนั ชัยรัต วทิยาลัยการอาชีพบา้นตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
694. นายสุรสิทธิ ์แจ่มใส วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
695. นายพาสุข แม่หละเจริญพร กศน.อําเภอทา่สองยาง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

696. นางหอมจันทร์ วงศ์คํา กศน.อําเภอแม่ระมาด สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

697. นางสาวจีราวลัย์ นานา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวยีร์มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
698. นายชิษณุพงศ์ จันทหอม โรงเรียนอนุบาลเพช็ระ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
699. นางมรกตทพิย์ คิดยาว โรงเรียนตากกวง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
700. นางสาววนัทนา เพช็รกําแหง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวยีร์มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
701. นางสาวศุภากร สันปาุเงิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวยีร์มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
702. นางสุมิตรา ขําสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวยีร์มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
703. นายเอกชัย สืบมี โรงเรียนอนุบาลเพช็ระ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

704. นายจงชนะ บํารุงจิตต์ โรงเรียนบา้นเขาไม้ไผ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
705. นางพรวภิา เชยกล่ิน โรงเรียนอนุบาลบา้นนา (วดัช้าง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
706. นางเพช็รี ประสารบญุ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
707. นางรสิตา กุดแถลง โรงเรียนบา้นดอนกลาง (กิตารีศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
708. นางวรรณา พนัธพุล โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
709. นางสาวศุลีมาศ บญุศรี โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
710. นางสมสนิท ศรีมงคล โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
711. นางอรวรรณ์ แก้วกิริยา โรงเรียนอนุบาลบา้นนา (วดัช้าง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
712. นางกาญจนา จันหอม วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
713. นายจักรกฤษณ์ เมฆสุวรรณ์ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
714. นางณัฐกานต์ เหรียญทอง วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
715. นายไพวลั เขียวแปู วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
716. นายวเิชียร สิทธมิาลากร วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
717. นางชูจิตร สังข์ทองโรจน์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
718. นายบญุช่วย วรัิตน์ โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
719. นายปกรณ์ งาคม โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
720. นางสาวภรภทัร สุวมิล โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
721. นางสาวรัตนาภรณ์ รอดเกตุกูล โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดนครนายก



722. นางลัดดาวลัย์ เกษทอง โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
723. นางศุภาวรรณ แจ่มพึ่ง โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
724. นางอรพนิทร์ เจริญส่ง โรงเรียนมาลาสวรรค์พทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

725. นางกาญจนา เหลืองศิริธญัญา โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
726. นายธนู พบลาภ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
727. นายธรีวฒัน์ รัตนดากุล โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
728. นายนัฐพงศ์ ปฏภิาณอําไพ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
729. นางพรทพิย์ รัตนวนั โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
730. นางสาวพรนิดา กีรติวทิยาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
731. นางสาววนิดา ชมภพูงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
732. นางสังเวยีน บรูณธนานุกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
733. นางสุรีรัตน์ เม้งเกร็ด โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
734. นางอัจฉราวรรณ ทวไีทย โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทยีม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
735. นางจันทร์ฉาย ศรีแสง วทิยาลัยนาฎศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
736. นางชินัดดา พานิช วทิยาลัยนาฎศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
737. นายชูศักด์ิ ชื่นชอบ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
738. นายวรกฤติ เพง็สุข วทิยาลัยนาฎศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
739. นางกัญรินทร์ อธวิฒัน์กุลภทัร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
740. นางฉววีรรณ จันทร์เม่ง โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
741. นางสาวเฉลา ม่วงทรัพย์ โรงเรียนบา้นหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
742. นางสาวณัฏฐณิช สะมะจิตร์ โรงเรียนวดัสามควายเผือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
743. นางสาวนิตยา ชังคมานนท์ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
744. นางพเยาว ์จันทร์จารุภคั โรงเรียนศาลาตึกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
745. นางสาวศรีสุวรรณ ววิธิเทศ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
746. นางสาวศิริพร เจียระไนภรณ์ โรงเรียนศาลาตึกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
747. นางสมร ฉายอรุณ โรงเรียนศาลาตึกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
748. นางสุมาลี รวมธรรม โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
749. นายกมล ประทปีธรีานันต์ โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
750. นางสาวกรองทอง เทยีนไชย โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
751. นางการณ์ฉัตร ธนธรรมพานนท์ โรงเรียนสามพรานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
752. นางจิตณา มั่นคง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
753. นายปฐว ีพวงสําลี โรงเรียนวดัทา่บดู (นครผลประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
754. นางรุ่งนภา อิศเรนทร์ โรงเรียนวดักลางบางแก้ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
755. นางศิริรัตน์ สมไร่ขิง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
756. นางสมควร หมั่นดี โรงเรียนสามพรานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
757. นางสาวสมปอง สุนประชา โรงเรียนบา้นบางม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
758. นางอนงค์ จ้อยทองมูล โรงเรียนวดัราษฏร์สามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
759. นางกัณทมิา สุธดีวงสมร วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
760. นางสาวขนิษฐา ศกุนตะเสฐียร วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดนครปฐม



761. นางสาวนิรินธน์ ถ้ําแก้ว วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
762. นายฤกษช์ัย ศรีสมบติั วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
763. นางปราณี ปยุงาม โรงเรียนบอสโกพทิกัษ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
764. นางวรรณา เกิดสมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุธธีร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
765. นางสาววลัญชร อดิพฒัน์ โรงเรียนสหบํารุงวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
766. นางศันสนีย์ สระทองพนู โรงเรียนอํานวยวทิย์นครปฐม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
767. นางสมพศิ ใจดี โรงเรียนบํารุงวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
768. นางสาวสายทอง พรมมาเดช โรงเรียนอนุบาลสุธธีร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
769. นางสุรีรัตน์ ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุธธีร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
770. นางอินทกุา ขันธรักษา โรงเรียนบํารุงวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
771. นางเอมอร หงัเสวก โรงเรียนบอสโกพทิกัษ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

772. นางกาญจนา มังคละคีรี โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
773. นางสาวจุฑามาศ บวัทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พนิิจพทิยานุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
774. นางสาวประนอม นาโควงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
775. นางปยิะดา โทพล โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
776. นางพศวร์ี ทศันไพร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พนิิจพทิยานุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
777. นางสุภาภรณ์ ศูนย์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
778. นางสาวอัชยา คิสาลัง โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
779. นางสาวอําภา คํามา โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
780. นางกัญวรา อารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
781. นางนวลน้อย แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
782. นางสาวพชัรา สิกขา โรงเรียนบา้นหนองปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
783. นางพจิิตตรา วชิะนา โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
784. นางภสัรา ฐานวเิศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
785. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์ โรงเรียนบา้นฝ่๎งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
786. นางศรีสุดา ผ่องแผ้ว โรงเรียนเมืองนครพนม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
787. วา่ที่พนัตรีเดชา คัณทกัษ์ โรงเรียนบา้นนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
788. นางพรอุมา รากวงค์ โรงเรียนอุเทนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
789. นางรัชนี สมรฤทธิ์ โรงเรียนทา่จําปาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
790. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วน โรงเรียนบา้นนาอินทร์นาโอนาคอยพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
791. นางวไิลพร อุ่นอกพนัธุ์ โรงเรียนอุเทนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
792. นายวรีะพจน์ บวัศรี โรงเรียนบา้นค้อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
793. นางสุมลรัตน์ บริเอก โรงเรียนบา้นปากอูน (ปากอูนผดุงวทิย)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
794. นางอุษณีย์ อันสุข โรงเรียนอุเทนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
795. นายธาํรง นิตยวรรณ วทิยาลัยเทคนิคบา้นแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
796. นางสุรีย์ แก้วกาหลง วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
797. นางนลินรัตน์ ธรีเกียรติปภาดา โรงเรียนตงเจี่ย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดนครพนม



798. นางสาวกรกนก พลเดช โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
799. นางจําเนียร อาจจํานงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัสมอราย) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
800. นางจิดาภา เอี่ยมนูญ โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
801. นายชินกร กลโคกกรวด โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
802. นายชินรัตน์ สุขดี โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
803. นางสาวเตือนจิต มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
804. นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
805. นางพนูแก้ว ช่างผัส โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
806. นางพนูสุข ศรีไชย โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัสมอราย) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
807. นางศณิตตา โกกลางดอน โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัปาุจิตตสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
808. นางสาวกรรณิกา แจ้งหมื่นไวย โรงเรียนบญุวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
809. นายฉัตร์ตรา แมบจันทกึ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
810. นางชญานิษฐ์ ทองเกิด โรงเรียนวดัทุ่งสวา่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
811. นางดวงภกัด์ิ ชาตะสุวจันานนท์ โรงเรียนบญุวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
812. นางบงัอร เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
813. นางวรรณพชัร พอกระโทก โรงเรียนบญุวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
814. นางวรรณภา มังบู่แวน่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
815. นายสันติชัย เมืองนกเอี้ยง โรงเรียนวดัทุ่งสวา่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
816. นางอรทยั แถวไธสง โรงเรียนเสนานุเคราะห์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
817. นางอารีลักษณ์ ภทัรบนัลือภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
818. นางสาวดาวเรือง ขึงโพธิ์ โรงเรียนชุมชนวดัรวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
819. นางนภาภรณ์ ฝุายโชคชัย โรงเรียนบา้นบงึทบัปรางค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
820. นางนิตยา ออมไธสง โรงเรียนบา้นหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
821. นางกมลทพิย์ ลบแย้ม โรงเรียนบา้นโนนเหล่ือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
822. นางสาวขนิษฐา พร้ิงกระโทก โรงเรียนบา้นกุดโบสถ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
823. นางนาฏญา ศิริกุลชัยวฒันา โรงเรียนบา้นประชาสันต์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
824. นายประสิทธิ ์รุนกระโทก โรงเรียนบา้นหนองเสือบอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
825. นางสิริญญา รวยสันเทยีะ โรงเรียนบา้นกุดโบสถ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
826. นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน โรงเรียนเสิงสาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
827. นายสุปญ๎ญา ศิริกุลชัยวฒันา โรงเรียนบา้นประชาสันต์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
828. นางอัชรา ไชยดี โรงเรียนบา้นลําไซกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
829. นางสาวอัญชลี ชนะเพยีร โรงเรียนสะแกราชวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
830. นางณัฐฐินันท ์ธรรมะจิตต์ิ โรงเรียนบ้านแกน่ท้าว (อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
831. นางพชันี แปนูนรินทร์ โรงเรียนบา้นคลองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
832. นางสาวนันทวนั เหดิขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
833. นายมานพ ต้ังเพชรศิริพงษ์ โรงเรียนสระพระขมาดไพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
834. นางรมิดา จงหมื่นไวย์ โรงเรียนบา้นหนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
835. นายววิฒัน์ กอมขุนทด โรงเรียนบา้นหนองละมั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
836. นายสมพร แก้ววนั โรงเรียนบา้นหนองแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
837. นางสาวสุชาวดี นาคา โรงเรียนบา้นเสมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

              จังหวัดนครราชสีมา



838. นางอนงค์ สุขกิตติ โรงเรียนบา้นโนนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
839. นางอัชฌารัตน์ พรหมเศรณี โรงเรียนบงึคําคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
840. นางสาวอาคเนย์ เชื้ออิ่ม โรงเรียนด่านขุนทด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
841. นางอุทยัวรรณ บรรจงจิตร โรงเรียนด่านขุนทด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
842. นายครรชิต ไลยนอก โรงเรียนเกล็ดล้ินวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
843. นายประเสริฐ ภู่ถนนนอก โรงเรียนสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
844. นางเพญ็จิตต์ เนตรกลาง โรงเรียนเทพาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
845. นายไพโรจน์ เดชโนนสังข์ โรงเรียนบา้นปอบดิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
846. นางภาวนา ประยงค์เพชร โรงเรียนบา้นด่านช้าง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
847. นายวสูิตร ไร่ดี โรงเรียนบา้นหนองปรือคึมม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
848. นางสาวศศิฤทยั ด่านกลาง โรงเรียนเกล็ดล้ินวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
849. นางสงวนวงศ์ วรนาถนฤมล โรงเรียนชุมชนบา้นช่อระกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
850. นายสมศักด์ิ สีวยั โรงเรียนบา้นหนองสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
851. นางกัลยา เพลินบญุ โรงเรียนวดัโพธิศ์รีบรรจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
852. นางสาวขวญัตา ตู้กลาง โรงเรียนบา้นกล้วย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
853. นางทรรศนีย์พร ค้าทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
854. นางวงเดือน ธรมีฤทธิ์ โรงเรียนวดัโพธิศ์รีบรรจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
855. นางสาวศศินันท ์ธญัเจริญทวรัีฐ โรงเรียนพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
856. นางสมทรัพย์ เลิศนา โรงเรียนบา้นดอนตัดเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
857. นางสําอางค์ เหล็กประสุข โรงเรียนบา้นโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
858. นางสุนันท ์ค้าขาย โรงเรียนพมิายสามัคคี 1 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
859. นางอรุณ แพะขุนทด โรงเรียนบา้นลุงตามัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
860. นางปาริชาติ ทจีันทกึ วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอ่คูณ ปริสุทโธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
861. นายมังกร พรจําศิลป์ วทิยาลัยสารพดัช่างนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
862. นางสุกัญญา ใจฝ้๎น วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
863. นางเกศสุดา บญุฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
864. นางจิณหน์ิภา ชูใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
865. นายนพปฎล เปยีเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
866. นางสาวปยิมาศ คําหล้า โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
867. นางพรชฎา ประมูลจักโก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
868. นางสาวพรทพิา จอมเกาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
869. นางเพญ็ประภา สุขจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
870. นางมะลิ วาปโีส โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
871. นางสาวอังคณา พุ่มหมื่นไวย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
872. นางอัมพร ศรีวชิา โรงเรียนอัสสัมชัญนครรราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

873. นางฉววีรรณ วาสนา โรงเรียนเทศบาลวดัรามประดิษฐ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
874. นางบําเพญ็ บญุชูดวง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
875. นางปราณี รักษศ์รีทอง โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
876. นางสุภาวดี ฟองมณี โรงเรียนเทศบาลวดันาควารี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดนครศรธีรรมราช



877. นางสาวอมรรัตน์ ไสยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
878. นางอัจฉรา กรดสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
879. นางจิตตรัตน์ ไกรแก้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
880. นางสาวชุติมันต์ วฒิุมานพ โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
881. นางปรานี ธรรมพทิกัษ์ โรงเรียนบา้นทวดทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
882. นางวาสินี ขวญัฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
883. นางอภญิญา การิกาญจน์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
884. นางอาภรณ์ สันติวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช " ณ นครอุทิศ " คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
885. นางจินตนา วงศ์กรเชาวลิต โรงเรียนสตรีทุ่งสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
886. นายพงศ์ศักด์ิ ผสารพจน์ โรงเรียนบา้นน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
887. นางพชัชา ชูช่วย โรงเรียนวดัวงัรีบญุเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
888. นางพฒันี ขําเจริญ โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
889. นางวนิดา วารีรักษ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
890. นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทอง โรงเรียนสตรีทุ่งสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
891. นางสุจารีย์ กุลเทศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
892. นางสุมาลี เพชรชนะ โรงเรียนพปินูสังฆรักษป์ระชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
893. นายกรีฑา สามพมิพ์ โรงเรียนวดัวงัฆ้อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
894. นางสุพร สามพมิพ์ โรงเรียนวดัวงัฆ้อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
895. นางอนุกูล เซ่งกําเหนิด โรงเรียนปากพนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
896. นางอุษา พนังนุวงศ์ โรงเรียนร่อนพบิลูย์เกียรติสุนธราภวิฒัก์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
897. นางกาญจนา ปญ๎ญานฤพล โรงเรียนวดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
898. นางจรรยา ศิลปรัศมี โรงเรียนวดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
899. นางญาณิน บวับญุ โรงเรียนวดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
900. นางบณัฑิตา ชูปู โรงเรียนวดันากุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
901. นายอรุณ ศรีรัตน์ โรงเรียนวดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
902. นางสาวกัลยา เรืองรอง วทิยาลัยสารพดัช่างนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
903. นางณัติฐา เพช็รแก้ว วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
904. นายนันทวทิย์ ไตรเมศ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
905. นายพฒันา ทุ่งโพธิต์ระกูล วทิยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
906. นางวณี ฤทธผิล วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
907. นางศรินทร์ทพิย์ ภู่ลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
908. นางสุธาทพิย์ แสนเดช วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
909. นางดลยา เรือนวาส โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
910. นางนันทนา จันทร์ขาว โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
911. นางสาวมาลิสา ทองส่งโสม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

912. นางสาวกรองกาน บวัตูม โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ําโพใต้ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
913. นางกานต์พชิชา แก้วพนัธ์ โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
914. นายชินโชติ สายคุณากร โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
915. นางชุติมา บญุมา โรงเรียนเทศบาลวดัช่องคีรีศรีสิทธวิราราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดนครสวรรค์



916. นางตรีรัตน์ พวงสมบติั โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
917. นางนววรรณ สิมมา โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
918. นางสาวปวณีา แตงนารา โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต้ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
919. นางพชัรี ศรีดี โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
920. นายสุทศัน์ เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
921. นายเอธสั ศิลารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ําโพใต้ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
922. นางสาวจงกลนี ลีนะกุล โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
923. นายชิดชัย ศุกระจันทร์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
924. นางวชัรีย์ ลําจวน โรงเรียนวดัหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
925. นางวไิลพร ฮดโท โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
926. นายศุภณัฐ เขียวมณี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
927. นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
928. นายอุดมชัย เวชมนัส โรงเรียนพระบางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
929. นายคําดี ขุนดารา โรงเรียนวดัหนองยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
930. นายจักรกฤต ขําหลุ่น โรงเรียนแม่วงก์พทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
931. นายฉัตรชัย เกตุนวม โรงเรียนแม่วงก์พทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
932. นางสาวบญุชู เงินสลุง โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บา้นมฤคทายวนั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
933. นางสาวกรองกาญจน์ น้อยประชา โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
934. นางกัญญารัตน์ จรบรีุ โรงเรียนอนุบาลทา่ตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
935. นายไพฑูรย์ แตงทอง โรงเรียนบา้นหนองสะเอ้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
936. นางรณิดา อินทร์ฉ่ํา โรงเรียนทา่ตะโกพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
937. นางรุจี รัมมะฉัตร โรงเรียนวดัสวา่งวงษ ์(ตาคลีประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
938. นายสน ชมชื่น โรงเรียนวดัพนมเศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
939. นางนภา กาญจนกิจโสภณ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
940. นางสุจินต์ มั่นเจริญศิริ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
941. นางสุดใจ เกตุเดชา วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
942. นางสุทธรัิตน์ โมราราย วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
943. นางอารีย์ ศรีศักด์ิวรชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
944. นางจันทรา แช่มเอี่ยม โรงเรียนอนุชนวฒันา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
945. นายธนกร บญุเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
946. นางสาวปยินันท ์สังขรัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
947. นางสาวพฒันา พลูเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
948. นางมณฑกานต์ สาครธนรัตน์ โรงเรียนอนุชนวฒันา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
949. นางวจิิตร สุขะพบิลูย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
950. นางสาววยิะดา ชามีรส โรงเรียนอนุชนวฒันา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
951. นางศิรินทร์ทพิย์ วฒันมณี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
952. นางอลิษา บญุเกิด โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรค์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
953. นางสาวเอื้อมเดือน ฉุยฉาย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



954. นางฐิตารีย์ ธนาปรีชากุลวชัร โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 5 ทานสัมฤทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
955. นางสาวนัฐราพร พชิญากร โรงเรียนวดัแคนอก (คณะราษฎรบํารุง 1) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
956. นางสาวประนัดดา วนวาล โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 1 วดัทา้ยเมือง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
957. นางพรทพิย์ เกตุวงษ์ โรงเรียนวดับางรักน้อย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
958. นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี โรงเรียนวดัพกิุลเงิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
959. นางวไิลลักษณ์ โพธิอ์ุ่น โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
960. นายวฒิุพงษ ์ฟุูงสวรรณ โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 4 วดับางแพรกเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
961. นางสาวศุนิษา เลิศทวสุีข โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
962. นางกุลริศา สุดปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
963. นางจินตนา ทาโน โรงเรียนสตรีนนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
964. นางระเบยีบ สอนมาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
965. นายรัธพล แสงประพาฬ โรงเรียนวดัทางหลวงโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
966. นางวราภรณ์ วมิลกาญจนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
967. นางสมจินตนา อลิสานันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
968. นางสมบญุ ปานโคก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
969. นางสุภาพร นิธโิสภา โรงเรียนสตรีนนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
970. นางเสาวนิต เดชคง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
971. นางอุษณีย์ ด่านกุลชัย โรงเรียนสตรีนนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 1
972. นางกิตติยา ดอกคํา โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 2
973. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสวา่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 2
974. นางชมมงคล จวงจ่าย โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 2
975. นางสาวธนารัตน์ เจือจันทร์ โรงเรียนวดัคลองขุนศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 2
976. นางเบญจมาศ สุชาติพงศ์ โรงเรียนปากเกร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 2
977. นางราตรี ชาญกูล โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 2
978. นางสุรีย์ แสงสวา่ง โรงเรียนชุมชนวดัไทรน้อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 2
979. นางสาวอังคณา ปานนก โรงเรียนวดัคลองขุนศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต 2
980. นายเล่ือนวทิย์ อารีย์ วทิยาลัยเทคนิคนนทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
981. นางสาวชญาน์ทพิย์ พลับประสิทธิ์ โรงเรียนชาญรัตน์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
982. นางสาวนาตยา มีแสง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปเีตอร์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
983. นางปญ๎ญ์ภริมย์ ผ่องพกัตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ นนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
984. นางภาณี พงษไ์พร โรงเรียนเปรมประชาวฒันา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
985. นางสาวยุพดา วหิารทอง โรงเรียนเปรมประชาวฒันา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
986. นางรอบยี๊ะ ไกรชิต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปเีตอร์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
987. นางสาววไิลลักษณ์ บวรนันทวงศ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปเีตอร์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
988. นางศรีอุทยั นิ่มนาค โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปเีตอร์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

989. นางกมลพรรณพร วงศ์เหลือง โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัดี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
990. นางซูฮานาฬียะห ์มูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัดี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดนราธิวาส

              จังหวัดนนทบรุี



991. นางสาวนิธ ีทองไหม โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัประชาภริมย์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
992. นายมฮํามัดไซเอก เจ๊ะยา โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นทรายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
993. นางสาววนัดี ทพิรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วมิุกตายนวทิยา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
994. นางสาวแวฟาซียะ แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นทรายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
995. นางอรุณี สินฉิม โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัประชาภริมย์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
996. นายอุสมาน รีจิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นบาเละฮิเล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
997. นายเอกพจน์ วงศ์เหลือง โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัดี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
998. นางกมลวรรณ แสงอรุณ โรงเรียนนราสิกขาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 1
999. นางสาวกาญจนีย์ บนิแวดาโอ๊ะ โรงเรียนบา้นรามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 1
1000. นางจินตนา มานะ โรงเรียนบา้นยี่งอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 1
1001. นางสาวชฎากต แก้วทอง โรงเรียนวดัโคกโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 1
1002. นางนภาพร พลูสมบติั โรงเรียนวดัโคกโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 1
1003. นายเฉลิมศิลป ์พชิญเวทย์วงศา โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2
1004. นางชัยทพิย์ พชิญเวทย์วงศา โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2
1005. นางทพิาพร หะยะมิน โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2
1006. นางนวลศิริ บญุมาลี โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2
1007. นางสาวนารี สุกใส โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2
1008. นางสาวรูมีซะร์ ยะยือริ โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2
1009. นางวลัยพร ลือเลิศธรรม โรงเรียนบา้นสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2
1010. นางอุไร เชาวท์อง โรงเรียนบา้นคลองตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2
1011. นางซาแลฮา ศรีริกานนท์ โรงเรียนบา้นตาโงะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 3
1012. นางซูฮัยลา โต๊ะมิ๊ โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 3
1013. นางสาวรสนี ยะปา โรงเรียนบา้นยานิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 3
1014. นางสาวอาบด๊ีะ ยิ โรงเรียนผดุงมาตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 3
1015. นายธรีพงศ์ พรหมชาติ วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1016. นายสาเหะอันวา ดะแซ วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1017. นายเกษตร อุ่นกาศ โรงเรียนดรุณวทิยา (เทศบาลบา้นสวนตาล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1018. นางจุฑามณี ทะขัติ โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1019. นายณรงค์ฤทธิ ์ไชยกลางเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1020. นายประเสริฐ สุริยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1021. นายมารุต วงศ์หล้า โรงเรียนดรุณวทิยา (เทศบาลบา้นสวนตาล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1022. นางเยาวนี สายใจ โรงเรียนดรุณวทิยา (เทศบาลบา้นสวนตาล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1023. นางสุทธารักษ ์ดรุณนารถ โรงเรียนดรุณวทิยา (เทศบาลบา้นสวนตาล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1024. นางโสภดิา เย็นทรวง โรงเรียนดรุณวทิยา (เทศบาลบา้นสวนตาล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1025. นางกณิศา ดวงภเูมฆ โรงเรียนน่านนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
1026. นางสาวจริยา ใจยศ โรงเรียนสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
1027. นางสาวญาดา กาปอูง โรงเรียนสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
1028. นางนิศากร พทุธา โรงเรียนแม่ขะนิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
1029. นางเรณู ปน๎ทะมา โรงเรียนสาธกุิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

              จังหวัดน่าน



1030. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิทธวิงศ์ โรงเรียนสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
1031. นางสาวอัญชลี ตันโน โรงเรียนประกิตเวชศักด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
1032. นายก้าวพารักษ ชาวส้าน โรงเรียนบา้นสบมาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1033. นางกิตยาภรณ์ ปงิยศ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1034. นางสาวเกษร แก้วทติย์ โรงเรียนชุมชนบา้นดอนตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1035. นางณัฐกานต์ คําภรีะ โรงเรียนชุมชนบา้นดอนตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1036. นางบษุบา โพธริินทร์ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1037. นางพทุธธดิา ไชยยงค์ โรงเรียนทา่วงัผาพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1038. นายสิทธพิล พรมมินทร์ โรงเรียนภคูาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1039. นางสุณัฐชา ยวงคํา โรงเรียนพระธาตุพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1040. นายสุทน คํารังษี โรงเรียนชุมชนบา้นทุ่งช้าง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1041. นางสุภาพร จิตตรง โรงเรียนพระธาตุพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
1042. นางพรรณี เครือบญุราช วทิยาลัยเทคนิคน่าน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1043. นางสมใจ ตันวพิงษต์ระกูล โรงเรียนอนุบาลอยู่วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1044. นางอรพรรณ ยากับ โรงเรียนอนุบาลอยู่วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1045. นางอารดา ใจบญุ โรงเรียนอนุบาลอยู่วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1046. นางธญัญธร ทองประภา โรงเรียนเทศบาล 3 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1047. นางธรีาลักษณ์ ชูอาวธุ โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล 1) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1048. นายบรพษิ วงษม์ั่น โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล1 ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1049. นายพรชัย มาลาศรี โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล 1) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1050. นางสาวพชัราภรณ์ อ่อนคํา โรงเรียนเทศบาล 1 "บรีุราษฎร์ดรุณวทิยา" กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1051. นางมยุรี เรืองปรัชญากุล โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล 1) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1052. นางสาวศิริพร สุขสบาย โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล 1) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1053. นางสาวสมจิตร บตุรทอง โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล 1) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1054. นางสาวสุนันทา บญุบํารุง โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธรีวทิยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1055. นายขวญัชัย จิตสํารวย โรงเรียนลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 1
1056. นางขวญันภา นามแก้ว โรงเรียนธารทองพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 1
1057. นางเขมณัฎฐ์ ธนสิริอนันต์ โรงเรียนทะเมนชัยพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 1
1058. นางเจนจิรา ศิริเลขอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 1
1059. นางธนาลัย เธยีรวรรณ โรงเรียนบา้นโคกระกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 1
1060. นางปารณีย์ โกศัลวฒัน์ โรงเรียนทะเมนชัยพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 1
1061. นางสมถวลิ พรหมบตุร โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 1
1062. นายกิตต์ิไกรวชิญ์ ผิวเกล้ียง โรงเรียนวดับา้นตะโกตาพิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 2
1063. นายชอบ สํานักนิตย์ โรงเรียนบา้นกุดใหญ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 2
1064. นายประเสริฐ เกื้อประโคน โรงเรียนวดับา้นตะโกตาพิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 2
1065. นางสาวรมิดา ชาญประโคน โรงเรียนบา้นกรวดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 2
1066. นางรักษม์ณี ผลแก้ว โรงเรียนบา้นโชคกราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 2
1067. นางวราภรณ์ จันทร์เสน โรงเรียนบา้นปง๎กู (คุรุประชานุสรณ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 2
1068. นางวนัดี สุขสวสัด์ิ โรงเรียนบา้นบญุช่วย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 2

              จังหวัดบรุรีมัย์



1069. นางสมบญุ แก้วเนตร โรงเรียนบา้นปง๎กู (คุรุประชานุสรณ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 2
1070. วา่ที่ร้อยตรีอัศม์เดช กระฐินหอม โรงเรียนวดับา้นไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 2
1071. นายกิตติภมูิ ผลวเิศษสิทธิ์ โรงเรียนนางรองพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 3
1072. นางเกษร สวนบรีุ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 3
1073. นางนภสัสร ผลวเิศษสิทธิ์ โรงเรียนนางรองพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 3
1074. นางพเยาว ์ศรีภกัดี โรงเรียนบา้นโคกเขาพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 3
1075. นางสาวไพรลิน พรมโสภา โรงเรียนบา้นโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 3
1076. นางรุ่งรัตน์ จําปาโพธิ์ โรงเรียนนางรองพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 3
1077. นางลัดดาวลัย์ งามขจรกุลกิจ โรงเรียนบา้นหนองบวัลี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 3
1078. นางสมทรง เอี่ยมไธสง โรงเรียนบา้นโคกเขาพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 3
1079. นางสําเภา นพรัตน์ โรงเรียนบา้นถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 3
1080. นางกิตติมา โพธิร์าม โรงเรียนบา้นซาดหวัแคนหนองแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 4
1081. นายเทา วรรณจักร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 4
1082. นายบญุส่ง กิจคติ โรงเรียนหนองขุนพรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 4
1083. นางประภาพรรณ เพชรศรี โรงเรียนสตึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 4
1084. นางยุพาวดี ศรเสนา โรงเรียนบา้นโนนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 4
1085. นางละไม วรรณจักร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 4
1086. นางวริศรา มนูขจร โรงเรียนวดัอิสาณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 4
1087. นายศิวานนท ์สวยสวา่ง โรงเรียนบา้นหนองไผ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 4
1088. นางสาวอุษณา พรมแสง โรงเรียนบา้นง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมย์ เขต 4
1089. นายจรูญ นิพรรัมย์ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1090. นางจันทร์ทริา อินทร์ปรางค์ วทิยาลัยสารพดัช่างบรีุรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1091. นางเนาวรัตน์ ปยุะติ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1092. นางปรียา พรธวชัชัย วทิยาลัยการอาชีพนางรอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1093. นางพนิิจ สายสุทธชิัย วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1094. นางเยาวลักษณ์ ดุจเพญ็ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1095. นางสาวรุ่งฤดี เลิศศิริ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1096. นางศิริรัตน์ บตุรสิงห์ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1097. นางสาวชนิดาภา สวา่งศรี โรงเรียนเทศบาลทา่โขลง 1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1098. นายชลิต บวัทอง โรงเรียนสามโคก กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1099. นายชายแดน เดชาฤทธิ์ โรงเรียนสามโคก กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1100. นางทชิากร หสันาม โรงเรียนสามโคก กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1101. นายอัมพร ภกูองไชย โรงเรียนเทศบาลทา่โขลง 1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1102. นางสาวอาทติยา มะโนลัย โรงเรียนเทศบาลทา่โขลง 1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1103. นายอุทยั นิ่มเดช โรงเรียนสามโคก กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1104. นางจุไรรัตน์ เมืองคํา โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 1
1105. นางชนากานต์ วรงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทมุธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 1
1106. นางชัญญา แซ่ล้ิม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 1
1107. นางดุษณีย์ ปล่ังกลาง โรงเรียนวดัพชืนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 1

              จังหวัดปทมุธานี



1108. นางภทัร์นรินทร์ ขุนทรง โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 1
1109. นางมันตรินี วงศาโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทมุธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 1
1110. นางรัชฎาภรณ์ คุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 1
1111. นางสาวเรืองศิริ เรียงขัน โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 1
1112. นายวฒันา รุ่งศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทมุธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 1
1113. นางขวญัชีวติ นุชบวั โรงเรียนธญัรัตน์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2
1114. นางทวิาพร อภสิิฎฐาภรณ์ โรงเรียนวดัแสงสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2
1115. นางภริูตา เบาเนิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2
1116. นางรสสุคนธ ์โหรวชิิต โรงเรียนวดัโปรยฝน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2
1117. นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2
1118. นางวงศ์สิริ เทพหนู โรงเรียนวดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2
1119. นางวชัราวลัย์ วชัรบรูพาชัย โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2
1120. นางศิริมา สุขเสดาะ โรงเรียนวดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2
1121. นางหมายใจ จิตรีธรรม โรงเรียนธญัญสิทธศิิลป์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี เขต 2
1122. นางจริยา สุนทรัช วทิยาลัยเทคนิคปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1123. นางสาวประพมิพ ์แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลทนินโชติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1124. นางลาวณัย์ สมิธ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยรังสิต สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1125. นางกัลยาภสัร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพทิกัษ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1126. นางชนัญญา ฤทธลึิก โรงเรียนบา้นหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1127. นางสาวเพยีงใจ ทบัทมิ โรงเรียนเทศบาลบา้นหนองบวั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1128. นางรุ้งเพช็ร สีล้ินจี่ โรงเรียนประจวบวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1
1129. นางสาคร ชูจันทร์ โรงเรียนบา้นดอนทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1
1130. นางสุกัญญา พศิาลภทัรกิจ โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1
1131. นางจริยา ฉายศรี โรงเรียนบา้นสามร้อยยอด (บณุยรักษอ์ุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 2
1132. นางจิราพร ยิ้มน้อย โรงเรียนบา้นหนองตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 2
1133. นางทองศิริ ตันเจริญ โรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์บํารุงมิตรภาพที่ 158) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 2
1134. นางสาวพชัรี คลํ้าจิต โรงเรียนกุยบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 2
1135. นายวชิาญ ชื่นเจริญ โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 2
1136. นายธวชัชัย ดุกสุขแก้ว วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1137. นายธรีวทิย์ หทยัรัตนานนท์ วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1138. นางศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1139. นายคมสัน พลแก้ง โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัศรีมงคล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1140. นายจิรศักด์ิ บญุขวญั โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัหลวงปรีชากูล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1141. นางจุฑาธบิด์ิ ศรีวรัญญตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วดัแก้วพจิิตร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1142. นายนิวฒัน์ อินสอาด โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัใหม่ทา่พาณิชย์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1143. นางเพญ็ศรี โฉมยงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวทิย์สมใจ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดประจวบคีรขีันธ์

              จังหวัดปราจีนบรุี



1144. นางสาวยุพดี พณิเสนาะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวทิย์สมใจ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1145. นางละออง สกุลพราหม์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัหลวงปรีชากูล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1146. นางศรีสวสัด์ิ เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัหลวงปรีชากูล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1147. นายอดุลย์ เชิดชู โรงเรียนมัธยมวดัปาุมะไฟ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1148. นางอัญชลี อยู่พร้อม โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1149. นางสาวกุมารี อัษฎานุวฒัน์ โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบรีุ เขต 1
1150. นางจรวย อินทร์สืบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบรีุ เขต 1
1151. วา่ที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร โรงเรียนปราจิณราษฏรอํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบรีุ เขต 1
1152. นายบรรจบ เนตรวงค์ โรงเรียนวดัเนินสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบรีุ เขต 1
1153. นายสุเมธ สุรินทร์ โรงเรียนเมืองปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบรีุ เขต 1
1154. นางสาวอัมพร นพนนท์ โรงเรียนชุมชนวดัหนองจวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบรีุ เขต 1
1155. นางสาวเพญ็พมิล อริย์ธชัดิษยา โรงเรียนบอ่ทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2
1156. นางสมถวลิ รัตนวชัรากร โรงเรียนบา้นพระปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2
1157. นางสุจิตรา เกตุแก้ว โรงเรียนชุมชนบา้นทุ่งโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2
1158. นางสาวดารุณี อึ้งเลิศตระกูล วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1159. นางนฤมล แตงบตุร วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1160. นายสมภพ มงคล วทิยาลัยสารพดัช่างปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1161. นายสันทดั วรานนท์ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1162. นายอุทยั ลามิล วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1163. นางคํามอน พงษป์ระเสริฐ โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1164. นางสาวแจ่มศรี ไชยฮาด โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1165. นางประนอม ศรีขาว โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1166. นางปยิะวดี สันโดด โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1167. นายวศิณ บญุมา โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1168. นางสาวสาคร แขกพงษ์ โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1169. นางสุกัลยา บญุมาศ โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1170. นายอนุพงษ ์ศรีชมภู โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1171. นายอาทติย์ ตาดเดิม โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1172. นางอารยา ทรัพย์เจริญ โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1173. นางชุติพร สุระกําแหง โรงเรียนเทศบาลบา้นตะลุบนั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1174. นางสาวไซลัน สาและ โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นจะบงัติกอ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1175. นางสาววนิดา แยนา โรงเรียนเทศบาล 5 วดันพวงศาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1176. นางสมบติั บวัทองสุข โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกนิแบ่งรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1177. นางสุวดี ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นจะบงัติกอ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1178. นายอธปิ เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 3 บา้นปาตาตีมอ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1179. นางอัมพร แสะแมะ โรงเรียนเทศบาลบา้นกาหยี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1180. นายเอกรินทร์ รัตนกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกนิแบ่งรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1181. นางกันยา วะตะกี โรงเรียนเมืองปต๎ตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 1
1182. นายจิรวฒัน์ จันทรลาภ โรงเรียนเมืองปต๎ตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 1

              จังหวัดปตัตานี



1183. นางณดา แวกาเดร์ โรงเรียนเมืองปต๎ตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 1
1184. นางพรทพิย์ อร่ามโชติ โรงเรียนเมืองปต๎ตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 1
1185. นางรุสนี กาลอ โรงเรียนชุมชนบา้นกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 1
1186. นายสมพงศ์ สืบประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองปต๎ตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 1
1187. นางสีตีบเีดาะ ยูโซ๊ะ โรงเรียนบา้นคลองช้าง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 1
1188. นางนิพา ม่วงทบัทมิ โรงเรียนแม่ลานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 2
1189. นางรอซีดะห ์ดาโอ๊ะ โรงเรียนบา้นยะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 2
1190. นายรอสดี จารง โรงเรียนบา้นสิเดะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 2
1191. นางวนีา อับดุลสตา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 52 (ชุมชนบา้นต้นไพ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 2
1192. นางสุรญา เดชอรัญ โรงเรียนบา้นสิเดะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 2
1193. นางอัมพรรัตน์ สรรพพนัธ์ โรงเรียนแม่ลานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 2
1194. นางสาวจุฬาวรรณ์ บวัหลวง โรงเรียนบา้นบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 3
1195. นางนีรนาท โรจนรัตน์ โรงเรียนพระราชประสงค์บา้นทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 3
1196. นางสาวยุพาวรรณ ไชยโป โรงเรียนบา้นจะเฆ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 3
1197. นางสาวลลิตา สุขเทพ โรงเรียนบา้นจะเฆ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 3
1198. นางสุชาดา อาลี โรงเรียนบา้นลานช้าง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 3
1199. นายอาหามะ สะอะ โรงเรียนบา้นตือเบาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปต๎ตานี เขต 3
1200. นางสาวธริรัตน์ บญุหา วทิยาลัยอาชีวศึกษาปต๎ตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1201. นายบํารุง สุพงษ์ วทิยาลัยเทคนิคปต๎ตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1202. นางสาวปาริชาติ ปริกงาม วทิยาลัยอาชีวศึกษาปต๎ตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1203. นายไพรัตน์ จาติเกตุ วทิยาลัยอาชีวศึกษาปต๎ตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1204. นางสาวสุจิรา แซ่อุ๋ย วทิยาลัยเทคนิคปต๎ตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1205. นางสุวรรณา อรุณพนัธุ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาปต๎ตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1206. นางสาวบงัอร จันทร์ทอง กศน.อําเภอโคกโพธิ์ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1207. นางสาวกวนิรัตน์ นิลวานิช โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1208. นางฌานิกา แดงเกิด โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1209. นางถนอม ราชสมบรูณ์ โรงเรียนเทศบาลวดัแม่นางปล้ีม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1210. นายพงษศั์กด์ิ พศิประเทอืง โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1211. นางพนูศิริ ศรพรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1212. นางมาลี สุคันธรส โรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1213. นายศุภชัย ยุวเรืองศรี โรงเรียนเทศบาลวดัแม่นางปล้ีม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1214. นายสันต์ชัย รามะนพ โรงเรียนเทศบาลวดัตองปโุบราณคณิสสร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1215. นายสัมพนัธ ์ฆ้องวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1216. นายธนวฒัน์ พนินอก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1217. นางสาวนงค์รัก จันทร์สุนทร โรงเรียนบา้นคลองตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1218. นางสาวปยินันท ์แววนิลานนท์ โรงเรียนวดัดาวคะนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1219. นางพยุงศรี กระจ่างวงศ์ โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1220. นางวงศ์รว ีมีศิริ โรงเรียนวดับา้นดาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1221. นางอัจฉรา พรนิมิตร โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

              จังหวัดพระนครศรอียุธยา



1222. นางสาวอัมพร มีกล่ินดี โรงเรียนวงัน้อยวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
1223. นางสาวนุสรา แสดงฤทธิ์ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1224. นางพรพมิล ผลวฒันะ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1225. นางยุภา ตรีไพชยนต์ศักด์ิ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1226. นางรุ่งฟาู แดนนาริน โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวยีน ฯ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1227. นางวรรณชุรี ชะเอม โรงเรียนบางปะอิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1228. นางวนัดี ภญิญมิตร์ โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุเคราะห)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1229. นางสาวอุทศิ สราญชื่น โรงเรียนวดัโคกทอง (บวรวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
1230. นางรัชนี นครไทยภมูิ วทิยาลัยสารพดัช่างพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1231. นางสาวฤดี ปสุสลานนท์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1232. นางสาวเกศินี รัตน์นนท์ โรงเรียนเปรมฤทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1233. นางสาวดอกเอื้อง ลาภเกิน โรงเรียนปณ๎ณวชิญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1234. นางสาวทองไสย แสงกล้า โรงเรียนเปรมฤทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1235. นางนงลักษณ์ เจริญก่อบญุมา โรงเรียนปณ๎ณวชิญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1236. นายนิโรจน์ กุมภา โรงเรียนเปรมฤทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1237. นางสาวนุชสรา นาคคงคํา โรงเรียนปณ๎ณวชิญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1238. นางสาวพรทพิย์ เถายา โรงเรียนปณ๎ณวชิญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1239. นายสรพงษ ์คําตะ โรงเรียนปณ๎ณวชิญ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1240. นางสุนันทา ฤทธิบ์ํารุง วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1241. นางจันจิรา หนักฟุุน โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอนิโตรัฐประชาอทุิศ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1242. นางสาวจิราภา ผ้าเจริญ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโต รัฐประชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1243. นางจีรนันท ์ฝึกฝน โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1244. นางสาวณัฐมา ศุภชนานันท์ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปญ๎ญาอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1245. นางพวงเพชร ไชยสาร โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโต รัฐประชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1246. นางศิริพนัธ ์แก้วแสงทอง โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโต รัฐประชาอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1247. นางสาวสุทธพิร ภญิโญ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บํารุง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1248. นางสาวอัมพร กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1249. นางจรัสศรี สุวรรณลพ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1250. นางนุชรี ขุนน้ํา โรงเรียนดอกคําใต้วทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1251. นางเนาวรัตน์ บญุประคอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1252. นางพฤกษา พรหมเสน โรงเรียนดอกคําใต้วทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1253. นางเพญ็ศรี ศรีบญุชู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1254. นายรังสรรค์ ปนิใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1255. นางรัญญ์จินันท ์คําศรีสุขต์ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1256. นายวชัระ การสมพจน์ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1257. นางสุขศรี ปญ๎ญา โรงเรียนดอกคําใต้วทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1258. นางอุทยัวรรณ ต๊ะคํา โรงเรียนบา้นดงบญุนาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
1259. นายนาวนิ จีนะ โรงเรียนบา้นพระนั่งดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
1260. นางประนอม ใจเสาร์ดี โรงเรียนบา้นแฮะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

              จังหวัดพะเยา



1261. นางวไิลรัศมี แสนอุดม โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
1262. นางอนัญญา สมฤทธิ์ โรงเรียนภซูางวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
1263. นางอรทยั มังคลาด โรงเรียนบา้นจําบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
1264. นางเอมพกิา ใจกล้า โรงเรียนบา้นยางขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
1265. นายนพดล เขียวอาสะวะ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1266. วา่ที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1267. นางมนัสนันท ์หล่อวนาวรรณ วทิยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1268. นายเริงศักด์ิ คนเที่ยง วทิยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1269. นางสาววนัเพญ็ เพชรคํา วทิยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1270. นายสมบรูณ์ วนัใจ วทิยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1271. นางสุภาภรณ์ พงษย์ศ วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1272. นางสุวรรณา พนูเกล้า วทิยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1273. นางสาวกัณฐมณี สุทธะ โรงเรียนปยิมิตรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1274. นางขนิษฐา เลิศวงศ์รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลคุณากรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1275. นายชาญชัย เชียงแรง โรงเรียนปยิมิตรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1276. นายถนอม แจ่มใส โรงเรียนปยิมิตรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1277. นางทตัชญา กันทะวงศ์ โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1278. นายวนิัย กันทะสอน โรงเรียนปยิมิตรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1279. นางสุวรรณา มะลิวลัย์ โรงเรียนปยิมิตรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1280. นายกมล แซ่แต้ โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีตะกั่วปาุ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1281. นางจันทร์จรัส สายสวา่ง โรงเรียนเทศบาลบา้นทา้ยช้าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1282. นางจุฑาพร ปานมณี โรงเรียนเทศบาลบา้นทา้ยช้าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1283. นางสาวดาวรัตน์ สงไกรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบา้นย่านยาว กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1284. นายถาวร รักปลอด โรงเรียนเทศบาลบา้นย่านยาว กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1285. นางทศันีย์ อันติมานนท์ โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีตะกั่วปาุ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1286. นางทพิวลัย์ ดาราสูรย์ โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีตะกั่วปาุ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1287. นายธราพงษ ์ถวลิการ โรงเรียนเทศบาลบา้นทา้ยช้าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1288. นางสาวปราณี ปถม โรงเรียนเทศบาลบา้นทา้ยช้าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1289. นางศุภรัตน์ เพชรดํา โรงเรียนเทศบาลบา้นเสนารังสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1290. นางจิตติมา เขียวพนัธุ์ โรงเรียนคุระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
1291. นางนวลักษณ์ โยมเนียม โรงเรียนเมืองพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
1292. นางพรนิภา พนัธุรั์ตน์ โรงเรียนคุระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
1293. นางพวงทอง วจิิตรพนัธ์ โรงเรียนคุระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
1294. นางมณีรัตน์ เร็วเรียบ โรงเรียนเมืองพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
1295. นางวลัลดา คงสามารถวฒันา โรงเรียนวดันิโครธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
1296. นางวารุณี พา่นปาน โรงเรียนเมืองพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
1297. นางอมรทพิย์ คงคา โรงเรียนวดัปจ๎จันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
1298. นางอรชร ดีแท้ โรงเรียนบา้นบางม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา

              จังหวัดพังงา



1299. นางจินตนา ศิริธรรม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1300. นายทปีกร เกิดกล้า วทิยาลัยการอาชีพตะกั่วปาุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1301. นางนันทนา บํารุงชาติ วทิยาลัยการอาชีพทา้ยเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1302. นางสาวปฐมาพร อาสน์วเิชียร วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1303. นางวลัภา พฤติธรรมกุล วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1304. นางสายใจ สุภคัสิริถาวร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1305. นายอภสิิทธิ ์หวงัสป วทิยาลัยการอาชีพทา้ยเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1306. นางสาวจิราภรณ์ สังสุมาตร โรงเรียนเทศบาลวดัธาราสถิตย์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1307. นางสาวนงเยาว ์เส้งสุ้น โรงเรียนเทศบาลบา้นคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1308. นางสาวพมิพรรณ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1309. นางเพญ็ษา วชัรจิตรกุล โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1310. นางสาวมณีรัตน์ ขวญัสังข์ โรงเรียนเทศบาลบา้นคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1311. นางยุพนิ สุวรรณรักษา โรงเรียนเทศบาลวดันิโครธาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1312. นางสาวเยาวลักษณ์ ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1313. นางสาววรนุช วรีะกิติกุล โรงเรียนเทศบาลบา้นคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1314. นายอาทติย์ สัสดี โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1315. นางเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์ โรงเรียนปาุพะยอมพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1316. นางนงเยาว ์แซ่ล๊ก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1317. นายมลตรี ดําช่วย โรงเรียนปาุพะยอมพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1318. นางละม้าย โพธิท์อง โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1319. นางละไม เจ้ยชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1320. นางวรรณี นวนเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1321. นางสุกัญญา เต้ียนวล โรงเรียนปาุพะยอมพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1322. นางสุภาวดี อินปาน โรงเรียนบา้นสวนโหนด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1323. นางอรุณทพิย์ เต็มยอด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1324. นางอัจฉรา หรัิญสาย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 1
1325. นางสาวจุฑารัตน์ ศิริมุสิกะ โรงเรียนบา้นทุ่งนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 2
1326. นางทกัษณิา เทพประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 23 (วดัโคกโหนด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 2
1327. นางธดิารัตน์ หมีนปาน โรงเรียนบา้นทอนตรน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 2
1328. นางบําเพญ็ ง้ิวทอง โรงเรียนตะโหมด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 2
1329. นางสาวรุ่งระว ีสาเหล็ม โรงเรียนตะโหมด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 2
1330. นางศรีรัตน์ บํารุงชาติ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 2
1331. นางอําไพ ชูสังข์ โรงเรียนบา้นหวัช้าง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง เขต 2
1332. นางกัญจนา ยิ้มซ้าย วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1333. นางกาญจนา ชูแสง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1334. นางเปรมฤดี ดํายศ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1335. นางพมิพสุ์คนธ ์ศรีน้อย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1336. นายมลฑา กุลฑล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1337. นางวชิราภรณ์ ภกัดี วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดพัทลุง



1338. นางจารุวรรณ ปดิดํา โรงเรียนเรวดีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1339. นางเพญ็พกัตร์ ขาวนุ้ย โรงเรียนเรวดีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1340. นางกัญญารัตน์ กันน้อย โรงเรียนวดับา้นใหม่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 1
1341. นางจิตตนารถ คอประเสริฐศักด์ิ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 1
1342. นางสาวนิตยา บญุปูุ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 1
1343. นางสาวนิราวรรณ สุขโอสถ โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 1
1344. นางมานพ สมบญุยอด โรงเรียนบา้นสระบรเพด็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 1
1345. นางยุพา เฟื่องโชติการ โรงเรียนบา้นนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 1
1346. นางรัตนา สนปี โรงเรียนบา้นสวนแตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 1
1347. นางสดศรี ชูชีพ โรงเรียนสระหลวงพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 1
1348. นางสัตริยาภรณ์ บญุวฒัน์ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 1
1349. นางกัญจนา บวัสถิตย์ โรงเรียนวดัมะกอกงอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 2
1350. นางกาญจนา กองสังข์ โรงเรียนชุมชนวดัสายดงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 2
1351. นางเกศสุดา โสละวฒัน์ โรงเรียนวดัวงัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 2
1352. นางณภสัชนันท ์ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 2
1353. นางพนิิจ บญุอินทร์ โรงเรียนบางมูลนากภมูิวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 2
1354. นางวเิชียร ปานแก้ว โรงเรียนบา้นไดลึก "ประชาบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 2
1355. นางสาวสิร์ิณัฐา แสงวโิรจน์ โรงเรียนวงัก้านเหลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 2
1356. นางสาวสุกัญญา บญุธรรม โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 2
1357. นางสาวสุพฒัน์ตรา ปญ๎ญายงค์ โรงเรียนวดัปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพจิิตร เขต 2
1358. นางกาญจนา จันทร์ฟุูง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1359. นางกรรณิการ์ ลือชา โรงเรียนเทศบาล 3 (วดัทา่มะปราง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1360. นางแคทลียา โพธิท์พิย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วดัทา่มะปราง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1361. สิบเอกธวชัชัย นุ้ยเย็น โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวดัธรรมจักร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1362. นางนัฏฐวดี เหมือนศรีชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัคูหาสวรรค์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1363. นางนิสากร พนัธุ โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1364. นางภชัราพร แซ่จิว โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1365. นางมาลัย ศิริวฒันธานี โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1366. นางสาวเยาวเรศ เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1367. นางสาวศรีทศัน์ เชื้อบญุจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วดัทา่มะปราง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1368. นางสายทร เกตุตรง โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1369. นายฉัตรณรงค์ สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1
1370. นางพกัตร์สร พนัธุเ์พง็ โรงเรียนบา้นหนองนากวางอั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1
1371. นางสาวมัทนา ป๎้นม่วง โรงเรียนวดับา้นใหม่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1
1372. นางยุพนิ ยิ้งคง โรงเรียนสะพานที่ 3 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1
1373. นางสาวรัชดาพร คํามา โรงเรียนสะพานที่ 3 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1

              จังหวัดพิษณโุลก

              จังหวัดพิจิตร



1374. นางวรนุช ทรัพย์ศรี โรงเรียนจ่าการบญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1
1375. นางสมใจ จําปาดิบ โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1
1376. นางสมหญิง ชาวอ่างทอง โรงเรียนสะพานที่ 3 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1
1377. นางสุนทรี รอดนิล โรงเรียนวดัแหลมเจดีย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1
1378. นางณัฏฐกานต์ วฒิุเศรษฐกรณ์ โรงเรียนคุรุประชาชนูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1379. นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข โรงเรียนบา้นเนินมะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1380. นางสาวเทยีมใจ สิทธศัิกด์ิ โรงเรียนบา้นเนินมะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1381. วา่ที่พนัตรีธรีพนัธุ ์แสนบญุเลิง โรงเรียนบา้นวงัยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1382. นางสาวรัตนา คําสวสัด์ิ โรงเรียนบา้นเนินมะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1383. นางสาววลัิยภรณ์ มั่นระวงั โรงเรียนบา้นกลางพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1384. นายเวช เชื้อบญุมี โรงเรียนบา้นเนินทองราษฎร์พฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1385. นางสุกัญญา จักรแก้ว โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1386. นางสุชาดา แก่งตรง โรงเรียนบา้นเนินมะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1387. นางอําพรรัตน์ ชาญอาวธุ โรงเรียนเนินสะอาดวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 2
1388. นางนารีรัตน์ บรูณ์ทอง โรงเรียนวดัโบสถ์ศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 3
1389. นางเรณู ทองวฒัน์ โรงเรียนวดัน้ําคบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 3
1390. นายวนีัส แก้วปอูงปก โรงเรียนบา้นปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 3
1391. นางอมรรัตน์ แสงนาค โรงเรียนชุมชนวดัย่านขาด (ประชาสงเคราะห)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 3
1392. นางอมรา แดงโสภณ โรงเรียนบา้นหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 3
1393. นางจันทร์เพญ็ ภู่สมบติัขจร วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1394. นายพเิชษฐ์ แดงแสงทอง วทิยาลัยเทคนิคสองแคว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1395. นางสาวกอบกาญจน์ ศิริกุล โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอํา (ชะอําวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1396. นางจงลักษณ์ ไข่นาค โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (เรือนพร้ิงอาสาสงเคราะห)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1397. นางสาวจิราพร มิชสิน โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอํา (วันครู 2501) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1398. นายดํารัส แย้มดี โรงเรียนเทศบาล 2 วดัพระทรง (สุทธวิเิทศอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1399. นางสาวนวรัตน์ ศรีทองดีประพนัธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1400. นายบญุทนา คนคล่อง โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอํา (ชะอําวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1401. นางเพญ็ฉาย ปรีชา โรงเรียนเทศบาล 2 วดัพระทรง (สุทธวิเิทศอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1402. นางวราภรณ์ มากมูล โรงเรียนเทศบาล 7 บา้นหนองตาพด กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1403. นางศิริกุล ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1404. นางสาวอุไรวรรณ ละศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1405. นางสาวกัลญา กรีธาธร โรงเรียนคงคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1
1406. นางสาวกุสุมา ขําทวี โรงเรียนคงคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1
1407. นายชูศักด์ิ สําเภาเงิน โรงเรียนคงคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1
1408. นายธนัท ชัยสิทธิส์งวน โรงเรียนคงคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1
1409. นายธวฒัน์ ศรีคลหนู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1
1410. นายบญุรอด วงษส์วาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1
1411. นางสาวเรวดี บญุมีโชติ โรงเรียนบา้นแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1
1412. นางสาววเิชียร กลีบจงกล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1

              จังหวัดเพชรบรุี



1413. นางสุนันท ์ต้ังเจียวล้ี โรงเรียนคงคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1
1414. นางสาวอัชฌา แก้วประเสริฐศรี โรงเรียนวดัปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 1
1415. นางกาญจนา ผลถาวร โรงเรียนวดัตาลกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1416. นายเกษม เม่งสวสัด์ิ โรงเรียนวดัหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1417. นางธนัญญา ประภา โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1418. นายบรรลือ ทฆีกุล โรงเรียนวดัหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1419. นายพรไพรสน คนมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1420. นางมาริษา คําวฒัน์ โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1421. นางวารี สมใจ โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1422. นางสุนันท ์แก้วนิล โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1423. นางอุ่นเรือน จันทร์ดี โรงเรียนปาุเต็งวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1424. นางจินตนา กล่ินเล็ก วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1425. นายชัยยุทธ น้อยเรือง วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1426. นายณัฐกิตต์ิ สิงหแ์ก้วอภวิฒิุ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1427. นางนันทนา โคตะวรรณ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1428. นางพชัรีย์ สุ่นสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1429. นางวาสนา ไหมทอง วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1430. นางสาวนีรนุช โกมลสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1431. นางบญุถิ่น อิงปญ๎จลาภ โรงเรียนราษฎร์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1432. นางสาวปารมี บวัเผ่ือน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1433. นางสาวพชัรี จันทร์สุวรรณ โรงเรียนราษฎร์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1434. นางยุพา สุขสกุล โรงเรียนราษฎร์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1435. นางรัตนา จินดาน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1436. นายสมนึก ฉัตรทณัต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1437. นายสุธมีนต์ อําพนธนวชัร์ โรงเรียนราษฎร์วทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1438. นางจุฑาทพิย์ ก้งซ่า โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1439. นางสาวรัชนิดา ต้ังวรีะพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัภเูขาดิน) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1440. นางณัชณิชา โพธิใ์จ โรงเรียนบา้นทา่ข้าม (ทา่ข้ามวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1
1441. นายประจักษ ์ด้วงมูล โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1
1442. นางประนอม บวัแก้ว โรงเรียนพชัรพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1
1443. นางพวงเพญ็ จิตหมั่น โรงเรียนพชัรพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1
1444. นางรวงทอง ลําเจริญ โรงเรียนบา้นโปงุหวา้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1
1445. นางสาวรัชดา โทนมี โรงเรียนบา้นโคกยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1
1446. นางรัตนา กันสุข โรงเรียนบา้นวงัศาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1
1447. นายสมเกตุ ต่วนโต โรงเรียนบา้นสะแกงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1
1448. นางสาวกัลยาณี ลอยมา โรงเรียนบา้นไร่นางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2
1449. นางบวัแก้ว ศรีภธูร โรงเรียนหล่มเก่าพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2
1450. นายปยิะชัย อาสาสอน โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2
1451. นางเพญ็นภา กระจ่างวงษ์ โรงเรียนบา้นทา่ขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2

              จังหวัดเพชรบรูณ์



1452. นางรัตนากร สายคําทอน โรงเรียนบา้นปาุบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2
1453. นายวสุิทธิ ์สุขศรี โรงเรียนบา้นแก่งโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2
1454. นายดํารงศักด์ิ ชัยรัตน์ โรงเรียนบา้นซับไม้แดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3
1455. นายนิติ ศรีอินทร์ โรงเรียนบา้นหว้ยโปงุ-ไผ่ขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3
1456. นายประดิษฐ์ หงษโ์ม่ โรงเรียนบา้นเนินคนธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3
1457. นางขนิษฐา ศรีชมภู วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1458. นายเทพรักษ ์เพง็คุ้ม วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1459. นางอ้อมเดือน มูลจันทร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์พชรบรูณ์ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
1460. นายจํารัส ศรีเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1461. นางฐานิตา พมิพู โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1462. นางประไพร นาคศรีสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1463. นางพชิชาพร ผลร้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1464. นางสาวเพญ็ประภา คําภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1465. นายไพรัช ผ่องแผ้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1466. นายวรีชัย ทองงามขํา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1467. นางอรัญญา เศรษฐ์ธนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1468. นายอัดสวชิ กวยลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1469. นางสาวจุฬารัตน์ เทยีมแสน โรงเรียนเทศบาลวดัชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1470. นางธญักมล เกษยีร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเด่นชัย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1471. นางธนัวา เกียรติการัณย์ โรงเรียนเทศบาลวดัสวรรคนิเวศ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1472. นางสาวนันทดิา คําเฮือน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเด่นชัย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1473. นางปยิะนาถ เด่นถาวร โรงเรียนสาธติเทศบาลบา้นเขตวนั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1474. นางพมิพพ์รรณ พรหมศิริแสน โรงเรียนสาธติเทศบาลบา้นเขตวนั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1475. นางเพยีรทอง เมธะพนัธุ์ โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1476. นางสาวศิริพรรณ จุลกาฬ โรงเรียนเทศบาลวดัหวัข่วง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1477. นางสิรภทัร มงคลชัย โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1478. นางสาวอมรพนัธ ์เขื่อนรอบเขต โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1479. นางกาญจนาพร คงเพช็ร โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1480. นางคัทลียา กันกา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวดัแพร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1481. นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวดัแพร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1482. นายเฉลิมชัย คําขาด โรงเรียนวดักาญจนาราม (ประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1483. นางนภาพร พนิิจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวดัแพร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1484. นางนีรนุช สัทธรรมนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1485. นางพวงพรรณ วนัมา โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1486. นางพกิุล บญุรักษา โรงเรียนบา้นหนองน้ํารัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1487. นางสุภทัรา ศรีระวตัร โรงเรียนอนุบาลแพร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1488. นางสาวองุ่น แซ่เฮง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวดัแพร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
1489. นางกรรณิการ์ อุดสม โรงเรียนบา้นบอ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
1490. นายชูชาติ ปญ๎ญามาก โรงเรียนบา้นหว้ยแม่ต้า (ราษฎร์รัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

              จังหวัดแพร่



1491. นางนเรศ แก้วธรรมานุกูล โรงเรียนบา้นแม่หลู้ (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
1492. นายบรรจง กาศเกษม โรงเรียนบา้นแม่หลู้ (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
1493. นางสุภาพ วงค์ปนิตา โรงเรียนบา้นน้ําริน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
1494. นางสาวนงราม เหมืองศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1495. นางสาวเบญจพร หลวงเทพ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1496. นายประสพชัย สินธุเ์ทาว์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1497. นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวนั วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1498. นางลัดดาวลัย์ ไชยะรินทร์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1499. นางวลัลภา ปาเฮ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1500. นางสายใจ วงศ์กาวี วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1501. นางกิ่งดาว เปยีมณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1502. นางจิระพรรณ ศิริมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1503. นางจีรานันต์ การะเกต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1504. นางนันทวนั พลูเกษม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1505. นางสาวลักขณา ยี่เข็ญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1506. นางอัมพวนั มโนรส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1507. นายไกรวธุ สงวนสินธ์ โรงเรียน อบจ.บา้นตลาดเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1508. นางญาสุมินท ์สิริทตันนท์ โรงเรียนเทศบาลบา้นบางเหนียว กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1509. นายธนกร บญุเวศน์ โรงเรียนเทศบาลบา้นบางเหนียว กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1510. นางประเพญ็ ตันจํารูญ โรงเรียน อบจ.บา้นนาบอน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1511. นางสาวรัชดา เพช็รแกมแก้ว โรงเรียน อบจ.สาธติร่วมพฒันา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1512. นางสุดารัตน์ พึ่งสุริยวงษ์ โรงเรียน อบจ.บา้นนาบอน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1513. นางสาวเสาวนีย์ หเูขียว โรงเรียน อบจ.บา้นไม้เรียบ (ตันติโกวทิบํารุง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1514. นางจันทนา หรัิญจรัสพวิฒัน์ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
1515. นางสาวเตือนใจ นวกุลฤทธไิกร โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
1516. นางสาวธยิาน์พร ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
1517. นางประภาศรี จิตต์จํานงค์ โรงเรียนเชิงทะเลวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
1518. นางอรนงค์ ล่ิมสืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
1519. นางอรพนิ ต่อฑีฆะ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
1520. นางจินตนา บษุยากุล วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1521. นายธนพล ขุนเชื้อ วทิยาลัยเทคนิคถลาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1522. นางธนัชชา นาวารักษ์ วทิยาลัยสารพดัช่างภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1523. นายนฤทธิ ์ขวดแก้ว วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1524. นางนันทพร คงสมุทร วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1525. นายนิรันดร์ ประสานศักด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1526. นางภทัราพร ถาวรนุวงศ์ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1527. นายสมชาย รัตนพนัธ์ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1528. นางสาวติรี บญุสิน วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1529. นางเกศแก้ว เวชสิทธิ์ โรงเรียนภเูก็ตปญ๎ญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

              จังหวัดภเูก็ต



1530. นางจารุณี ศาลาจันทร์ โรงเรียนหนองโพธิว์ทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1531. นางจุรีรักษ ์รัตนพร โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1532. นายธรรมรัตน์ อนนท์ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1533. นางนงเยาว ์ประธปิอาราม โรงเรียนเสือโก้กวทิยาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1534. นางนิตยา ชัยธสิาร โรงเรียนเทศบาลนาเชือก กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1535. นายปราโมทย์ ศากยโรจน์ โรงเรียนโคกก่อพทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1536. นายสุบนั แสนตรี โรงเรียนโคกก่อพทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1537. นางสาวสุพรรณี ธรุะนิตย์ โรงเรียนขามปอูมพทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1538. นางเกษร แสนสุโพธิ์ โรงเรียนบา้นทา่สองคอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
1539. นางเจนจิรา เพชรกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
1540. นายไตรวสัส์ บญุหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
1541. นางสาวบญุส่ง ประดับวนั โรงเรียนบา้นปาุข่างโนนลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
1542. นางผิวผ่อง กันทรพทิกัษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
1543. นายวรพจน์ นามแก้ว โรงเรียนวนัครู 2502 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
1544. นางวลัลภา บญุหล้า โรงเรียนบรบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
1545. นางศุภวลัย์ น้อยประดิษฐ์ โรงเรียนบา้นดงน้อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
1546. นายธรีะศักด์ิ นพเก้า โรงเรียนบา้นบุ่งง้าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1547. นางปาริชาติ แผงบดุดา โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1548. นางยุพาลักษณ์ ใจถวลิ โรงเรียนบา้นหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1549. นายเรืองศักด์ิ มัททววีงศ์ โรงเรียนวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1550. นางลัดดาวลัย์ แพนล้ินฟาู โรงเรียนวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1551. นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1552. นางสนธยา พลรัตน์ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1553. นายสมพงษ ์บญุญะ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1554. นางอรทยั แก้วเกษเกล้ียง โรงเรียนบา้นศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1555. สิบตํารวจเอกอุทร ซุ้ยไกร โรงเรียนบา้นนางเล้ิงโคกล่าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
1556. นายทรงศักด์ิ แสงอาวธุ โรงเรียนบา้นเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1557. นายพชิิต ชินกร โรงเรียนบา้นเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1558. นางมัณฑนา อุทโธ โรงเรียนบา้นศรีสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1559. นางยุพนิ สมเดช โรงเรียนบา้นเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1560. นางรัตนา แก้ววนัทา โรงเรียนบา้นเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1561. นางวไิล รัตนทพิย์ โรงเรียนบา้นเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1562. นางสายหยุด ศรีจันทร์ชัย โรงเรียนบา้นหนองซอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1563. นางสุภตัรา สฤษชสมบตัร โรงเรียนบา้นเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1564. นายเสาร์ รัตนเพชร โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1565. นางโสภดิา เนื่องเม็ก โรงเรียนบา้นหนองซอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
1566. นางเกสินี จอมเกาะ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1567. นางจารุวรรณ สาคุณ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1568. นายเดชา ทพิยมาศ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1569. นางเพชรเงิน บา้นแสน วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดมหาสารคาม



1570. นายสุรพล ฝ้๎นศิริ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1571. นางสาวอารยา พฒุธะพนัธ์ วทิยาลัยเทคนิควาปปีทมุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1572. นางอุมาพร คงสมมาตร วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1573. นายประยุทธ สุภาคาร โรงเรียนเทศบาล 2 วดันิรมิต กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1574. นางสาวอาภาศิริ คําปน๎ โรงเรียนทีโอเอวทิยา (เทศบาล 1 วดัคําสายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1575. นางอิสรีย์รักข์ อภอิารยาวงศ์ โรงเรียนทีโอเอวทิยา (เทศบาล 1 วดัคําสายทอง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1576. นางชมนาด กาญจนกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
1577. นางทองปก๎ษ ์น้อยสันเทยีะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
1578. นางบงัอร จันเต็ม โรงเรียนพลังราษฎร์พทิยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
1579. นางสาวปณุยาพร ผิวขํา โรงเรียนหนองแวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
1580. นางพรทพิา ศรีสุภา โรงเรียนบา้นหนองบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
1581. นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง โรงเรียนผาเทบิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
1582. นายยุทธ ธนธนานนท์ โรงเรียนบา้นขามปอูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
1583. นางสุวภา อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
1584. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดอนตาลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

1585. นางจรรยา วงศ์ไชย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1586. นางจุฬารัตน์ หลักฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1587. นางน้ําทพิย์ อิทธศัิกด์ิธนเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1588. นางสาววรรณา สิทธมิงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1589. นางศิริพร ศิริยุทธสาร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1590. นางสาวศิริลักษณ์ หมุดเชื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1591. นางสาวสิริพร กันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1592. นายสุจฑินันท ์สุวรรณบษุย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1593. นางเจริญศรี รัตนเพญ็ โรงเรียนชุมชนต่อแพวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
1594. นางลดาวลัย์ มูลฟอง โรงเรียนขุมยวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
1595. นายวรการณ์ บตุรต๊ะ โรงเรียนบา้นหว้ยขาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
1596. จ่าสิบโทสัญญา สอนบญุทอง โรงเรียนบา้นหว้ยเฮ๊ียะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
1597. นางสาวอุรา ทาสม โรงเรียนบา้นหว้ยเฮ๊ียะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
1598. นางนิภา เพยีงไพรชม โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1599. นางเมธกิา รัตนรังษี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 33 (บา้นทุ่งพร้าว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1600. นายศุภฎัฎไ์ชย เดียวสกุล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 33 (บา้นทุ่งพร้าว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1601. นายสง่า สิทธิ โรงเรียนบา้นสบหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1602. นายสมคิด สิงหสู์ตร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 33 (บา้นทุ่งพร้าว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1603. นายสมหวงั วงค์แจ่ม โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1604. นางสุมิตรา พนาพงษไ์พร โรงเรียนบา้นหว้ยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1605. นางอวยพร วงักัลยา โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
1606. นางอัมพร อินตาวงษ์ โรงเรียนชุมชนบา้นน้ําดิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

              จังหวัดมุกดาหาร

              จังหวัดแม่ฮ่องสอน



1607. นายพริาม ภารังกูล วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1608. นางภมุรี กํามะหยี่ วทิยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1609. นายณัฐภมูินทร์ กฤษณา โรงเรียนมหาธนะชัยวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
1610. นางธนพร คงขุนทด โรงเรียนชุมชนบา้นแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
1611. นางนิดาวรรณ สมสะอาด โรงเรียนบา้นใหม่ชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
1612. นางมะลิลา แสงภกัดี โรงเรียนบา้นทา่สมอโคกสมบรูณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
1613. นายวทิยา รักศิลป์ โรงเรียนบา้นแขโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
1614. นางสาวสุพรรณี ธงชัย โรงเรียนบา้นบอ่บงึโพนจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
1615. นายเสกสรรค์ ชัยเกษมสุข โรงเรียนบา้นหนองนางตุ้ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
1616. นางอัมพร พรมมลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
1617. นางนวลจันทร์ นามนนท์ โรงเรียนบา้นคําน้ําสร้าง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1618. นายนิกร พนัธุค์รู โรงเรียนบา้นสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1619. นายพงศ์ธวชั จรูญฐิติวฒัน์ โรงเรียนดงมะไฟพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1620. นายพฤฒิชัย เรืองวณัณภา โรงเรียนบา้นเตาไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1621. นางมยุรฉัตร ไปใกล้ โรงเรียนบา้นคําบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1622. นางวไิล ศุภชาติ โรงเรียนอนบุาลกดุชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1623. นายสมชัย พรมศรี โรงเรียนบา้นคําเกิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1624. นายสุวชิ แสงโชติ โรงเรียนทรายมูลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1625. นายเสริมเกียรติ อยู่เย็น โรงเรียนบา้นโพธิไ์ทรโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1626. นางอุษณีย์ เวชกามา โรงเรียนบา้นส้มผ่อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
1627. นางจันทร์เพญ็ ศรีภา โรงเรียนสันติธรรมวทิยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1628. นายประสงค์ จันทร์ศรีบตุร โรงเรียนศรีธรรมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1629. นางสาวปรางค์ลิขิต แสนลา โรงเรียนสันติธรรมวทิยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1630. นางไพรวลัย์ ศรีชัยมูล โรงเรียนสันติธรรมวทิยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1631. นางอลิษา นุสหรี โรงเรียนสันติธรรมวทิยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1632. นางกมลทพิย์ จันทร์วรีะยุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นมลายูบางกอก) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1633. นางขวญัใจ จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นมลายูบางกอก) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1634. นางจุรีรัตน์ โชติอรรคณิต โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นมลายูบางกอก) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1635. นางพรฐิตา สุยสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วดัพทุธภมูิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1636. นางพชิญาภา นุ้ยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัเมืองยะลา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1637. นางอารีย์ การัตน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บา้นตลาดเก่า) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1638. นายโกสิต วรรณวงศ์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
1639. นางโฉมฉาย มณีนิล โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวดัยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
1640. นางนิตยา ทองเนียม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
1641. นางสาวนูรมาเดีย คอซา โรงเรียนบา้นบอืดองพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
1642. นางภารดี จันทรจุติ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงจังหวดัยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

              จังหวัดยโสธร

              จังหวัดยะลา



1643. นายมะสาลาฮูดิง สาและบงิ โรงเรียนบา้นปาโจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
1644. นายวสันต์ จุลพล โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงจังหวดัยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
1645. นางสาวการะเกต ศรสุริยวงศ์ โรงเรียนบา้นคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1646. นางสาวคอดีเยาะ หามะ โรงเรียนบา้นยือนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1647. นายจัตุรงค์ จุลวรรณา โรงเรียนบา้นคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1648. นางพศิมัย รินสินธุ์ โรงเรียนบา้นคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1649. นางฟารีซัน ขามิ โรงเรียนบา้นวงัสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1650. นายมะซอบรี อุเซ็งบาราแฮ โรงเรียนบา้นลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1651. นางรอซีดะห ์เจะและ โรงเรียนบนันังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1652. นางฤดี คงช่วย โรงเรียนบา้นยือนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1653. นางสาวสุลาวรรณ์ ดําริใจจริง โรงเรียนบา้นคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1654. นายสุไลมาน นิยมเจริญ โรงเรียนบา้นคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
1655. นางสาวคาดียะห ์อามานะกุล โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
1656. นางนฤมล เบญ็ญามา โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
1657. นางสาวนีรนาท ศรีปาน โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
1658. นายสุกรี ประเสริฐดํา โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎร์ประสาน" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
1659. นายไอหยุ หมัดชูดชู โรงเรียนบา้นโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3

1660. นายพชิิตศักด์ิ รากเงิน โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1661. นางสาววรรณรัชฏ ์ศรีจํานงค์ วทิยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
1662. นางจันทร์มร แก้วคําใต้ โรงเรียนบา้นหว้ยสนุกสะพานทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1663. นางสาวทศันีย์ ประราศรี โรงเรียนสุวรรณภมูิพทิยไพศาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1664. นางราตรี พลวฒิุ โรงเรียนชุมชนบา้นโคกล่าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1665. นางสาววนิดา ภภูกัดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1666. นายวสันต์ ภเูกิดพมิพ์ โรงเรียนโพธิสั์ยสวา่งวทิย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1667. นางวจันา นามน้าวแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1668. นางสุวรรณ ถาพร โรงเรียนสุวรรณภมูิพทิยไพศาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1669. นางเสาวนีย์ ไทยนุกูล โรงเรียนชุมชนบา้นสีแก้ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1670. นางเสาวภา จันทอุ่มเม้า โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1671. นางอุไร พรมมงคล โรงเรียนบา้นบากหนองแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1672. นางจิราภา กุลชาติ โรงเรียนบา้นขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1673. นางสาวจุฑามาศ มนตรี โรงเรียนเมืองสรวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1674. นายชัยนวพงษ ์สืบสําราญ โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1675. นางสาวนันทวิา จันทร์บญุมี โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1676. นางนิลยา นิตยโรจน์ โรงเรียนบา้นนกเหาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1677. นางพนารัตน์ สิทธสิาร โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1678. นายเมียนฟนิ อ่อนสีแดง โรงเรียนชุมชนบา้นหมากยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1679. นางศิริพร มูลทรัพย์ โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1680. นางสนอง กาศรี โรงเรียนบา้นนางเต้ียไศลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
1681. นางสิภากรณ์ ซ้ายโพธิก์ลาง โรงเรียนบา้นดงเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

              จังหวัดรอ้ยเอ็ด



1682. นางสาวชญานิน สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1683. นางนภา จรบรุมณ์ โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1684. นางพรรณทพิา ต้นสวรรค์ โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1685. นางสาวภรีนันท ์กล้าหาญ โรงเรียนเมยวดีพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1686. นางวไิลวรรณ โพธกิะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1687. นายศักด์ิศรี วจีภมูิ โรงเรียนเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1688. นางศิริมา บงึจันทร์ โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1689. นางศิริรัตน์ ศรีธรรมา โรงเรียนเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1690. นายสมควร ปอูงสีดา โรงเรียนบา้นหวัคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1691. นายโสดา ศักด์ิศรี โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1692. นางผุสดี ดาดวง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1693. นางเยาวลักษณ์ น้อยนาแสง วทิยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1694. นางสาวร่มเกล้า สาลี วทิยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1695. นางสาวศิษฎานุช อุทธา วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1696. นายสมควร สากํา วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1697. นางนาฎยา ดอนสกุล โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1698. นางสาวบงัอร คูเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1699. นางสาวเบญจมาศ อินทะวนั โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1700. นางประภสัสร พลิาภ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1701. นางยุวพา วเิศษวสัิย โรงเรียนไพโรจน์วชิชาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1702. นางวภิาวดี ทปิะณี โรงเรียนไพโรจน์วชิชาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1703. นายวรีศักด์ิ เซซ่ง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1704. นางสาวอรวรรณ จํานงพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1705. นายอาทติชัย นามไพร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1706. นายเอกรัฐ พศิดู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1707. นางกรฎา โถวสกุล โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1708. นายบรรญชา พนัธุท์อง โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1709. สิบโทหญิงพฒัน์นรี วชิระ โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1710. นางสาวราณี หอ้งหาย โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1711. นายอนิวตัต์ ต้ังธรีโชติกุล โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1712. นางอังคณา ธราพร โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1713. นางจิราภรณ์ จันทร์เจริญ โรงเรียนกระบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
1714. นางถนอมรัตน์ พอ่นุ้ย โรงเรียนสตรีระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
1715. นางประทปี ชูแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
1716. นายรนนท ์นุ่นสิงห์ โรงเรียนสตรีระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
1717. นายวรัิช กัณหสุวรรณ โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
1718. นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
1719. นางสาวสุวรรณี คงทองจีน โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
1720. นายอํานาจ วาทะยา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 67 (บา้นนาพรุ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

              จังหวัดระนอง



1721. นางนิรันดร สุจริต โรงเรียนศรีอรุโณทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1722. นางสาวพชัรา ทนิบตุร โรงเรียนศรีอรุโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1723. นายมานพ สรวทิย์ศิรกุล โรงเรียนศรีอรุโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1724. นางเรณู คงหาญ โรงเรียนศรีอรุโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1725. นายศักด์ิสิทธิ ์วสุิทธไิมตรี โรงเรียนศรีอรุโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1726. นางสิรินทร ฤาชุตกูล โรงเรียนศรีอรุโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1727. นางอุทยั มหามนตรี โรงเรียนศรีอรุโนทยั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1728. นางกนกวรรณ ภาณุทตั โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ํา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1729. นางกวสิรา เทพศาสตรา โรงเรียนเทศบาลมาบตาพดุ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1730. นายธนพงศ์ ศิริบตุรวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1731. นางบญุชู เสียงเสนาะ โรงเรียนเเทศบาลวดัปากน้ํา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1732. นางพรวดี เลิศรัตนากุล โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1733. นางสาวภาวนา ต.วเิชียร โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1734. นายศราวธุ มนต์สวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1735. นางสาคร ประทมุยศ โรงเรียนเทศบาลบา้นปากคลอง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1736. นางอรทยั ก่อศิริไพบลูย์ โรงเรียนนครระยองวทิยาคม (วดัโขดใต้) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1737. นางสาวอรุณี ยาระวงั โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1738. นายคณานนท ์เอี่ยมประกอบกิจ โรงเรียนบา้นสํานักทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
1739. นางทพิย์พรรณ สําราญจิตร์ โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณรังสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
1740. นางสาวธญัญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรต์ิสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
1741. นายประพนัธ ์สินถาวร โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณรังสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
1742. นายสมศักด์ิ ทองปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรต์ิสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
1743. นางสาวสุรภ ีหนูเรียงสาย โรงเรียนวดัปาุประดู่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
1744. นางสุรัตน์ ฉ่ํามณี โรงเรียนบา้นเขาหว้ยมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
1745. นางอรปภา สงวนกิจ โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
1746. นางกานต์สิรี มาตย์วเิศษ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
1747. นางสาวจงจินต์ บวัเผ่ือน โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
1748. นางจารุณี ทมุสิทธิ์ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
1749. นางธนน์ภทัร์ วงศ์วโิรจน์ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
1750. นายภทัรวฒิุ กันศิริ โรงเรียนวงัจันทร์วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
1751. นายรุ่งแสง พลซา โรงเรียนชุมชนบา้นวงัจันทร์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
1752. นางสาววนีัส ปราโมทย์ โรงเรียนวดัเนินยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
1753. นางศศธร ทองจันทร์ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
1754. นางสายทอง แก่นสาร โรงเรียนบา้นทุ่งเค็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
1755. นางสุธาทพิย์ เกษมพณิ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2

              จังหวัดระยอง



1756. นายกฤติน แนมพลกรัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสัตตนารถปริวตัร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1757. นายชัชชัย ลีลาสินธชุัย โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธนิรามินทรภกัดี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1758. นางสาวเบญญาณิช กิจเต่ง โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1759. นางสาวปณิชา ชาติคมขํา โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1760. นางสายสุนี ไทยใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัมหาธาตุวรวหิาร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1761. นางสาวสิริพร พวัเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธนิรามินทรภกัดี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1762. นางสาวสุจินดา อยู่ดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสัตตนารถปริวตัร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1763. นางอรพรรณ ศิริพฒันานนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัมหาธาตุวรวหิาร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1764. นายโอปอ ดีจันจ้อย โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธนิรามินทรภกัดี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1765. นางจินตอาภา ผลบณุยรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 1
1766. นางพรศรี สุขพรหม โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 1
1767. นางวรรณา งามเปราะ โรงเรียนบา้นทุ่งกระถิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 1
1768. นายสมไชย กระต่ายทอง โรงเรียนวดัดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 1
1769. นางอําพร ศิริอําพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลปากทอ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 1
1770. นางไขศรี วารีอุดม โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 2
1771. นางธญัลักษณ์ ไกรกิจธนโรจน์ โรงเรียนวดัพระศรีอารย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 2
1772. นางนงนุช รัตนมุง โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 2
1773. นางประทมุ เทยีมเมือง โรงเรียนวดัชาวเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 2
1774. นางวนัดี เดชอัมพร โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 2
1775. นายวสุิทธิ ์สิทธกิาร โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 2
1776. นางสุชีรินทร์ วงศ์วลัิย โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบรีุ เขต 2
1777. นายขวญัชัย ออกฉิม วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1778. นางจุฑามาศ คงหมวก วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1779. นางพชัรินทร์ จันทรสุข วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1780. นางอรุณรัตน์ อินทรศุภมาตร์ วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1781. นางอารยา โพธิพ์นัธุ์ วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1782. นายไพโรจน์ ขุนทอง สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบ ฯ ภาคกลาง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1783. นางสาวเนตรนภศิ มุขยพาณิชย์ โรงเรียนวดับา้นโปงุ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1784. นางขนิษฐา ล้ิมสมบรูณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1785. นางสาวจริญา สาราทศิ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1786. นายธงชัย คนมั่น โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1787. นางนงนภสั ฉุนหอม โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1788. นายประกาศ แจ้งถิ่นปาุ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1789. นางพรรณี เลิศเกษม โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1790. นางพณัณิตา นุ่มพนิิจ โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1791. นางวไิลวรรณ เจือทอง โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นโคกสําโรง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1792. นางสุกัญญา บญุอนันต์ โรงเรียนเขาสามยอดวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1793. นางสาวสุกัญญา ศิริพล โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดราชบรุี

              จังหวัดลพบรุี



1794. นายชัยนันท ์ยิ่งอํานวยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 1
1795. นางดรุณี คัมภว์รีะ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎรั์งสฤษฎ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 1
1796. นางดวงเพญ็ กล่ินจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎรั์งสฤษฎ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 1
1797. นางมะลิวลัย์ พลทอง โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎรั์งสฤษฎ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 1
1798. นางอมรรัตน์ บญุศิลป์ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 1
1799. นางสาวจารุวรรณ พลูฤทธิ์ โรงเรียนบา้นเขายายกะตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1800. นางช่อทพิย์ เขตจํานงค์ โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1801. นางสาวทศันี เสาศิริ โรงเรียนพฒันานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1802. นางบงกช พลอยสวสัด์ิ โรงเรียนบา้นบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1803. นางรัตนา เพช็ร์ทา่ช้าง โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1804. นายสมชาย สีสด โรงเรียนบา้นบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1805. นางสําอางค์ บญุเสือ โรงเรียนบา้นทา่มะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1806. นายสุเทพ สัจจนานนท์ โรงเรียนพรหมรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1807. นายสุรชัย เสือสูงเนิน โรงเรียนวดัโคกสลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1808. นายอุดม ดวงสีทา โรงเรียนบา้นซับโศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต 2
1809. นางธญัพร พุ่มพวง วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1810. นางนีรนุช ฉายเสมแสง วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1811. นางวรรณมาส สืบโถพงษ์ วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1812. นางวไิลวรรณ ศรีแสงอ่อน วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1813. นางสาวเกศวลี ทงุฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1814. นางสาวจีรนันต์ วนัแก้ว โรงเรียนสร้างพฒันา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1815. นางสาววรุณ เพช็รเจริญสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1816. นางวพิา เครือกล้วย โรงเรียนรุ่งนิวติัวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1817. นางศิริมาศ อัตวฒันา โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1818. นางสมรัก จําปางาม โรงเรียนสุเทพวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1819. นางสาวสําเริง ศรีไพโรจน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1820. นางสุกัญญา กิจศิลปช์ัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1821. นางจามจุรี หาดสาร โรงเรียนเทศบาล 5 (บา้นศรีบญุเรือง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1822. นายประพนัธ ์วงศ์ขัด โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1823. นายปริญญา รัตนเพญ็ โรงเรียนเทศบาล 5 (บา้นศรีบญุเรือง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1824. นางพมิพใ์จ ฉัตรแดง โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1825. นางรววิรรณ หลิบนุกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1826. นายระพ ีใจเย็น โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1827. นางสาวลัดดาวรรณ สานิชวรรณกุล โรงเรียนเทศบาล 5 (บา้นศรีบญุเรือง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1828. นางสาวสุนิดา เรืองสุริยะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บา้นศรีบญุเรือง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1829. นางอรุณศรี เด่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นแสนเมืองมูล) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1830. นายชัยสิทธิ ์ต้ังการ โรงเรียนกีฬาจังหวดัลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
1831. นางธนพร พชิยเจริญ โรงเรียนกีฬาจังหวดัลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
1832. นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์ โรงเรียนกีฬาจังหวดัลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
1833. นางสาวภทัราวดี มูลวงค์เพช็ร โรงเรียนกีฬาจังหวดัลําปาง สถาบนัการพลศึกษา

              จังหวัดล าปาง



1834. นางสาวเกษราภรณ์ วงัใจฟู โรงเรียนบา้นอ้อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
1835. นางจงดี พลังคะพนัธพ์งศ์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
1836. นางตวงทพิย์ ทะแกล้วพนัธุ์ โรงเรียนบญุวาทย์วทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
1837. นางพมิพจ์ันทร์ พชัรดํารงกุล โรงเรียนบา้นเหล่า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
1838. นางรุ่งทวิา ถาน้อย โรงเรียนชุมชนบา้นฟอุนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
1839. นางวรนุช จรูญโสตร์ โรงเรียนบา้นหวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
1840. นางวเีกษ พดูตรง โรงเรียนบา้นปน๎ง้าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
1841. นางจันทร์ศรี วรุิณวราทพิย์ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
1842. นางสาวจีรนันท ์คําวาส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ทา่นางอุปถัมภ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
1843. นางสาวทพิรัตน์ ธมัสีโร โรงเรียนแม่มอกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
1844. นางบวัเพชร สัญญาเขื่อน โรงเรียนบา้นทุ่งขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
1845. นางประไพศรี เสริมสุข โรงเรียนแม่ทะวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
1846. นางสาวพรทพิย์ ทนิ้อย โรงเรียนล้อมแรดวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
1847. นางสาวมยุรี ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
1848. นางยุพนิ อบหอม โรงเรียนบา้นแม่พริกบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
1849. นางอรชร มูลศรี โรงเรียนหว้ยแก้ววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
1850. นางธญัลักษณ์ ศรีไชยชนะ โรงเรียนแจ้หม่วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3
1851. นางสุภาพ พดูตรง โรงเรียนบา้นศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3
1852. นายกฤษณะ เฉลิมชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1853. นางสาวกีระติกาญน์ มาอยู่วงั วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1854. นางสาวจําแรง วงศ์ฟู วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1855. นางสาวจิตต์ใส แก้วบญุเรือง วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1856. นายไตรสิทธิ ์สิงหภวิฒัน์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1857. นายพนิิจ นครพนัธุ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1858. นายวญิํู คงฉิม วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1859. นางอังคณา สอนลาย วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1860. นางจิราภรณ์ มาเอ้ย โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1861. นางจุฬารัตน์ ขัดซอนใบ โรงเรียนวสุิทธิว์ทิยากร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1862. นางวรรณพร อาดย่อแฮ โรงเรียนวชิชานารี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1863. นางจันทร์จิรา องค์คุณา โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1864. นางจุฑามาศ จริยาวฒันะ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1865. นางจุฑามาศ แสนพรหม โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1866. นายนพดล บญุบรีุ โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1867. นายประเสริฐ ปิ่นทอง โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1868. นางสาวพรนิชา เลสัก โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหน่อม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1869. นายโยธนิ อินทววิฒัน์ โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหน่อม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1870. นายฤชากร ใจสันติ โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1871. นายวทิยา สุวณัณารุน โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1872. นางสุวพร สุภาธง โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดล าพูน



1873. นายธรรมนอง วงค์กัญญา โรงเรียนบา้นปาุเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 1
1874. นางนุชจรี โพธิศ์รี โรงเรียนวดัเหมืองง่า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 1
1875. นายวชัรชัย ชัยสาร โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 1
1876. นางสุพตัรา ดวงแก้วกลาง โรงเรียนบา้นน้ําย้อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 1
1877. นางสุภารัตน์ วงัพฤกษ์ โรงเรียนทาชุมเงินวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 1
1878. นางอรพนิธ ์ริยะปา โรงเรียนบา้นกองงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 1
1879. นางอรุณจันทร์ มะโนเพยีว โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 1
1880. นางเกื้อกูล พฒันเวศน์ โรงเรียนบา้นโฮ่งรัตนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 2
1881. นางสาวนิดานุช ปน๎โปธา โรงเรียนบา้นม่วงสามปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 2
1882. นางบวัเถา วญิญาณ โรงเรียนวดับา้นดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 2
1883. วา่ที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝ้๎น โรงเรียนสามัคคีศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 2
1884. นางลัลธยิา บตุรนุชิต โรงเรียนบา้นหว้ยกาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 2
1885. นางลําดวน วงศ์ฝ้๎น โรงเรียนบา้นหว้ยหา้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพนู เขต 2
1886. นางนิศานาถ ยอดยัง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพนู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1887. นางไพเราะ สุวภาพ วทิยาลัยเทคนิคลําพนู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1888. นางกาญจน์สุดา นิลสาคู โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ 1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1889. นายครรชิต จันทรบบุผา โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ 1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1890. นางจัดติพร รัตนมาลี โรงเรียนเหมืองแบง่วทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1891. นางสาวธนัยพร บญุรักษา โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ 1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1892. นายปกรณ์ เทพา โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ 1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1893. นางปทติตา พลซา โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ 1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1894. นางลุวลัย์ พมิพส์วสัด์ิ โรงเรียนบา้นขอนแดง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1895. นางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1896. นายอุดม เริงโพธิ์ โรงเรียนเหมืองแบง่วทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1897. นางสาวจรรยา ราชมี โรงเรียนชุมชนบา้นทา่สะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1898. นางดรุณี มนตรีรักษ์ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1899. นางสาวพรรณงาม ปอูงศิริ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1900. นางพลูสิน คัมภบ์ญุยอ โรงเรียนนาอ้อวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1901. นายยรรยง หะพระวงศ์ โรงเรียนชุมชนบา้นทา่สะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1902. นางละมุล ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1903. นางสาววชิราวรรณ เทยีมทนั โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1904. นางสุทธวิรรณ บดุดา โรงเรียนชุมชนบา้นทา่สะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1905. นางสุภาพร ยศปญ๎ญา โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1906. นายสุวทิย์ วงศ์ปอูง โรงเรียนบา้นทา่สวรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
1907. นางสาวบญุหลาย วนัทอง โรงเรียนบา้นวงัไหโนนสมบรูณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
1908. นางปยิมาภรณ์ ทองเพชร โรงเรียนบา้นวงัเลาหวัฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
1909. นางพเยาว ์ศรีประเสริฐ โรงเรียนบา้นวงัไหโนนสมบรูณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
1910. นางพรประภา วงศ์แก้ว โรงเรียนบา้นผาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
1911. นายพานิชย์ สิงยะเมือง โรงเรียนบา้นหนองแต้หนองโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

              จังหวัดเลย



1912. นางสาวรพภีรณ์ ศรมณี โรงเรียนบา้นโนนปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
1913. นางสาวรัตนา พนัสนิท โรงเรียนบา้นโนนปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
1914. นายเลิศชัย สอนสุภาพ โรงเรียนบา้นนาดอกไม้มิตรภาพที่  120 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
1915. นางจารุวรรณ ดีมัย โรงเรียนบา้นหนองผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
1916. สิบตํารวจโทธเนศ ภกัดีมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
1917. นางประไพศิลป ์ศรีณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
1918. นางลักขณา จันทร์วรพพิฒัน์ โรงเรียนเย็นศิระบา้นหมากแข้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
1919. นางศรัญญา มาปอูง โรงเรียนเย็นศิระบา้นหมากแข้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
1920. นางสาวชุติปภา จันทรังษี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1921. นางฌานทพิ หรัิญญะเวช วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1922. นางปานจันทร์ ปญ๎ญาสิม วทิยาลัยเทคนิคเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1923. นางภสัชมน พริิยสุวฒัน์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1924. นายรังสรรค์ ทะนันไชย วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1925. นายสมชัย เปล่ียนศิริชัย วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1926. นายสิริพรชัย ศักดาประเสริฐ วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1927. นางกรรณิกา พทุธพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเจียงอ)ี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1928. นางณัฎฐกานต์ ไชยพมิพ์ โรงเรียนประชาพฒันศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1929. นายประยงค์ แก้ววงษ์ โรงเรียนไตรมิตร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1930. นางรุจิรา พนัธดี์ โรงเรียนพรานวบิลูวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1931. นางวชัรินทร์ จําปาสา โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเจียงอ)ี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1932. นายจิรัฏฐ์ พพิฒัน์ภทัรกุล โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
1933. นางรําไพ อดทน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
1934. นางรุ่งรัตน์ สหสัดี โรงเรียนบา้นกะเอิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
1935. นางวนัเพญ็ วงษน์ิล โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
1936. นายสมหมาย พทิกัษา โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
1937. นางอรทยั วฒันอมรเกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
1938. นายอุทศิ จันทะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอําเภอน้ําเกล้ียง (เขิน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
1939. นางอุไร ชูคํา โรงเรียนบา้นโนนหุ่งหนองหวา้น้ําทว่ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
1940. นายชลธาร ศิริโสตร์ โรงเรียนบา้นโจดม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1941. นางทองพนัธ ์ขอวร โรงเรียนบา้นพงพรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1942. นางธรีนุช พกุซ่ือตรง โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1943. นางนวลจันทร์ ธรรมแสง โรงเรียนบา้นค้อกําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1944. นางยุภาพร งามเจริญ โรงเรียนชุมชนบา้นหนองคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1945. นางวาสนา ไชยโยธา โรงเรียนบา้นค้อกําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1946. นางจารุรินทร์ โชคเหมาะ โรงเรียนบา้นปราสาทเยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1947. นายชุมพล เสนาะ โรงเรียนบา้นบลัลังก์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1948. นางสาวธญักมล นึกชอบ โรงเรียนศรีตระกูลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1949. นายบญุถึง ต้นงาม โรงเรียนปรางค์กู่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1950. นางประภาศรี สุภากุล โรงเรียนกระต่ายด่อนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

              จังหวัดศรสีะเกษ



1951. นางผกาภรณ์ ยืนยงชาติ โรงเรียนศรีตระกูลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1952. นางสาวรุ่งฤดี แซ่จึง โรงเรียนบา้นสนามสามัคคีสโมสรโรตาร่ี 2 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1953. นายศาสตรา เดชฤทธิ์ โรงเรียนบา้นปาุใต้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1954. นางเสาวนีย์ โคษา โรงเรียนกระต่ายต่อนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1955. นายอัครพงษ ์ศิรวงศ์สกุล โรงเรียนบา้นสําโรงพลัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1956. นางสาวเกษร จุลเหลา โรงเรียนบา้นกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1957. นางคํารวม ทรัพย์ศิริ โรงเรียนกันทรลักษณ์วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1958. นายธชักร สุริยวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษณ์วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1959. นางนันทยิา ศรีรวฒัน์ โรงเรียนบา้นทา่สวา่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1960. นางประยงค์ สายะสมิต โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1961. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด โรงเรียนบา้นกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1962. นางสิรังยานุกูล บญุคํ้ามา โรงเรียนกันทรลักษณ์วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1963. นางสุพกัตรา สําราญสุข โรงเรียนกระแชงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1964. นางสุภาภรณ์ สงนวน โรงเรียนบา้นซําเบง็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
1965. นายนครินทร์ สุต๋า วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1966. นางปริษา ป๎้นดี วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1967. นายศิริวฒัน์ พฒุธรรม วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1968. นายสุภาพ สัจจสมภาร วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1969. นายสุวทิย์ เรืองทมุ วยิาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1970. นางขนิษฐา ศิวะรัตน์ โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1971. นายทยากร แก้วภกัดี โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1972. นายทรงพล กะนารักษ์ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1973. นางทศันีย์ บญุมา โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1974. นางรววีรรณ เพชรผา โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1975. นางวลิาวลัย์ ประสมศรี โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1976. นางสมพร ปต๎พรรณา โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1977. นายอมร ชาลี โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1978. นางอัมพร จารุรัชกุล โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1979. นางสาวธติิยา สิมสินธุ์ โรงเรียนภดิูนแดงวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1980. นางสาวพรนภสั แก้วบดุดา โรงเรียนสกลทวาปี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1981. นางพกิุลทอง กุลชาติ โรงเรียนสกลทวาปี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1982. นางมลฤดี อัครจันทร์ โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชนอปุถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1983. นายสุพล สมปติะ โรงเรียนสกลทวาปี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
1984. นางกัลยรัตน์ คําทะเนตร โรงเรียนบา้นดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวทิย"์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
1985. นางเครือพนัธ ์อุปโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
1986. นายนวรัตน์ พรหมจักร โรงเรียนโพนพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
1987. นางภาวดี วฒันภาศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
1988. นางยุวธดิา เมฆวนั โรงเรียนบา้นปุุงสหราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
1989. นางวารุณีย์ กุลธรวโิรจน์ โรงเรียนผักแพวบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

              จังหวัดสกลนคร



1990. นางศิรพชัร์ รพพีฒันสงศ์ โรงเรียนบา้นโคกม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
1991. นางสุดารัตน์ วฒันประคัลภ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
1992. นายสุรศักด์ิ เมตตาวมิล โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
1993. นางสาวอารมณ์ดี วงศ์ประชา โรงเรียนบา้นจันทร์เพญ็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
1994. นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรือง โรงเรียนสวา่งแดนดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
1995. นางกิตติมา ศิริบตุร โรงเรียนบา้นถ่อน (คุรุราษฏร์สามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
1996. นางธญัลักษณ์ อัคพนิ โรงเรียนบา้นพงัโคน (จําปาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
1997. นางบญุเพง็ แสนอุบล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
1998. นางพรทพิย์ สินธนันชัย โรงเรียนสวา่งแดนดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
1999. นางละเอียด เรืองภญิโญพนัธ์ โรงเรียนแวงพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
2000. นางสุภาภรณ์ ภดิูนทราย โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
2001. นางอ้อยทพิย์ พรหมทะสาร โรงเรียนบา้นตาลเลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
2002. นางอัญชลี กุลเกล้ียง โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
2003. นางจินดา ก่อบญุ โรงเรียนบา้นบะนกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
2004. นางสาวชนิตา อุปสิทธิ์ โรงเรียนบา้นขัวก่าย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
2005. นายประริภนัณ์ ธรรมทาทอง โรงเรียนบา้นวงัเวนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
2006. นางพรนภา มาละอินทร์ โรงเรียนบา้นวงัเวนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
2007. นางศศิธร ใครบตุร โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
2008. วา่ที่ร้อยเอกสุรศักด์ิ นันทเดช โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
2009. นางออมสิน เถายะบตุร โรงเรียนบา้นนาคอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
2010. นางสาวทศัพร ด้างถางคํา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2011. นายสุระศักด์ิ เชียรพลแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2012. นางกัญธริา มาสชรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2013. วา่ที่ร้อยตรีประสาน กิติโกฬะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2014. นางพกิุล แก้วคํา โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัปอูมนอก) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2015. นายยงยุทธ ช่วยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัคลองเรียน) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2016. นางศุทธนิี ประสงค์สําเร็จ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2017. นายสุชาติ เฮ่าหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2018. นางสุณีย์ อินสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัคลองเรียน) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2019. นางสาวสุภาพ สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2020. นางสาวสุลักษณ์ สันติพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเดา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2021. นางโสภดิา ภู่เสิศตระกูล โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นหาดใหญ)่ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2022. นางกรรณิการ์ ช่อมณี โรงเรียนบา้นขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
2023. นางสาวกวยิา พร้อมมูล โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษณิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
2024. นางเครือรัตน์ ฤทธเิดช โรงเรียนวดัอ่างทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
2025. นางทศันีย์ ลักขณา โรงเรียนมหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
2026. นางสาวนารี เรืองทอง โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
2027. นางนิตยา วริิโยธนิ โรงเรียนวรนารีเฉลิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
2028. นางพนิดา ปยิะรัตน์ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1

              จังหวัดสงขลา



2029. นางพรทพิย์ รัชนีย์ โรงเรียนสทงิพระวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
2030. นางพรรณราย จันทวงศ์วไิล โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
2031. นางอรวรรณ เชาวบ์วร โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
2032. นางสาวจันชรี เยาดํา โรงเรียนบา้นไร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
2033. นางรัชนี นิลพนัธุ์ โรงเรียนวดัเทพชุมนุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
2034. นางรัศมิกา สินธรุะหสั โรงเรียนบา้นหว้ยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
2035. นางสุดา วงศ์จารุสถิตย์ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
2036. นางสาวอ้อย ชูหมุน โรงเรียนวดัทุ่งคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
2037. นางเจนติมา พรหมทอง โรงเรียนบา้นนาทวี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2038. นางดวงพร วฒันา โรงเรียนบา้นนาทวี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2039. นางนพพร เตชะภทัรกุล โรงเรียนจะนะวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2040. นางบญุฉาย ทองขุนดํา โรงเรียนบา้นนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2041. นางพนูศรี แก้วสุก โรงเรียนบา้นนาทวี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2042. นายภานุกร นิ่มดวง โรงเรียนบา้นนาทวี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2043. นางวชิราภรณ์ วไิลลักษ์ โรงเรียนบา้นนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2044. นายวชิาญ ชูเกิด โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2045. นางศุลีพร ชนะโชติ โรงเรียนบา้นนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2046. นางหร่อด๊ะ แดงหลี โรงเรียนบา้นนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
2047. นางสาวนงลักษณ์ ภศัระ วทิยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2048. นางจํารูญศรี สุวรรณมณี โรงเรียนทวรัีตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2049. นางสาวจิตตินิภา นวลมิ่ง โรงเรียนทวรัีตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2050. นางปาสินี สถาววิฒัน์ โรงเรียนจุลสมัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2051. นางศุภรานันท ์หน่อแก้ว โรงเรียนทวรัีตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2052. นายสุพจน์ จันทรจิตร วทิยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวทิย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2053. นางสาวสุรีย์พร อารมณ์เย็น โรงเรียนแจ้งวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2054. นางอารีย์ เพชรสละ โรงเรียนทวรัีตน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2055. นางชุติมา แซ่เจีย โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นศาลากันตง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2056. นายณรงค์ศักด์ิ รินรส โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นศาลากันตง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2057. นางนันทพร ดําอําไพ โรงเรียนนิคมพฒันาผัง 6 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2058. นางสาวรัตนา รองเดช โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัชนาธปิเฉลิม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2059. นางศิรินรัตน์ จันทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัชนาธปิเฉลิม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2060. นางศิริพร มานะชํานิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นศาลากันตง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2061. นายสมชาย บวัเนี่ยว โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสตูลสันตยาราม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2062. นางสาวสุชาดา ช่วยเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัชนาธปิเฉลิม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2063. นางสาวจรัญญา รักรณรงค์ โรงเรียนทา่แพผดุงวทิย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
2064. นางฉาหร๊ะ ชมฮด โรงเรียนละงูพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
2065. นางสาวปยินันท ์บบุผะโก โรงเรียนสตูลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
2066. นางวรรณี บญุเพิ่ม โรงเรียนสตูลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
2067. นางสมสวาท ลิมานัน โรงเรียนสตูลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
2068. นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 40 (บา้นควนโพธิ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

              จังหวัดสตูล



2069. นางสาวจิตนภา เสถียรวริิยคุณ โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2070. นางนิภาพร โชคบญุธยิานนท์ โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2071. นางพงึใจ บญุสนอง โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2072. นางรัชดา ดีจะมาลา โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธไิชยอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2073. นางละมัย ทองเหม โรงเรียนเทศบาล 5 (วดักลางวรวหิาร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2074. นางวรางคณา ใยสําลี โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธไิชยอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2075. นางสาววรีภรณ์ ฟื้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธไิชยอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2076. นางสุยี เข็มแซมเกษ โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธไิชยอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2077. นางอภสิมา คําพนัธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธไิชยอุปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2078. นางกุลนิษฐ์ เบญจวรรณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2079. วา่ที่เรือตรีทรงธรรม พลับพลา โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2080. วา่ที่ร้อยตรีทว ีศรีสุวรรณ์ โรงเรียนมัธยมด่านสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2081. นางนันทนา พทิกัษณิ โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2082. นางประกายรัตน์ ดรุณพนัธ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2083. นางปท๎มา โหป้ระไพ โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2084. นางสาวพรทพิา พานิชาชีวะกุล โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2085. นางเพลินพศิ โพธริาช โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2086. นางสาวอรวรรณ นาวาทอง โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2087. นางมัลลิกา รอมาลี โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2088. นางระววีรรณ บญุจํารัส โรงเรียนวดับางโฉลงใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2089. นางรัชชุดา ธญัรดาวงศ์ โรงเรียนวดับางพลีใหญ่กลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2090. นางลาวลัย์ นาคเนียม โรงเรียนวดับางพลีใหญ่กลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2091. นางสิริธร ตะวนัธรงค์ โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2092. นายกิจจา บานชื่น วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2093. นางดารณี รัชฎาวรรณพงษ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2094. นางนงลักษณ์ ชมพพูทัธพิงศ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2095. นายบณัฑิต บตุรคําโชติ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2096. นายสมบติั เจริญสุข วทิยาลัยสารพดัช่างสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2097. นางสรัญญา แก้วทอง วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก สมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2098. นางสารี ผ่องสุวรรณ์ วทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2099. นางสุมาลี สู่วฒันกุล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2100. นางแอนนา ผลไสว วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษกสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2101. นางปท๎มา ลวสุต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2102. นายวเิชียร จันทะชารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2103. นางทศวรรณ สายวงศ์เปี้ย โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธห์ริณสูตร์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2104. นางนภสัรพ ี   โชตวนิน โรงเรียนเทศบาลวัดปอูมแกว้ (อคัรพงศ์ชนปูถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2105. นางบงกชธร จันทร์สนิท โรงเรียนเทศบาล 3 วดัอัมพวนัเจติยาราม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดสมุทรปราการ

              จังหวัดสมุทรสงคราม



2106. นางสาวเพญ็นภา กิจตรอง โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2107. นางสาววราภรณ์ ชลานนท์ โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมนิมิต (พอ่ค้าอุทศิ) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2108. นายวราวธุ หอสวา่งวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดปอูมแกว้ (อคัรพงศ์ชนปูถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2109. นางสมลักษณ์ พุ่มอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธห์ริณสูตร์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2110. นายอํานาจ แสงภู โรงเรียนเทศบาลวัดปอูมแกว้ (อคัรพงศ์ชนปูถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2111. นายกิตติพนัธ ์สมุทวนิช โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2112. นางสาวชุติมา ไกรทอง โรงเรียนถาวรานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2113. นางธวลัรัตน์ ชัยคณาพบิลูย์ โรงเรียนถาวรานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2114. นางปราณี ลาภพนูนิวฒัน์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2115. นางสาวมาลี สุขสง่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2116. นางละมัย หาญสําเภา โรงเรียนถาวรานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2117. นางสาวสายฝน เอี่ยมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2118. นางโสภณิ คชเสนีย์ โรงเรียนถาวรานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2119. นางเจียมจิรา ศิริธนานุกูลวงศ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2120. นางฐาปนีย์ ธมุาพนัธ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2121. นายปญ๎ญา ต้ังธโนปจัย วทิยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2122. นายศรายุทธ ทองอุทยั วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2123. นางสาวสุรีพร พลูประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2124. นางอรัญญา ธรีะภญิโญ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2125. นายนิรุตต์ิ หลงสมบญุ โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2126. นางประไพ บรรณจิตร โรงเรียนวดัหลักส่ีราษฎร์สโมสร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2127. นางสาวปราณี พุ่มประดับ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2128. นางสาวพรทพิย์ กําจรเกียรติกุล โรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม (เปี่ยมวทิยาคม) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2129. นางสาวมณฑาทพิย์ วงษน์าค โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2130. นางสาวมยุรี เจริญศิริ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2131. นางวภิา จําปาคํา โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2132. นางสุภาพร ทพัสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2133. นายสุวฒัน์ สถาวรสมิต โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2134. นางจารุณีย์ เจาะใจดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2135. นางดบสัว ีอ่ําจันทร โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2136. นางนัทธมน เอกนุ่ม โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2137. นางนิภา บวัผัน โรงเรียนกระทุ่มแบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2138. นางประณีต จุ้ยสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2139. นางปท๎มา เกิดประกอบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2140. นางวภิาพร ตรงจิตการุณย์ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วเิศษสมุทคุณ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2141. นายสมเกียรติ นาคสงวน โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2142. นายสมประสงค์ แสงแก้ว โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2143. นางสุนทราพร เชื้อแก้ว โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

              จังหวัดสมุทรสาคร



2144. นางสาวกาญจนา กุลคง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2145. นายปราโมทย์ ขอเหล็ก วทิยลัยเทคนิคการอาชีพบา้นแพว้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2146. นางยุวรี ร่ืนรมย์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2147. นางวรรณา ทรงศิริโสภณิ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2148. นางนงนุช ทพิยวนาวฒัน์ โรงเรียนอนุบาลสมฤดี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2149. นางพจนาฏ จําปี โรงเรียนบา้นแพว้วทิยา (ต่ีตง) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2150. นางสาวมณฑา เกิดเรียน โรงเรียนบา้นแพว้วทิยา (ต่ีตง) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2151. นางสาวเมริษา บงึสวา่ง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2152. นายวนิัย สระเอี่ยม โรงเรียนบา้นแพว้วทิยา (ต่ีตง) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2153. นายองอาจ ศรีภกัดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2154. นางสาวอัญชิษฐา หงษป์ระเสริฐ โรงเรียนบา้นแพว้วทิยา (ต่ีตง) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2155. นางสาวอารีย์ แดงปลาด โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2156. นางสาวกรรธศร น้อยนันตา โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพนัธว์ทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2157. นางสาวจันทร์ฉาย หอมเหม โรงเรียนบา้นแก้งวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2158. นางปฐวกีานต์ ปริธรรมมัง โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพนัธว์ทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2159. นายภวูทิย์ กนกฤทธไิกวลั โรงเรียนบา้นแก้งวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2160. นางวไิลวรรณ นวลเลิศ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2161. นายชนินทร์ วงษส์กุล โรงเรียนวงัน้ําเย็นวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
2162. นางชมพร สรรพประเสริฐ โรงเรียนบา้นคลองมะละกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
2163. นายบญุเกิด รุ่งเรือง โรงเรียนวงัน้ําเย็นวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
2164. นางปางศิริ สุวรรณแสง โรงเรียนวงัน้ําเย็นวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
2165. นายสาธติ จังพานิช โรงเรียนบา้นด่าน (ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
2166. นางสุชาดา ทองแก้ว โรงเรียนสระแก้ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
2167. นางอัจฉรา พึ่งบวั โรงเรียนวงัหลังวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
2168. นางอัมพร เรืองศรี โรงเรียนวงัน้ําเย็นวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
2169. นางอาภาภรณ์ เกิดกุล โรงเรียนอนุบาลคลองหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
2170. นายตํารา ดีจรัส โรงเรียนบา้นโคกเพร็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
2171. นายทรงวฒิุ ทศไกร โรงเรียนบา้นทา่ข้าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
2172. นายสมหมาย สุขสบาย โรงเรียนตาพระยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
2173. นางสําเนียง วงสุริย์ โรงเรียนบา้นกุดเวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
2174. นางสุนีย์ คงสมจิตร โรงเรียนชุมชนบา้นใหม่หนองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
2175. นางสาวจินตนา หนูบญุรักษ์ วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2176. นางเพญ็ศรี รินทะรักษ์ วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2177. นางสาววลัลีย์ สราญชื่น วทิยาลัยการอาชีพวงัน้ําเย็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2178. นายสมชาย ศรีเจริญพนัธุ์ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2179. นางสาวอันธกิา ช่างปรุง วทิยาลัยการอาชีพวงัน้ําเย็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดสระแก้ว



2180. นางกฤษณา คงประสม โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัทองพุ่มพวง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2181. นางสาวเจียรนัย จันขุนทด โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัดาวเรือง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2182. นางปณิะวรรณข์ คลังทอง โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2183. นางพชัรินทร์ ปทมุรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 5 วดัเกาะกลาง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2184. นายไพรัช สระคง โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนานฤมิตร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2185. นางสาวมาลิสา ไทยดํารงเดช โรงเรียนเทศบาล 5 วดัเกาะกลาง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2186. นายวชัรพงษ ์พนัทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเร่ิงราษฎร์บํารุง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2187. นางอมรรัตน์ เผือกโสภา โรงเรียนเทศบาล 5 วดัเกาะกลาง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2188. นางอรพรรณ์ สิงหอ์ยู่วงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนานฤมิตร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2189. นางสาวอัจฉรีวรรณ ประดิษฐวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวดัแก่งคอย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2190. นางจันทรสุดา ฉัตรบบุผา โรงเรียนอนุบาลบา้นหมอ (พฒันราษฎร์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 1
2191. นางจิรายุ ล่ิวศิริวงษเ์จริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 1
2192. นางฉันทนา สุดดีพงษ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวดัสระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 1
2193. นางธนัยา ใจธรรม โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 1
2194. นางประจิตศรี กมลสุข โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถวาจาวุทธอปุถัมภ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 1
2195. นางพรทพิย์ หนุนทรัพย์ โรงเรียนเสาไห ้"วมิลวทิยานุกูล" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 1
2196. นายภริูนท ์บรูณพล โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 1
2197. นางวบิลูย์ พลูสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 1
2198. นายอารมณ์ เบสูงเนิน โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 1
2199. นางคนึง รอบวงษ์ โรงเรียนบา้นทา่พลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2200. นายณรงค์ กิ่งจําปา โรงเรียนซับน้อยเหนือวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2201. นางดัสสนี สังข์วงษ์ โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2202. นางนิศนารถ ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2203. นางพนูศรี โพธปิระเสริฐ โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2204. นายวเิศษ กัณหาลี โรงเรียนวดัเตาปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2205. นางสาวสมหมาย จันทรบบุผา โรงเรียนวดัสวนทองรวมมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2206. นางสุธาทพิย์ คัมภรีะ โรงเรียนอนุบาลวงัม่วง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2207. นางสุนิศา บญุเพง็ โรงเรียนบา้นบางกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2208. นายอนันต์ สุทธโิป โรงเรียนชุมชนวดับํารุงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบรีุ เขต 2
2209. นายกิตติพล วเิชียรเชื้อ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2210. นางชนภสัสร บญุน้อม วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2211. นางมรกต ทองอยู่ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2212. นายเริงฤทธิ ์กิจไพบลูทวี วทิยาลัยเทคนิคทา่หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2213. นายศตคุณ โพธิน์ิล วทิยาลัยสารพดัช่างสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2214. นางศิริมาศ วฒันกูล วทิยาลัยสารพดัช่างสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2215. นางสุธาทพิย์ ศริพนัธุ์ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2216. นางสุอังคณา แก่นโนนสังข์ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2217. นายณัฐวร สินสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2218. นางนงลักษณ์ ความสุข โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสระบรุี



2219. นางรัชดาภรณ์ สวนเข้ม โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2220. นางสิริรัตน์ รัชตากร โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2221. นางปราณี ธติินิลนิธิ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2222. นางสาวปริยากร พนิกฤษณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2223. นางโกสุม เพง็ปิ่น โรงเรียนวดัยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบ์รีุ
2224. นางสาวเจนเนตร์ พนัธเุกตุ โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบ์รีุ
2225. นางนันทกานต์ จันทร์หอม โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบ์รีุ
2226. นางนันทกิร ทองคําป๎้น โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบ์รีุ
2227. นางสุภาพ แก้วบวั โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบ์รีุ
2228. นางแสงดาว ผมงาม โรงเรียนบางระจันวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบ์รีุ
2229. นางสาวฐานิดา สิงหจ์ันลา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบ์รีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2230. นายปรารถนา ราชสุภา วทิยาลัยเทคนิคสิงหบ์รีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2231. นางยุพนิ บญุบนัดล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบ์รีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2232. นายอดุลย์ สุวรรณทศัน์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบ์รีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2233. นางสาวอนงค์ นาครักษ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบ์รีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2234. นางสาวขวญัตา มากเจริญ โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2235. นางจินตนา วรีะวรรณ์ โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2236. นางบญุเลิศ แก้วประเสริฐ โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2237. นางพชัรีย์ แก้วประเสริฐ โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2238. นางรสรินทร์ จงธรรม โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2239. นางศุภวรรณ อินนก โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2240. นางสาวอารีวรรณ ภู่มะลิ โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2241. นายทนิกร มั่นยวน โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2242. นายบรรเจิด เจริญฉาย โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2243. นายปริญญภาษ สีทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2244. นางลดาวลัย์ หมั่นบรรจง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค์) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2245. นางวรัิช ศรีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทยั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2246. นายศิริชัย สุโภชน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2247. นางสายฝน พานิชยเวช โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2248. นางสาวสาลิณี แสงอบ โรงเรียนวดัวงัสวรรค์ (ประชาบํารุง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2249. นางอุบลศรี คชาธาร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2250. นางกรวกิา บญุมี โรงเรียนบา้นหนองจิกตีนเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 1
2251. นางคนึงนุช ชิราวธัน์ โรงเรียนวดัจันทร์ (ลอมราษฎร์บํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 1
2252. นางสาวคันธนา กาววิาส โรงเรียนบา้นปากคลองร่วม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 1
2253. นายบญุชู กลับทุ่ง โรงเรียนลิไทพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 1
2254. นางบญุพลี ทองใบ โรงเรียนวดัทุ่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 1

              จังหวัดสิงหบ์รุี

              จังหวัดสุโขทยั



2255. นางภทัรชตา กันอ่วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 1
2256. นางรัชนี พดุซ้อน โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 1
2257. นางสุภาภรณ์ รอดเที่ยง โรงเรียนบา้นด่านลานหอยวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 1
2258. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 2
2259. นายธรีวฒัน์ ทกัษณิ โรงเรียนบา้นปากคะยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 2
2260. นายบญุเกิด เผือกใต้ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 2
2261. นายบญุแก้ว ฤทธิก์ระจาย โรงเรียนบา้นธารชะอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 2
2262. นายประสงค์ นามกรณ์ โรงเรียนบา้นผาเวยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 2
2263. นางมะลิวลัย์ ซับซ้อน โรงเรียนบา้นหมอนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 2
2264. นายรุ่ง ลอยเลิศ โรงเรียนบา้นขอนซุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 2
2265. นางสุมิตรา คํานึงครวญ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยั เขต 2
2266. นางจุฑามาศ ช้อนนาค วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2267. นางธติิรัตน์ เลขวรรณวจิิตร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2268. นายธรีะพงษ ์กระการดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2269. นายไพโรจน์ กลัดสําเนียง วทิยาลัยสารพดัช่างสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2270. นางศนิชล เนียมกล่ัน วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2271. นายสมชาย แช่มชื่น วทิยาลัยเทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2272. นายสมพงษ ์มารอด วทิยาลัยเทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2273. นางสุจิรา แสงไชยราช วทิยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2274. นายอมรเทพ สนองบญุ วทิยาลัยสารพดัช่างสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2275. นายเจษฎา อนุเคราะห์ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2276. นางสาวณิชชา เร่ิมจํา โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2277. นางนิภารัตน์ เนตรบตุร โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2278. นางปภา ทองสวสัด์ิ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2279. นางปราณี บญุดิลก โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2280. นางพมิพม์าดาฬ์ ภาชนะพรรณ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2281. นายมานพ แก้วบรีุ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโคก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2282. นางสุภคั อยู่บา้นคลอง โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2283. นายอุดม น้อมนุช โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2284. นางธนิตา ดีมี โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2285. นางบปุผา สิงหส์ถิตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2286. นางพชิญ์สินี พทิกัษว์งษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2287. นายภณวตั อุ่นศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 วดัประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2288. นางภภสัสร กุลวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 วดัประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2289. นางมาลี ทองไกร โรงเรียนเทศบาล 1 วดัประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2290. นางลักขณา ภชูมศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วดัไชนาวาส กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2291. นางวาสนา ชมภพูลอย โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2292. นางสาววนีา สุขนวม โรงเรียนเทศบาล 3 วดัไชนาวาส กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2293. นางสาวสมศรี ภฆูัง โรงเรียนเทศบาล 1 วดัประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดสุพรรณบรุี



2294. นายกิติพร โพธิพ์ุ่ม โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2295. นางชื่นฤทยั นิยมทอง โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสกฤษด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2296. นายนพพร วงษว์รรณดี โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2297. นายนพพร เสือสกุล โรงเรียนบา้นรางหางม้า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2298. นางสาวเมธนิี ปณุฑริกาภา โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2299. นางวรรณภา วพิฒัน์ครุฑ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2300. นางศิริพร พงษเ์หล่าขํา โรงเรียนวดัลาดตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2301. นายศิวาวธุ ภาณุพจิารย์ โรงเรียนสงวนหญิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2302. นางสมบติั เอี่ยมหรุ่น โรงเรียนวดัวงักุ่ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2303. นายสุรพล อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนวดัใหม่รัตนเจดีย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 1
2304. นางกัลยา มีแสง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 1 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2305. นางจันทร์เพญ็ สุวรรณคร โรงเรียนดอนคาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2306. นางชูเกษม โกมุทธยิานนท์ โรงเรียนบางล่ีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2307. นายธนู รอดน้อย โรงเรียนวดัจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2308. นางสาวราตรี มาตรวจิิตร โรงเรียนวดัจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2309. นางรินณา แจ้งสวา่งศรี โรงเรียนบา้นหวัวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2310. นางสาววชิุดา บวัแจงงาม โรงเรียนวดัทา่ไชย (ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2311. นางศรัณยา โพธิป์าน โรงเรียนดอนคาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2312. นางสาวสมคิด ศิริกุล โรงเรียนวดัหนองตาสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2313. นางสิริรัตน์ อายุวฒัน์ โรงเรียนอู่ทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 2
2314. นางสาวกรองทอง เขียนทอง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3
2315. นางดวงแข สุขประเสริฐ โรงเรียนบา้นหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3
2316. นางทองคํา สาระวงษสุ์ทธิ์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3
2317. นายปรีชา มั่นปาน โรงเรียนทุ่งแฝกพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3
2318. นางปยิาภรณ์ แสงสวา่ง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3
2319. นางสาวเฟื่องฟาู แตงโสภา โรงเรียนบรรหารแจ่งใสวทิยา 6 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3
2320. นางสร้อยมาศ สมตัว โรงเรียนพฒันาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบรีุ เขต 3
2321. นางเก็จวลี วชัเรนทร์สุนทร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2322. นางสาวจันทรา ส่งศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2323. นางพรสวรรค์ ผลวงษ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2324. นางภญิญาดา อยู่สําราญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2325. นางวนัเพญ็ สาลีผลิน วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2326. นางกาญจนา มั่นปาน โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2327. นางสาวปยิาภรณ์ แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2328. นางสาวเรวดี บวังาม โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2329. นางสาววราภรณ์ ปานเพช็ร โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2330. นายสรศักด์ิ ทองจร โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2331. นางสาวแสงนภา ขุนไม้งาม โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2332. นางอจิญญา เรือนเงิน โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2333. นางอรณิช ทพิย์สัมฤทธิก์ุล โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2334. นางอารียา วงศ์บณัฑิต โรงเรียนศุภลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



2335. นางจุฑารัตน์ โสภา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2336. นางจุณีพร สายสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2337. นางสาวฌาณิดา แก้วคง โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2338. นางนริณี รัตนซ้อน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2339. นางสาวนัยเนตร นวลละออง โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2340. นางนุชจรินทร์ จันทร์รอด โรงเรียนเทศบาลเมืองทา่ข้าม 3 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2341. นายปณ๎ณวชิญ์ เมฆมุสิก โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2342. นายพรชัย หวดัคล้าย โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2343. นายเมธา เมืองพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวทิยา) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2344. วา่ที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์ มะลิทพิย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2345. นางกนกวรรณ จันทภาโส โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2346. วา่ที่ร้อยตรีหญิงจารี วงค์สวสัด์ิ โรงเรียนบา้นทอนหญ้าปล้อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2347. นางชะอ้อน ช่วยบํารุง โรงเรียนวดัสมหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2348. นายนิมิต ผลผลา โรงเรียนวดับณุฑริการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2349. นางเกสรา โอระชุม โรงเรียนบา้นทา่ขนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2350. นางสาวนชรพร ประมวลสุข โรงเรียนบา้นคลองรอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2351. นางสาวภตัราภรณ์ คงทรัพย์ โรงเรียนบา้นปลายคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2352. นางรัตนา ทปีะปาล โรงเรียนวดัสันติคีรีรมย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2353. นางวไิล เพชรบํารุง โรงเรียนบา้นบางหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2354. นางสารภ ีพงศาปาน โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2355. นายสิทธพิล ลีแสน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุราษฎร์ธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
2356. นางกมลพรรณ หนูปล้ืม โรงเรียนวดับา้นส้อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2357. นายกรุง ธราพร โรงเรียนวดัเวยีงสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2358. นางขวญัตา ล้อมล้ิม โรงเรียนวดัเวยีงสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2359. นางธนัชนันท ์แสงอุไร โรงเรียนบา้นบอ่พระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2360. นายประยุทธ อิสระบรูณะฤทธิ์ โรงเรียนบา้นควนใหม่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2361. นางภครภทัร แสงระวี โรงเรียนวดัสมัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2362. นางวนัดี หอมชื่น โรงเรียนพระแสงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2363. นายอนันต์ ฉีดอิ่ม โรงเรียนนาสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2364. นางอุษณีย์ ทองน้อย โรงเรียนบา้นไร่เหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
2365. นางโกศล อินนวล วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2366. นางฉววีรรณ จันทรชิต วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2367. นายนพดล ชูสิทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2368. นายพฤติพงษ ์วงศ์วรรณา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2369. นางนฤมล ขวญัแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎร์ธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
2370. นางสุพสัตรา ผลินสุคนธ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎร์ธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
2371. นางสาวกุสุมา โกษาพงษ์ โรงเรียนจอย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2372. นางฐิติยา ทองจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2373. นางปรีดา ก๋งหมึง วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2374. วา่ที่ร้อยเอกสมพร เสือนิล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสุราษฎรธ์านี



2375. นางสุพตัรา คชาอนันต์ โรงเรียนจอย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2376. นางสาวสุภารัตน์ สุรัตนพราหมณ์ โรงเรียนจอย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2377. นางสาวสุวรรณา จันทร์อินแก้ว โรงเรียนจอย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2378. นางสาวขนิษฐา เปน็เครือ โรงเรียนเทศบาล 2 วภิชัศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2379. นางสาวจีรนันท ์ปญ๎ญาเหลือ โรงเรียนเทศบาล 2 วภิชัศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2380. นางฐิติพชัร บญุเติม โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2381. นางทพิยาภรณ์ สมปอง โรงเรียนเทศบาล 2 วภิชัศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2382. นางสาวบรรจงจิตร เบญ็เจิด โรงเรียนเทศบาล 2 วภิชัศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2383. นายมนัสเทพ บญุญาวเิศษ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2384. นางศุภสิรา วงันุราช โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2385. นางสาวสุภาพร แจ่มใส โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2386. นางอภญิญา รักพวกกลาง โรงเรียนเทศบาล 2 วภิชัศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2387. นางเฉลิมวรรณ แพงภงูา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2388. นายประจวบ คําใจ โรงเรียนแตลศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2389. นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ โรงเรียนสิรินธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2390. นางพชัรี ศุภเขตกิจ โรงเรียนสุรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2391. นางพทุธชาติ พนมพงศ์ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2392. นางศุภวรรณ โสวภาค โรงเรียนสุรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2393. นางอโณทยั บญุประสพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2394. วา่ที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี โรงเรียนทุ่งกุลาพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2395. นายโกศล วงษสุ์นทร โรงเรียนชุมพลวทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2396. นายมนัส คํามุลนา โรงเรียนบา้นทพิย์นวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2397. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แดง โรงเรียนบา้นบวัโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2398. นางกัญระญา ยืนยิ่ง โรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2399. นางจอมศรี ผิวหอม โรงเรียนบา้นกล้วย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2400. นางฉันทนา ประนม โรงเรียนบา้นตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2401. นางฟาูชนนา แย้มสง่า โรงเรียนบา้นยาง (สารกิจราษฎร์วทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2402. นางยุพนิ ดอกคํา โรงเรียนบา้นรุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2403. นางศิริลาวณัย์ ประกอบดี โรงเรียนบา้นหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2404. นางสมพร พรหนองแสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2405. นางสุพชิฌาย์ สวายสมสีกุล โรงเรียนปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2406. นางนันทวนั สุทธยิานุช วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2407. นายพรพทิกัษ ์ศรีแก้ว วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2408. นางมยุรี ศรีจันทร์เวยีง วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2409. นางมลธดิา ขบวนงาม วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2410. นางรวงทอง ตังวฒันา วทิยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2411. นางรุ่งทพิย์ จีนะกาญจน์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดสุรนิทร์



2412. นางกาญจนา ศรีจันทร์ โรงเรียนหอคําพทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
2413. นางดวงเด่น พนัจําปา โรงเรียนบา้นไร่สุขสันต์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
2414. นางสาวนลินี ทหีอคํา โรงเรียนหอคําพทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
2415. นางปน๎น์ยริตา นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบา้นนางัวสายปญ๎ญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
2416. นางพลูทรัพย์ บชูนะ โรงเรียนบา้นไร่สุขสันต์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
2417. นางไพรมณี ศรีดาดิษฐ์ โรงเรียนบา้นดอนเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
2418. นางมณีวรรณ กุลสอน โรงเรียนพรเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
2419. นางมัชฒิมา ซาแสงบง โรงเรียนประสานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
2420. นางรุ่งนะภาพร สีทะ โรงเรียนบา้นคําไผ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
2421. นายชาคริต สุริยะฉาย วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2422. นายนพพร สุขทรัพย์ วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2423. นายณัฐพงษ ์ปญ๎ญาแก่น โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ์บํารุง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2424. นางถนอมศรี บตุรโยธี โรงเรียนเทศบาล 1 สวา่งวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2425. นายทศัพล ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ์บํารุง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2426. นางนพมาศ บญุประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2427. นางปรัชญาภรณ์ หล้าก่ํา โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ์บํารุง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2428. นางพจนีย์ ธติิธรกุล โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ์บํารุง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2429. นางสาวพลูสุข สุขเสริม โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2430. นายสันธาน วงษป์ต๎ตา โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ์บํารุง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2431. นางสาวฉัตรธดิา โยประทมุ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
2432. นางสาวทพิย์สุดา สีหานาม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
2433. นายพฒันพงศ์ พรรคพวก โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
2434. นางพานี นาคเสน โรงเรียนปากคาดพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
2435. นางสาววภิาวดี ชาวแสน โรงเรียนบา้นดอนขนุนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
2436. นางสําฤทธิ ์แก้วกัลยา โรงเรียนชุมชนบา้นโพนสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
2437. นายกษด์ิิเดช ปราบสาร โรงเรียนบา้นบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2438. นางรุ่งพศิ เกตุคํา โรงเรียนบา้นเซิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2439. นางสาวฤทยัรัตน์ พรมสาร โรงเรียนบา้นนาทบัไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2440. นางวมิลจันทน์ โลกธาตุ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2441. นางสาวสาวติรี เหล่าฆ้อง โรงเรียนเฝูาไร่วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2442. นางสุดถวลิ ปด๎ถาทมุ โรงเรียนเฝูาไร่วทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2443. นายอนุสรณ์ วฒิุชาติ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2444. นางอรนุช ทอ่นไม้จันทร์ โรงเรียนบา้นแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2445. นางอังคนา สุระอุดร โรงเรียนบา้นบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2446. นางกรรณิกา สายสิญจน์ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2447. นางชลกมล ดิลกลาภ วทิยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2448. นางพสิมัย วรียาพร วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดบงึกาฬ

              จังหวัดหนองคาย



2449. นางสาวมันธนา เพง็กุล วทิยาลัยเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2450. นางสุจิตรา ยุวนิช วทิยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2451. นางอรุณี แสงงาม วทิยาลัยเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2452. นางสิรินาถ ราชต้ังใจ โรงเรียนราชต้ังใจวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2453. นายขจรชัย พมิพสิ์งห์ โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 1
2454. นางนงนุช ภขูาว โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 1
2455. นางสาวเพยีงเพญ็ สิริธนพงศ์ โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 1
2456. นางวงเดือน กุดทงิ โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 1
2457. นางสุมาลัย จําเริญพานิช โรงเรียนบา้นนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 1
2458. นางอมร เชียรรัมย์ โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 1
2459. นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ์ โรงเรียนบา้นกกค้อกกโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2460. นายถนอม รัตนศรี โรงเรียนบา้นหนองด้วงวงัประทมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2461. นายนิคม บญุเรืองศรี โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2462. นางประครอง วงษช์มพู โรงเรียนบา้นกกค้อกกโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2463. นางประทานพร แสนเทพ โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2464. นางสาวพชิยา เสนามนตรี โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2465. นางภญิโญ สงไพรสน โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2466. นางยุพนิ ศรีหร่ิง โรงเรียนบา้นฝ่๎งแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2467. นายสมิง สงไพรสน โรงเรียนฝ่๎งแดงวทิยาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2468. นางอินถวา แปนูนอก โรงเรียนบา้นกกค้อกกโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบวัลําภ ูเขต 2
2469. นายสุทธรัิกษ ์จันทร์บญุ โรงเรียนพชิญบณัฑิต สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2470. นางสาวสุพฒัตา พมิพท์รายมูล โรงเรียนพชิญบณัฑิต สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2471. นางสาวดุษฎ ีพดัพนิ โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2472. นายมนตรี ร่ืนสุข โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2473. นางมาลัย นวลละออง โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2474. นางวาสนา สังข์สมบรูณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2475. นางวภิา เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2476. นางสาววมิล ปรากฎผล โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2477. นายสมยศ กิตติวริิยะ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัโล่หสุ์ทธาวาส กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2478. นางสาวอรจิรา สรรพอ่ค้า โรงเรียนเทศบาล 2 วดัโล่หสุ์ทธาวาส กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2479. นางอัญชิษฐา มาระยาท โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2480. นายอํานาจ มาระยาท โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2481. นายปลวชัร รุจิรกาล โรงเรียนกีฬาจังหวดัอ่างทอง สถาบนัการพลศึกษา
2482. นางสาวเกษราภรณ์ เดือนแรม โรงเรียนชุมชนวดัปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2483. นางสาวจิรวฒัน์ มีลักษณะ โรงเรียนโพธิท์อง "จินดามณี" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2484. นางณภทัร จารุสังข์ โรงเรียนอนุบาลวดันางใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

              จังหวัดหนองบวัล าภู

              จังหวัดอ่างทอง



2485. นางทองชุบ อําพนัเรือง โรงเรียนชุมชนวดัพายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2486. นางสาวเพชรขจี ธฆีัมพร โรงเรียนสตรีอ่างทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2487. นายภราดร นันทารัมภ์ โรงเรียนอนุบาลวดันางใน (ละเอียดอุปถัมภ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2488. นางระยอง ทรงความดี โรงเรียนอนุบาลวดันางใน (ละเอียดอุปถัมภ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2489. นางสมจิตตรา เทพไทย โรงเรียนอ่างทองปท๎มโรจน์วทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2490. นางสุนทรี สายสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวดัอ่างทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2491. นางสุภทัรา เจียรนันท์ โรงเรียนโพธิท์อง "จินดามณี" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2492. นางเกษกนก นาคทบัที วทิยาลัยเทคนิคอ่างทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2493. นางณัฐภทัร์ เพชรงาม วทิยาลัยเทคนิคอ่างทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2494. นายบรรเจิด เปาจีน วทิยาลัยเทคนิคอ่างทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2495. นางวชัรีญา ศรีไทย วทิยาลัยเทคนิคอ่างทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2496. นางสาวกรรณิกา แก้วกระจาย โรงเรียนสนิทวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2497. นายกิตติชัย เฉลิมวฒัน์ โรงเรียนสนามชัยสิทธิน์ุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2498. นายจตุพร พึ่งน้อย โรงเรียนราษฎร์นิยมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2499. นางถวลิ นัยเลิศ โรงเรียนวดัสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ)์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2500. นางธนขวญั ชูชม โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวสัด์ิวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2501. นางสาวน้ําทพิย์ คงทอง โรงเรียนวรดิตถ์วทิยาประสูทน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2502. นางพศิมัย คันทะมาศ โรงเรียนวดัสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ)์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2503. นางสาววราภรณ์ ทองหยอด โรงเรียนวรดิตถ์วทิยาประสูทน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2504. นางสาวสมทรง จันทรัศมี โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2505. นางสาวสมหมาย พลูสมบติั โรงเรียนสนิทวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2506. นายไกวลั ชมัฒพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วดัเทพมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2507. นางสาววทญัํุตา บญุหลง โรงเรียนเทศบาล 1 วดัเทพมงคล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2508. นางสาวกาญจนีย์ อักษรพมิพ์ โรงเรียนหนองลุมพกุหนองยางสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2509. นางจันทรรัตน์ สีหารัตน์ โรงเรียนบา้นจานลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2510. นายเด่น พทุธเิฉลิมชัย โรงเรียนบา้นคึมใหญ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2511. นางประนอม มีชัย โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2512. นางสาวพรหมภรณ์ เผ่าพนัธ์ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2513. นางสาวมะลิวรรณ วาจิตร โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2514. นางวชัราภรณ์ วฒิุเสลา โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2515. นายคันธทรัพย์ ชมพพูาทย์ โรงเรียนบา้นหนองสามสีหนองดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2516. นางอรชร กันภมูิ โรงเรียนบา้นหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2517. นางจันทมิา จีราร์ด วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2518. นางปรีดารักษ ์รุจิรกาล วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2519. นางสาวต้องตา ขาวเผือก โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2520. นางสาวอรัญญา เหล็กเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดอ านาจเจรญิ



2521. นางจิราภรณ์ สาลีเอาะ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษว์ทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2522. นายณัฐพร อธริาช โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2523. นางตะวนัฉาย มาตย์นอก โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2524. นายพรีพฒัน์ บญุหล้า โรงเรียนเทศบาล 3 บา้นเหล่า กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2525. นางเพญ็พลอย ยศเตา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2526. วา่ที่เรือตรีโสรัจ สวสัดิกูล โรงเรียนเทศบาล 3 บา้นเหล่า กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2527. นางอรอุมา วฒุาธวิงษ ์ณ หนองคาย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2528. นางสาวอัญชลี สุขมานพ โรงเรียนพนัดอนวทิยา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2529. นายอาวธุ กัตตะโร โรงเรียนนาทรายวทิยาคม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2530. นางกนกศศิวรรณ บญุก้านตง โรงเรียนธาตุโพนทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
2531. นางณัฐกาญจน์ กฤษณนนท์ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
2532. นางดารา วมิลอักษร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
2533. นางประยงค์ งามจิตร โรงเรียนชุมชนนากวา้งพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
2534. นางสาวสุมนา คูนาคํา โรงเรียนบอ่น้อยประชาสรรค์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
2535. นางสุรางค์ หลงกุล โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
2536. นายสุไรมาน นามี โรงเรียนธาตุโพนทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
2537. นายเอกมล ภษูาวโิศธน์ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
2538. นางขนิษฐา อัครปญ๎ญา โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2539. นางขวญัใจ วงษจ์ันทกึ โรงเรียนบา้นโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2540. นางชุติมา โรจนสโรชน์ โรงเรียนบา้นตาดราษฎร์สมบรูณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2541. นายทว ีอินทะสร้อย โรงเรียนคําค้อพทิยศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2542. นางปญ๎ญา ไชยทองศรี โรงเรียนบา้นดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2543. นายพสิิทธิ ์น้อยสิงหท์อง โรงเรียนกุมภวาปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2544. นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ โรงเรียนบา้นหว้ยผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2545. นางสมจิตร วรรณกุล โรงเรียนบา้นนายูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2546. นางเสาวคนธ ์ประมูลจักรโก โรงเรียนทบักุงประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2547. นางโสภา แม่นชัยภมูิ โรงเรียนอนุบาลวงัสามหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
2548. นางกาญจนา แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
2549. นางกานต์ทติา อ้วนอินทร์ โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
2550. นายโกวทิย์ บญุเพง็ โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
2551. นางบรรจง อิสไมส์ โรงเรียนบา้นปากดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
2552. นางบญุชู สุเมผา โรงเรียนบา้นยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
2553. นางพมิพวรรณ มหาพรม โรงเรียนบา้นจันทร์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
2554. นางพสิมัย สุวรรณวาปี โรงเรียนบา้นผักตบประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
2555. นายวรีะพนัธ ์เชาวข์ุนทด โรงเรียนบา้นดุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
2556. นางศุภร ไชยขันธ์ โรงเรียนบา้นดุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
2557. วา่ที่ร้อยตรีพนิิจ สุขใจ โรงเรียนบา้นน้ําซึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
2558. นางไพจิตร เชื้ออ่ํา โรงเรียนอนุบาลบา้นเพยีมิตรภาพที่ 138 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
2559. นางมยุรี เถาวลัย์ โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
2560. นางศรีนารถ สิทธขิวา โรงเรียนอนุบาลบา้นเพยีมิตรภาพที่ 138 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4

              จังหวัดอุดรธานี



2561. นายเกรียงไกร พสัดร โรงเรียนเซนต์เมร่ี อุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2562. นางสาวงามชื่น กัณฑ์เกตุ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2563. นางสาวชญานันทน์ ทองทวี โรงเรียนเซนต์เมร่ี อุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2564. นางพรเพญ็ สีงอย โรงเรียนเซนต์เมร่ี อุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2565. นางวรนารี หวา้นเครือ โรงเรียนเซนต์เมร่ี อุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2566. นางศิรินุช เร่ิมรักษ์ โรงเรียนเซนต์เมร่ี อุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2567. นางสาวศิริรัตน์ ศรีธรณ์ โรงเรียนเซนต์เมร่ี อุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2568. นางอรวรรณ เหล็กกล้า โรงเรียนเซนต์เมร่ี อุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2569. นางกาญจนา พมิพต์ะคุ โรงเรียนเทศบาลทา่อิฐ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2570. นางฐิติมา คล้ายชม โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2571. นางดารา มีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2572. นางสาวนารีนารถ นาคหลวง โรงเรียนเทศบาลทา่อิฐ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2573. นางพจนา โชตยันดร โรงเรียนเทศบาลทา่อิฐ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2574. นางรัตดาวลัย์ ทา้ววงษ์ โรงเรียนเทศบาลวดัทา้ยตลาด (กวธีรรมสาร) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2575. นางลําดวน ถุงคํา โรงเรียนเทศบาลทา่อิฐ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2576. นายสมภพ มหายศนันท์ โรงเรียนเทศบาลทา่อิฐ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2577. นางสาวสุมามาลย์ นาคหอม โรงเรียนเทศบาลทา่อิฐ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2578. นางอรอนงค์ คัณธานันท์ โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2579. นางกิติยาพร เอื้ออรุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2580. นางฐิติรัตน์ เกษศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2581. นางสาวพรธนา จักรน้ําอ่าง โรงเรียนลับแลศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2582. นางยุพนิ มีชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2583. นางลัฐิกา ผาบไชย โรงเรียนด่านแม่คํามัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2584. นายกิตติชัย สิมมา โรงเรียนบา้นนาบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2585. นางชบา แก้วฟอง โรงเรียนชุมชนผาเลือดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2586. นางดวงใจ ดวงสุภา โรงเรียนบา้นโคกวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2587. นายธรีวฒัน์ มูลเงิน โรงเรียนน้ําพร้าสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2588. นางสาวพทุธรักษ ์จันทร์เจียม โรงเรียนน้ําพร้าสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2589. นายสุทธชิัย เดโชชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์13 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2590. นางสุธาสินี ตัวขยัน โรงเรียนวดันาขุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2591. นายสุรพล ถายา โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2592. นางอานงค์ ใจรังกา โรงเรียนอนุบาลทา่ปลา (ชุมชนร่วมจิต) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2593. นางกรรณิการ์ ใหม่ตาจักร์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2594. นางบานชื่น วรีะวฒันานนท์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2595. นางบศุรา คงศักด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2596. นายพเิชษฐ สุวรรณชื่น วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2597. นางรัตนา เหรียญทอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2598. นายสยาม โต๊ะทอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2599. นายสฤษด์ิ รักดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดอุตรดิตถ์



2600. นายทศันะ อ่อนนิ่ม โรงเรียนเจริญวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2601. นายประชา กัลปนารถ วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2602. นางสาวพรทพิย์ แสงโรจน์ โรงเรียนเซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2603. นางพษิณุ แสนบญุศรี โรงเรียนเจริญวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2604. นางรวนิทริา บญุศิริ โรงเรียนจรัสศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2605. นางสาวสายใจ กิจเฉลียว โรงเรียนภราดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2606. นายสุทศัน์ ลิดี โรงเรียนภราดานุสรณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2607. นางสาวสุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2608. นางสุวมิล เปรมปรี โรงเรียนเจริญวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2609. นางอัญชนา หมายดี โรงเรียนเซนต์แมร่ี อุตรดิตถ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2610. นางจิรวดี บญุมีลาภ โรงเรียนเทศบาลวดัอมฤตวารี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2611. นางเจษฎา แช่มสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัอมฤตวารี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2612. นายชาญชัย เปล่ียนพดั โรงเรียนเทศบาลวดัอมฤตวารี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2613. นางดรรชนีกร ชาญวกิย์การ โรงเรียนเทศบาลวดัหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2614. นางสาวปนิชา แก้วหนองยาง โรงเรียนเทศบาลวดัอมฤตวารี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2615. นางวชัรี นุกูลอุดมพานิชย์ โรงเรียนเทศบาลวดัหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2616. นางสิริวลัย์ อินอ่อน โรงเรียนเทศบาลวดัอมฤตวารี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2617. นางอินทริา รัตนปญ๎ญาโชติ โรงเรียนเทศบาลวดัหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2618. นางสาวนงลักษณ์ อ่ําสุพรรณ โรงเรียนตลุกดู่วทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 1
2619. นางรววีรรณ จันทร์ชื่น โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 1
2620. นางวชัรี จําเรียง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 1
2621. นายสมคิด โสมนัส โรงเรียนอนุบาลทพัทนั (อุดมพทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 1
2622. นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ โรงเรียนตลุกดู่วทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 1
2623. นางสุนันทา โลหะการก โรงเรียนตลุกดู่วทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 1
2624. นางสุพรรษา รัตนจันทร์ โรงเรียนบา้นวงัเกษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 1
2625. นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภกัดี โรงเรียนอุทยัวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 1
2626. นางวรรณภา ชื่นนอก โรงเรียนทุ่งโพวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 2
2627. นางศิริกร ทคุหติ โรงเรียนบา้นหนิตุ้ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุทยัธานี เขต 2
2628. นางอ้อมใจ ทองยศ วทิยาลัยเทคนิคอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2629. นางจริยา อ่ําทอง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวทิยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2630. นางสาววนัเพญ็ ยอดนาค โรงเรียนอนุบาลรัศมี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2631. นางสาวสุลัดดา ชาวปาุ โรงเรียนอนุบาลรัศมี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2632. นางกีรตยา นิยมคุณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นโพธิก์ลาง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2633. นายโชนศาสตร์ ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2634. นางธนกฤตา เบา้เงินรัตน โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นโพธิก์ลาง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2635. นางประภสัสร หาคํา โรงเรียนเทศบาลบา้นหนองตาโผ่นมติรภาพที่ 5 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2636. นางภชัราพร เรือนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นโพธิก์ลาง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
2637. นางวกิันดา ศรีสมุทร โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นโพธิก์ลาง) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

              จังหวัดอุทยัธานี

              จังหวัดอุบลราชธานี



2638. นางสาวกนกพร สุขสาย โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2639. นางจินตนา ทองแจ่ม โรงเรียนนารีนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2640. นางเบญจวรรณ ไชยโพธิ์ โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2641. นางปราณี อรัญกูล โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2642. นางพยอม แนวจําปา โรงเรียนบา้นหนองไข่นก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2643. นางพรสิระ ไชยรักษ์ โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2644. นางพมิพสุ์ดา สันพนวฒัน์ โรงเรียนนารีนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2645. นางวไลภรณ์ ร่วมรักษ์ โรงเรียนบา้นหนองไหล (พธุเพิ่มวฒันราษฎร์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2646. นางวไิล มณีเรืองฤทธิ์ โรงเรียนบา้นด้ามพร้า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2647. นายสมศักด์ิ เสนาใหญ่ โรงเรียนดงยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2648. นางสาวขนิษฐา ราษบีษุย์ โรงเรียนอนุบาลบา้นเหนือเขมราฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2649. นางติยวรรณ บดุดาแพน โรงเรียนบา้นนาตาลใต้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2650. นางถมยา มีชัย โรงเรียนบา้นน้ําคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2651. นางนงเยาว ์สุขเสริม โรงเรียนบา้นอีเต่ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2652. นายปฏวิติั ทองลือ โรงเรียนบา้นอีเต่ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2653. นายพสิิฐ พวงศรี โรงเรียนบา้นนาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2654. นางวมิาลา สมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบา้นเหนือเขมราฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2655. นายศรีเมือง ดาเหลา โรงเรียนบา้นนาตาลใต้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2656. นางสร้อยเพชร โคตรประทมุ โรงเรียนบา้นเหมือดแอ่แก้งไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2657. นางสุชัญญา บริสาร โรงเรียนบา้นโนนหนิแร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2658. นายชาญชัย ทําสะอาด โรงเรียนบา้นนาชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2659. นางบญุมี เชิดรังสรรค์ โรงเรียนบา้นดอนตะลี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2660. นางประวณีา บญุทวี โรงเรียนบา้นนาชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2661. นางลําไพ ทองบรุาณ โรงเรียนบา้นสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2662. นางวรรณลี ทองลอง โรงเรียนบา้นภมูะหร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2663. นางวจิิตราพร ประพนัธพ์ฒัน์ โรงเรียนบา้นปากบุ่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2664. นางวชิดา วงษก์ุลธวชั โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2665. นางสุเพญ็ บรรเทา โรงเรียนบา้นนามน (สามัคคีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2666. นางหนูทพิย์ จันทร์จิตร โรงเรียนบา้นนาชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2667. นางอุทยัวรรณ ปวะบตุร โรงเรียนบา้นดอนพนัชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2668. นางจิตติมา วฒัราช โรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวทิยานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2669. นางจิตรา สมพล โรงเรียนบา้นกุดระงุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2670. นายนันท ์ทําเลดี โรงเรียนบา้นสําโรง (คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2671. นางนัยนา มาลาสุข โรงเรียนบา้นโนนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2672. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริ โรงเรียนบา้นนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2673. นางศิริทยั ธโนปจัย โรงเรียนบา้นหวา้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2674. นางสมพร ตระการไทย โรงเรียนบา้นโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2675. นางสุดาพร เจริญพร โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2676. นางอโนทยั ประชุมรักษ์ โรงเรียนบา้นค้อน้อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
2677. นายทนิกร สุดชารี โรงเรียนบา้นกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2678. นางนวภทัร อรรคบตุร โรงเรียนบา้นโนนขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5



2679. นายบญุหาร บญุค่ัง โรงเรียนบา้นบวังาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2680. นางประภาทพิย์ หวงัดีธนพฒัน์ โรงเรียนบา้นสร้างม่วงส้มเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2681. นางปวนิดา กงเงิน โรงเรียนชุมชนบา้นหนองสะโน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2682. นางละออง ไวโสภา โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2683. นางวรรณพร เจริญราษฎร์ โรงเรียนบา้นคํานาแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2684. นางสาวสมปอง ประยูรสิงห์ โรงเรียนบา้นบวังาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2685. นางสุพรรณี พลรักษา โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2686. นางสาวเสาวภาย์ สะนัย โรงเรียนน้ํายืนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2687. นายชลอ พลนิล วทิยาลัยสารพดัช่างอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2688. นางสาวฐานิดา อุทธา วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2689. นางนฤมล ดวงแสง วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2690. นางสาวบงัอร จันโทวงษ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2691. นางสาวรัชนี พงษศิ์ริ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2692. นางสาวสิรินาฏ พรเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2693. นายเสกสัณห ์สิงหแ์ก้ว วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2694. นายโอภาส กมล วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2695. นางจันทร์เพญ็ กุลโท โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2696. นางสาวผลดี สบายใจ โรงเรียนอาเวมารีอา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2697. นางไพฑรูย์ สิงสีทา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2698. นายยันต์ พาละพล โรงเรียนอาเวมารีอา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2699. นางวนัเพญ็ พรหมดี โรงเรียนบา้นเด็กวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2700. นายวรีะศักด์ิ มีทรัพย์ โรงเรียนมารีย์นิรมล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2701. นางสุภาวดี อาภรณ์วชิานพ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2702. นางสุริยันต์ ศิริวงศ์ โรงเรียนบา้นเด็กวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2703. นางอุบลวรรณ พลสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                                  (ศาสตราจารยไ์พฑูรย ์ สินลารัตน์)
                                    ประธานกรรมการคุรุสภา

                                   ประกาศ  ณ  วันที ่              กนัยายน   พ.ศ.   ๒๕๕๖


