
 ประกาศคุรุสภา 
 เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจําป ี2557 

             ดว้ยครุุสภาได้ดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร 
ประจําปี 2557 จํานวน 1138 คน ดังต่อไปนี ้

  กรุงเทพมหานคร 
 1 นางกนกทิพย์  เล่ห์บ้านเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2 นางกฤตย์ภัสสร  ณ สุวรรณ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3 นายกฤษชะนะ  ทองมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 4 นายกฤษฎา  วัชรโยธิน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 5 นางเกษฎา  หงษ์ทอง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 6 นายแก้วประกอบ  ดวงแข สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 7 นายคนอง  ชาญอาวุธ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 8 นางจินดาวรรณ  วิรุณหะ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 9 นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงเทพมหานคร เขต 3 
 10 นางสาวชมพูนุช  บัวบังศร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 11 นายชยกรณัฏฐ์  ทับทิมศร ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 12 นางชลดา  คําแหง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 13 นายชัยอนันต์  แก่นด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 14 นายชาญ  ขุ้ยสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 15 นางณภัทรภัค  ธัญญวณิชกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงเทพมหานคร เขต 3 
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 16 นางดวงกมล  เปลาเล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 17 นางสาวดวงเนตร์  ยิ้มโสภา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 18 นางดวงพร  เชื้อเนตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 19 ว่าที่ร้อยตรีเดชา  อาภรณ์รัตน ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 20 นายถาวร  โกสินทร ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 21 นางสาวทัศนี  ลี้จากภัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 22 นางทิพย์  แสงหิรัญ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 23 นางสาวทิพวรรณ์  โพธิ์พึ่ง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 24 นายธงชัย  พรประสงค์สุข สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 25 นางธนาภรณ์  พลแสน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 26 นายธาดา  ปานนพภา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 27 นางสาวธารทิพย์  หนองโทน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 28 นายธิติภัทร์  สังข์สอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 29 นางนงเยาว์  เขียวมณ ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 30 นางนัยนา  จิตรรังสรรค ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 31 นางนีรนุช  ไพบูลย์สิทธิ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 32 นางสาวนุฎชฎา  ภัทรพฤฒานนท ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 33 นายบัณฑิต  แท่นพิทักษ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 34 นายบัณฑิต  พัดเย็น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงเทพมหานคร เขต 3 
 35 นางสาวเบญจวรรณ  สุวรรณมาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 36 นางสาวปฐมาภรณ์  โพธิ์อ่อง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 37 นางสาวปราณีต  เชี่ยวนาวิน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 38 นายปราโมทย์  น้ํายาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 39 นายปรีชา  เลิงฮัง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 40 นางปรียาจิตต์  เนตรคงศิลป สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 41 นางสาวปาจรีย์  วัชชวัลค ุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 42 นางปิ่นแก้ว  ทรัพย์สนอง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 43 นางสาวผานิต  อติกนิษฐ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 



 44 นางพวงผกา  กสิณธร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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 45 นางพิมพ์พาณี  สุรินทร ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 46 นางพิมพา  หาญวัฒนะชัย สํานักงาน กศน. 
 47 นายพิสมร  เย็นเพชร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 48 นางภัณฑิรา  อภิธรรมวิริยะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 49 นางสาวภารดี  อภิรมย์ด ี สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 50 นายมงคล  ชูวงษ์วัฒนะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 51 นางยุพิน  กระจ่างศร ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 52 นางสาวยุพิน  วรพุทธานนท ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 53 นางรัชนี  นันทะวรการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 54 นางรัชนี  บุตรรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 55 นายรัตน์  นาคพุก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 56 นายรุจ  คเนจร ณ อยุธยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 57 นางวนิดา  คตจําปา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 58 นางวรกมล  มุ่งคงกลาง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 59 นางสาววรรณศิริ  ผลประมูล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 60 นางวัชรินทร์  รัตตะมณ ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 61 นายวัลลภ  นกพึ่งพุ่ม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 62 นายวิชัย  ฤทธิพร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 63 นายวิเชษฐ  ปรีชาสุชาต ิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 64 นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 65 นางวิภา  ตัณฑุลพงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงเทพมหานคร เขต 3 
 66 นางวิมล  ยะก๊บ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 67 นางวิลัยลักษณ์  แผ่นเงิน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 68 นางวิไลวรรณ  เทียนประนมการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 69 นางวีรวรรณ  สุขสบาย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 70 นายวีระศักดิ์  ศรีสังข ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 71 นางสถาพร  เจริญผ่อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรงเทพมหานคร เขต 3 
 72 นายสถาพร  สุทธยาคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 



 73 นางสมพิศ  งาใหญ ่ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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 74 นางสมหมาย  อริยสุนทร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 75 นายสัจจา  ศรีเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 76 นายสัมฤทธิ์  รูปสมศร ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 77 นางสาคร  พิทักษ์ธํารง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 78 นางสําเนียง  น้ําค้างงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 79 นายสิทธิชัย  ดีปัญญา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 80 นายสินาท  ศรีสุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 81 นางสุดารัตน์  แซ่ซี ่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 82 นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 83 นายสุภาพ  น้อยมาก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 84 นางสุภาภรณ์  บุญวงศ์ศรี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 85 นางสุมน  คณานิตย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 86 นายสุรชัย  ไตรบรรณ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 87 นางสาวสุวรรณา  รุทธนานุรักษ ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 88 นายสุวิทย์  สิริศุภโภ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 89 นางเสาวรส  นววิธไพสิฐ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 90 นายเสาวศักดิ์  ผาสุข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 91 นายอดุลย์  ใสรังกา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 92 นางสาวอรจิรา  เปราะทนต ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 93 นางอรทัย  ผลด ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 94 นางอรพรรณ  จันทร์เปรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 95 นายอัมพร  ภู่อารีย ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 96 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 97 นางอุษา  กิ่งชา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 กระบี ่
 98 นางแก้วตา  ประภาส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่
 99 นางจรรยา  แก้วเซ่ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่
 100 นางพีระพิชญ์  ไพโรจน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 101 นายศุภโชค  แซ่ต๋ัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่
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 102 นางอนงค์ลักษณ์  ทองล้วน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่
 กาญจนบุร ี
 103 นายไกรพจน์  บุญประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 104 นายฉลอง  ขํามาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 105 นายชัยนนท์  นิลพัฒน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 106 นายโชคชัย  ฟักโต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 107 นางณัฐชา  จันทมัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 108 นายนันทพล  พงษ์สรอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 109 นายนิพนธ์  ภัทรวังส ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 110 นายประภาส  มากมีทรัพย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 111 นายปรีชา  สวนสําราญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 112 นางพรทิพย์  สัมภวมานะ เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี
 113 นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 114 นางพูลศรี  หุ่นประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 115 นางเรจินา  รัญตะเสว ี เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี
 116 นางวิจิตรา  เศรษฐกร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 117 ว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์  ชมละม้าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 118 นางสมหวัง  เครื่องประดิษฐ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 119 นายสมาน  สาครเสถียรกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 120 นายสุพรรณ  ประเสริฐลาภ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 121 นายเอกราช  สมบูรณ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 กาฬสินธุ ์
 122 นายคงเดช  หรบรรณ ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
 123 นายเจษฎา  นาจันทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 124 นายฉลวย  เกตุคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 125 นายทวี  ขาวผ่อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 126 นางทัศนีย์  เมษสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 127 นางพวงทอง  กุลธวัชศิร ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 128 นายพีรพงษ์  โลหะมาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
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 129 นางมนัสชนก  อุดมด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 130 นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 131 นายสมควร  เหมนวล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 132 นายสวาส  บุญอาษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 133 นางสายรุ้ง  น้อยนาจารย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 134 นายสุทัฏน์  เพียงแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 135 ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ  ถิตย์สมบูรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 136 นายสุวัฒน์  ภูพาท ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 137 นางแสงบุหลัน  มหิพันธุ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 138 นายอดุลศักดิ์  ทองดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 139 นายอารยันต์  แสงนิกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 ก าแพงเพชร 
 140 นายเกรียงศักดิ์  คงไทย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 141 นางสาวจุฑารัตน์  ตระกูลชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 142 นางนิภาภรณ์  พิณเมืองทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 143 นางประเนียน  แก้วมาลากุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 144 นายพัฒนา  ทรงประดิษฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 145 นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 146 นายสหัส  แก้วยัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 147 นางสิริพร  จันคง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 148 นางสุดธิดา  จันทร์ทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 149 นางสุพร  บรรจง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 150 นางอมรรัตน์  มีขวัญรัก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 ขอนแก่น 
 151 นายกิตติภพ  เหลาไชย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 152 นายกีรติ  ชาดาเม็ก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 153 นายจรุงเวทย์  ชูสกุล สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 154 นายจรูญ  คํามูลมาตย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 155 นางสาวจารุณี  โนนศรีโคตร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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 156 นางจิตราภรณ์  ไคขุนทด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 157 นายจุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 158 นางสาวชลธิชา  ไกยราช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 159 นายชุมพล  ศิริสุนทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 160 ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี  นาหาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 161 นางทองขันฑ์  ชนชนะชัย สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 162 นายทองหลั่น  จัตุจันทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 163 นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 164 นางนลินรัตน์  วงศ์เมืองแสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 165 นายเนรมิต  ศิริภิรมย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 166 นายบุญจันทร์  ราชซุยแสน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 167 นางปรานี  เหล่าจําปา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 168 นายพงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 169 นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 170 นายไพฑูรย์  มหาชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 171 นางภัสสรีวัลย์  ทะคง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 172 นายภูมิพัทธ  เรืองแหล ่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 173 นายรัชพร  วรรณคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 174 นางวรพร  ดิษฐเกษร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 175 นางสาววรรณิภา  ศุกรียพงศ ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 176 นายวรวุฒิ  วงศ์วีระขันธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 177 นางวเรวรรณ  เถื่อนนาด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 178 นายวิชิต  เถรหมื่นไวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 179 นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 180 นายสรยุทธ  วาระกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 181 นางสุกิ่งกาญจน์  พลพิลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 182 นางสุดา  เถาว์ทิพย ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 183 นางสุดาดวง  คันธารส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 



 184 นายสุรชัย  บุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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 185 นางสาวอัจฉรา  สากระจาย สํานักงาน กศน. 
 จันทบุร ี
 186 นางสาวประชิต  จรกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 
 187 นายประยุทธ  เผื่อนประไพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 
 188 นางสาวเพลินพิศ  กอบตระกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 189 นายภิญโญ  อิ่มอุไร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 
 190 นายมนตรี  ทัดเทียม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 191 นายลิขิต  สุเมธานุสรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 
 192 นายวรชัย  โคตะมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 193 นางสาววรรณพร  แกล้วกล้า สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 194 ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 ฉะเชิงเทรา 
 195 นายขวัญยืน  บัวลพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 196 นางปริศนา  เลาหภารากร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 197 นายพงศ์รพี  ปรีดานนท ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 198 นางยุพิน  บุดดาหวัง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 199 นางสาวรันทม  ชูเมือง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 200 นางรุ้งลาวัลย์  ศรีประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 201 นายวีระชัย  ตนานนท์ชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 202 นางสุชัญญา  เกตุนวม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 203 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 204 นางสุรี  แชเปีย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 205 นางอังคณา  แสงสว่าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 ชลบุร ี
 206 ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์  ไชยภาพ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 207 นายไกรวุฒิ  ฤทธาภรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  1 
 208 นางไข่ขวัญ  เตชะมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 209 นางจรรยา  เกตุพันธุ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 210 นายจักรพงศ์  สุวรรณรัศม ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
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 211 นางญาณิศา  ชูสกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 212 นางณัฐนรี  จํารัสแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 213 นางสาวดวงดาว  นวลคํา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 214 นายเต็ม  เสืออ่วม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 215 นายธนกฤตย์  มงคลวงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 216 นางธิติมา  เวชพนม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  1 
 217 นางสาวนงเยาว์  คชชา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 218 นายนิคม  ใจเที่ยงแท ้ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 219 นางประสงค์  ภักดีฤาทัย เทศบาลเมืองชลบุร ี
 220 นายปิยะชาติ  เศวตร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  1 
 221 นางสาริศา  ศรีวิชัยนันท ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 222 นางสาวสําออย  เทพสวัสดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  1 
 223 นายอดุลย์  สุขเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 224 นางอภิรมย์  เป็นสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 225 นายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 ชัยนาท 
 226 นายชัยรัช  ปลิวมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 227 สิบเอกฐานวัฒน์  โชติจิรธนาศักดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 228 นางนิตย์  ไทยเลิศ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 229 นางนิสา  ภักด ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 230 นายพัฒนะ  งามสูงเนิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 231 นางสมถวิล  โพธิ์ด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 232 นางสุดารัตน์  หยัดเรียน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 233 นางสุธีรา  บัวสุนทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 234 นางสาวอารมย์  สุดม ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 ชัยภูม ิ
 235 นางกาญจนา  ไพราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 236 นายธนภัทร  ตวงวิไล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 237 นางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
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 238 นายประสงค์  พรโสภิณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 239 นางปาริสา  ผ่องพันธุ์งาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 240 นางระวิน  สอนล ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 241 นายวิชชุกร  ดิเรกศิลป ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 242 นายวิไล  เบิบชัยภูม ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
 243 นางวิไลวรรณ  คุ้มบัว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 244 นางศรีประไพ  พรหมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
 245 นายสนั่น  เตชะนอก สํานักงาน กศน. 
 246 นายสมาน  เขียวเขว้า สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 247 นางสุพัตรา  อุตรนคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 248 นายสุรวิทย์  พลมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 249 นายสุริยะ  ชํานาญไพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 250 นายอภิเดช  ทิพย์สุนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 251 นางอรวรรณ  กลิ่นสุต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 252 นางอรัญญา  ประสารกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 253 นายอุทัย  พรหมวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
 ชุมพร 
 254 นางกนกพรรณ  บุญธรรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 255 นายจรวย  พิมาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 256 นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 257 นางยินดี  ขันบุตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 258 นายวัลลพ  สงวนนาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 259 นางวิชชุลดา  โชคคณาพิทักษ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 260 นายสุชาติ  อินทวิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 261 นางเอ  แย้มโสพิศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 เชียงราย 
 262 นายจรัญ  แจ้งมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2 
 263 นายจักกริช  รูปะวิเชตร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 264 นางสาวชัญญ์ญาณ์  คําบุญ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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 265 นางณฐมน  ทิพย์วงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 266 นายทศพร  เมฆอากาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 267 นางนิภาวรรณ  วิชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 268 นายบุญมี  ท่าดีสม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 269 นายบุณยวัฒน์  อุสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 270 นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 271 นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งด ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 272 นายพิรุณ  บรรด ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 
 273 นางเพ็ญศรี  เตชนันท ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 
 274 นายยุทธชัย  ชูชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 275 นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 276 นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ ์ สํานักงาน กศน. 
 277 นางศิริพร  ด่านบุญเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 278 นางสุดา  นันไชยวงค ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 279 นายสุธน  ไวดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 
 280 นางสาวสุพิน  ปณะการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2 
 281 นายสุรัตน์  สรวงสิงห ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2 
 282 นางสาวแสงจันทร์  แสงแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 283 นายอิ่นคํา  ใจกันทะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2 
 เชียงใหม ่
 284 นายกิตติภณ  สุพรรณกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  3 
 285 นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 286 นายโกวิท  หมื่นทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 287 นายจํารัส  มณีวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 288 นายเฉลิม  ลาภิวงค ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  3 
 289 นายชลอ  คชาประดิษฐ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 290 นางดารณีย์  พยัคฆ์กุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 
 291 นายทวี  อุปสุขิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 
 292 นางสาวทิพวรรณ  นามแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 
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 293 นางนันทคร  คําพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 294 นางนิพร  การะบูรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 
 295 นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 296 นายพงษ์ธาดา  สุภาแสน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 297 นางพรรณี  ตั้งใจดี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 298 นางมนัญญา  เตมียะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 
 299 นายมารุต  ศิริธร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 300 นางราตรี  ชุ่มวาร ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 301 นางลินลดา  เชาว์มนัส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 302 นางวรรณศรี  ซื่อตรง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 303 นางวัชราภรณ์  วัตรสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 304 นายวิชาญ  วงศ์วรทัญญู สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 305 นางศรัญญา  กิจเจริญสิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 306 นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  3 
 307 นางสมจิตร  พิทาคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  3 
 308 นายสมพงศ์  พรมจันทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 309 นายสมาน  โปธิปัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 310 นายสุชาติ  ไชยวงค ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 311 นางสุพิชสิณี  โรจน์จันทร์ดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 312 นางสุพิศ  ยางาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 313 นางอรุณีพัชร์  เมืองศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 314 นายอินสอน  หน่อเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 315 นายอุทิศ  ขัติวงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 
 316 นายเอกวิทย์  นุ่มนวลศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 
 ตรัง 
 317 นางจรรยา  ใส้เพี้ย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2 
 318 นางสาวจริน  ปักษ ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 319 นางชุลีกร  ยิ้มสุด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2 
 320 นายประนอม  ศรัทธาประยูร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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 321 นางพรพรรณ  แก้วนาเส็ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 322 นางสาวพวงรัตน์  กุศลรักษ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 323 นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2 
 324 นางเพ็ญพรรณ  นวลหนูปล้อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 325 นางสําอาง  ทรงกิติพิศาล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2 
 326 นางอําไพ  ชั่งคิด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 ตราด 
 327 นายคราวุธ  หงษ์วิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 328 นางวัฒนารมย์  ชวลิตชัยชาญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 329 นางสาวสปัน  ชวาลา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 330 นางอัชญา  ศรีนาราง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ตาก 
 331 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศร ี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 332 นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 333 นางจําลอง  ใจเอี่ยม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 334 นายเฉลิม  วงศ์ประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2 
 335 นายธเนศ  เวทมาหะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2 
 336 นายบุญธรรม  พุทธิวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2 
 337 นายประสิทธิ์  อินทฉิม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 338 นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2 
 339 นางวารี  คําปาสังข์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2 
 340 นายวินัย  เมฆหมอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 341 นายอภิชัย  นุชเนื่อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 นครนายก 
 342 นางพงศ์ลดา  เดชพลกรัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 343 นายวินัย  อ่ําประเวทย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 344 นางสาวศุลีมาศ  บุญศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 345 นายสมชาย  วิริยะคุปต ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 346 นายอัมพร  ศรีกําเหนิด เทศบาลเมืองนครนายก 
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 นครปฐม 
 347 นายเกรียงศักดิ์  สังข์ชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 348 นายจรูญ  แลกาญจน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 349 นายจิระชัย  ทีคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2 
 350 นางสาวเฉลา  ม่วงทรัพย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 
 351 นายชูศักดิ์  ชื่นชอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 352 นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2 
 353 นางเพยาว์  อริยะพงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2 
 354 ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้  รอดอยู ่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 
 355 นางสาวยุพิน  ดุษิยาม ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 356 นางรุ้งรดา  ปทุม เทศบาลนครนครปฐม 
 357 นางวรัญศยา  ชมมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 358 นางศิวิไล  ทีคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2 
 359 นางสุทธิรัตน์  ศรีเกษม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 
 360 นายอภิชาติ  จาดคล้าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 นครพนม 
 361 นางกัญวรา  อารีรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 362 นางจารุณี  น้อยนรินทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 363 นายทนงชัย  บัวทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 364 นายนิกุล  มณีรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 365 นายประวิทย์  จันทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 366 นางเพ็ญนภา  บํารุงสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 367 นางสายยล  แสนรังค ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 368 นางสาวสุวรรณ  บุสุวะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 369 นายอานัลฐพงษ์  ม่วงลายทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 370 นายอํานาจ  นาไชย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 นครราชสีมา 
 371 นายกฤษดา  ปลั่งกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 372 นางกานต์ปวรีย์  ศรีศักดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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 373 นายจรูญศักดิ์  ธีรธัญปิยศุภร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 374 นางจิราพร  จันทะรัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 375 นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 376 นายชัยรัตน์  ชอบใหญ ่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 377 นายชาติ  ชาติสุภาพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 378 นายชินกร  กลโคกกรวด เทศบาลนครนครราชสีมา 
 379 จ่าสิบเอกณรงค์  รัตนกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 380 นางสาวณัฐพร  ปั่นสันเทียะ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 381 นายทรงพล  ฐานวิสัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 382 นางทองแก้ว  คําสิงห์นอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 383 นางสาวนภาพร  หาคุ้มคลัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 384 นางสาวนันทากร  คัมภีร์พงศ ์ เทศบาลนครนครราชสีมา 
 385 นายบุญหมั่น  ค้าทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 386 นางประนอม  มะลิใหม ่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 387 นายประเสริฐ  ภู่ถนนนอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 388 นายปรีดา  ขอสูงเนิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 389 นางปัทมพร  สุรกิจบวร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 390 นายผดุง  เกิดศรีทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 391 นายเผด็จศึก  โชติกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 392 นางพจนี  สาตรา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 393 นางพจมาน  เพาพาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 394 นางสาวพรทิพา  จอมเกาะ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 395 นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 396 นายไพฑูรย์  สุขีสนธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 397 นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 398 นางยุวดี  หงษ์อินทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 399 นางเรียมลักษณ์  วิริยโกศล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 400 นางวรรณา  ฉิมนอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 



 401 นางวิภาพันธุ์  วังขนาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
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 402 นายวีระพงษ์  จันทนุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 403 นางสมคิด  หัสดินรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 404 นายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 405 นายสมศักดิ์  นาคพิมพ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 406 นางสุกัญญา  ใจฝั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 407 นางสุกัญญา  ตีบไธสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 408 นายสุเทพ  พวงเกาะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 409 นายสุเมธ  สิงหวรวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 410 นายสุรเชตุ  สมบัติสิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 411 นายสุวรรณ  จงรัตน์กลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 412 นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 413 ว่าที่ร้อยตรีหิรัญย์  ศรีสมบัต ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 414 นายอานันท์  รองพล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 415 นายเอนกพงศ์  สิริตระกูลศักดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 นครศรีธรรมราช 
 416 นายจํารูญ  หนูสังข ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3 
 417 นางจินดา  ละม้าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 2 
 418 นางสาวจิราภรณ์  หยูหนูสิงห ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3 
 419 นางชไมพร  ใบเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 4 
 420 นางชไมพร  วัลย์ดาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 1 
 421 นางฐานิกา  อุบล สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 422 นางณิชกานต์  เพชรรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 1 
 423 นางถนอมจิตร  งามขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 4 
 424 นางนฤมล  ชายทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3 
 425 นางนิภา  มาศสุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 426 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 2 
 427 นายปรีชา  แร่ทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 428 นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 429 นายพรศักดิ์  จินา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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 430 นางพรอําไพ  จันทร์นุ่น เทศบาลเมืองปากพนัง 
 431 นายมงคล  ยินเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3 
 432 นายมนตรี  เจียรมาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 4 
 433 นายมานิตย์  พิมพิศาล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 4 
 434 นายศรายุทธ  พาณิชพงศกร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 1 
 435 นายสมปอง  นิธิสกุลกาญจน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 2 
 436 นายสราวุธ  สุมนัสพงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 437 นางสายชล  พิมเสน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 438 นางสิริพงศ์  ด้วงศรีทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 439 นางสุจิน  พรหมมาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 1 
 440 นางสุจิรา  ปิ่นสญชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 441 นายสุชาติ  สีแก้วคง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3 
 442 นางสาวสุมล  ชุมทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯนครศรีธรรมราช เขต 3 
 นครสวรรค ์
 443 นางกิตติยา  วรประวัติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 444 นายเกียรติศักดิ์  สาทส ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 445 นางจิตติมา  พงษ์ไพบูลย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 446 นางแจ่มจันทร์  มีสําล ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 447 นางเตือนใจ  โลหะเวช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 448 นางนิดา  วนิชไพบูลย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 449 นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 450 นายรณชัย  ทัดช่อม่วง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 451 นางรัชนก  แสงขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 452 นางวัชรีย์  ลําจวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 453 นายวินิจ  กลิ่นเฟื่อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 454 นางศิริลักษณ์  สกุลผ่องพรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 455 นายสมใจนึก  เทียนสันต ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 456 นายสมพร  สว่างชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 457 นางสาคร  คล้ายแท ้ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
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 458 นายสามาตร  นามปาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 459 นายสุรเดช  น้อยจันทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 460 นางสาวอัจฉรา  สุขขีมนต ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 นนทบุร ี
 461 นางกัลยา  จุลเดชะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 462 นางกิตติยา  ดอกคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 463 นายคันธชิต  ชูสินธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 464 นางจริยา  สวนคล้าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 465 นายชลัท  ทิพย์ลมัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 466 นางผาสุข  เอี่ยมเพ็ชร ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 467 นายพีรากร  บุนนาค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 468 นางเพชรสุภัค  กิจสกุล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 469 นางภัณฑิรา  สุปการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 470 นางรัชนี  อ้อวิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 471 นายวีรพงษ์  คล้ายสอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 472 นางสมจินตนา  เกตุทัต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 นราธิวาส 
 473 นายกฤษดา  ปรีชาหาญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 474 นายจรินทร์  พรหมดํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 475 นางจําเนียร  รัตนมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 476 นายณัฏฐ์พัชร์  ศรีสังข ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 477 นายดนัย  เส้งสีแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 478 นางพนิดา  ชัยวิฉาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 479 นายภิรมย์  จีนธาดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 480 นางรดา  ธรรมพูนพิสัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 481 นางสาววันเพ็ญ  จิวัฒนาชวลิตกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 482 นายสะมะแอน  วรรณาการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 483 นางอรุณีย์  แซ่ลิ่ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 484 ว่าที่ร้อยตรีอับดุลเลาะ  ซิแต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
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 น่าน 
 485 นายกฤษดา  นันทวาสน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 486 นางเกษร  สมรรคเสว ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 487 นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัต ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 488 นายณัฐพล  ศาลาคาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 489 นางถิรนันท์  โดยด ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
 490 นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 491 นางบุษบา  จันทร์สุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 492 นางสาวพันธ์ประภา  สอนนนท์ฐีกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 493 นางระเบียบ  สิทธิชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 494 นายอนุวัตร  ไชยวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 495 นางสาวอัจฉราภรณ์  สิทธิวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 บึงกาฬ 
 496 นางกนกพร  เนื่อง ณ สุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 497 นางสาวนลินี  ทีหอคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 498 นายบุญทวี  สาล ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 499 นางสาวรําไพ  ดวงศิลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 500 นายอัมพร  พินะสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 บุรีรัมย ์
 501 นางกัญญาภัทร  เวียงใต้ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
 502 นางสาวจันทิรา  สิงห์ชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 503 นางเจนจิรา  ศิริเลขอนันต ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 504 นางดวงปาน  นครทัศน์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
 505 นายทรงพล  เหลืองสีนาค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 506 นางบังอร  พิมพ์พิทักษ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 507 นายประจวบ  อินทแย้ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 508 นางประภาพรรณ  เพชรศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 509 นายประสิทธิ์  โอภาษี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
 510 นายเรืองเดช  ทองศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
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 511 นางลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 512 นางวันพร  นาคแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 513 นางสมทรง  เอี่ยมไธสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 514 นางสวนิต  รักชอบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 515 นายสิงห์  โพธิ์งาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 516 นายสุพจน์  สินสุวงศ์วัฒน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 517 นางสาวสุพัฒน์  พรหมรุกขชาติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 518 นางสุวรัชต์  วัชรสุทธิพงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 519 นางสาวสุวารี  สิงหชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 520 นางสาวอริสรา  แสงเทียน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 521 นายอุดร  จงกล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
 ปทุมธาน ี
 522 นายชวา  หมื่นม ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 523 นางบุญนิธี  พรหมประสาธน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 524 นายประพฤทธิ์  บุญอําไพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 525 นายยงยุทธ  นุชบัว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 526 นายรังสรรค์  อินทพันธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 527 นางรัชนี  ไชยแสน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 528 นายวันชัย  ศรียุคุณธร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 529 นางศุภลักษณ์  ชูเดช สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 530 นายสมศักดิ์  แสงนิล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 531 นางสาวสุพัตตรา  จั่นจํารูญ เทศบาลเมืองปทุมธาน ี
 532 นางอินทิรา  บํารุงตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 533 นางอินทิรา  หิรัญสาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 534 นางสาวไอลดา  คล้ายสําริด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 ประจวบคีรีขันธ ์
 535 นางสาวโกสุม  ธรรมศิร ิ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์
 536 นางขนิษฐา  เพียรเสมอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 537 นายเฉลิมพล  พินทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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 538 นางดวงเดือน  นามนัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 539 นางธนพร  อรชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 540 นายบุญชัย  อังสวัสดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 541 นางมณีวรรณ  คีรีศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 542 นายวิสิทธิ์  ญาณกิตติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 543 นายสมสันต์  ลือกําลัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 ปราจีนบุร ี
 544 นางทิพพรัตน์  ยี่สุ่น เทศบาลเมืองปราจีนบุร ี
 545 นายบัณฑิต  สุขวิลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 546 นายปรัชญา  สมบูรณ์ทรัพย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 547 นายปิยะ  ยอดวิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
 548 นายเรืองฤทธิ์  พันธ์วิไล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
 549 นายวิเชียร  กิตติปัญญาวงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 550 นางสาววิริยาภรณ์  อินทร์จันทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
 551 นายวิโรจน์  จันทร์แย้ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 552 นางศิริกุล  คุณากรพันธุ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 553 นายสมหวัง  ฉายวัฒนะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
 554 นายสันต์  สงวนสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 ปัตตาน ี
 555 นางธนาธิป  ไชยจรัส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 556 นางนิพา  ม่วงทับทิม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 557 นางนุชนภา  แดงวิไล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
 558 นายประหยัด  สุขแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 559 นางพาณี  ยอดรัตน ์ เทศบาลเมืองปัตตาน ี
 560 นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 561 นางภาวนา  นัครามนตร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 562 นางวัชราภรณ์  ยีเด็ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 563 นายสุนทร  ศรีสมปอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 564 นายสุวิทย์  หวัดแท่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
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 565 นางเสาวนีย์  แก้วทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 566 นายอับดุลลายิด  เบ็ญฮาวัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
 567 นายอํานาจ  สมทรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 พระนครศรีอยุธยา 
 568 นายกนก  คล้ายมุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 569 นางขวัญฤทัย  ภู่สาระ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 570 นายดําหริ  งิมสันเทียะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 571 นางทัศนีย์  ดีเลิศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 572 นางสาวธมนวรรณ  ประเสริฐผล เทศบาลตําบลท่าเรือ 
 573 นายไพล๊อต  บุศราคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 574 นายภิรมย์  นันทวงค ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 575 นางยุภา  ตรีไพชยนต์ศักดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 576 นายวิฑูณร์  นัยยุต ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 577 นายสนั่น  ไพรสันต ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 578 นางสายหยุด  กฤษดานิรมิตร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 579 นายสําเร็จ  ศรีอําไพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมฯพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 580 นางอุษา  ขาวดารา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 พะเยา 
 581 นางดารณี  ชัยดรุณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 582 นายธวัช  ชุมชอบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 583 นางสาวบังอร  ศรีใจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 584 นายบัญชา  คําวังจันทร์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 585 นางมยุรี  เชื้อหมอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 586 นางสาววราภรณ์  วงศ์ใหญ่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 587 นางโสภา  เชื้อสะอาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 588 นางอัจฉราพร  ฟูเขียว เทศบาลเมืองพะเยา 
 589 นางเอมพิกา  ใจกล้า สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 พังงา 
 590 นายกฤดิพงค์  บุญรงค ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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 591 นางมณีรัตน์  เร็วเรียบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 592 นางละมุล  รอดขวัญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 593 นางสุภารัตน์  รักษาสรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 594 นายอุทัย  เกื้อเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 พัทลุง 
 595 นางสาวกษมณ  คงเจ้าพุก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 596 นายชัยยา  ชูจันทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 597 นางสาวนงเยาว์  เส้งสุ้น เทศบาลเมืองพัทลุง 
 598 นายภาส  วุ่นบัว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 599 นางสมจิตร  ปรางสุวรรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 600 นายสมนึก  เวชสิทธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 601 นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 602 นางสิริกร  บุญมุสิโก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 603 นางสุกัญญา  เตี้ยนวล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 604 นายสุนาจ  แก้วสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 605 นางอนงค์  เชาวนะกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 606 นายอัษฎาวุธ  สุวิชญางกูร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 607 นางอาภรณ์  สยามพันธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 พิจิตร 
 608 นางเกศสุดา  โสละวัฒน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 609 นายทินกร  พูลพุฒ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 610 นายธวัชชัย  เทศขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 611 นายปตินันท์  ศรีพงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 612 นางรัตนา  บุณโยประการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 613 นางวนิดา  จันทรมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 614 นางศิริเพ็ญ  ทองพงษ์เนียม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 615 นายสกุล  หุ่นวัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 616 นายสรพงษ์  กล่อมจิตต ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 617 นางสุรินทร์  สังขวิสุทธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
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 พิษณุโลก 
 618 นางกรรณิการ์  รอดเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 619 นางจันทร์เพ็ญ  ภู่สมบัติขจร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 620 นางจิตนภา  อรรถาชิต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 621 นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 622 นายธนู  อักษร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 623 นางบุหรง  นิ่มนุช สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 624 นายประสบสุข  ดีอินทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 625 นายประสิทธิ์  พึ่งกุศล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 626 นายภิเศก  ขุ้นคีร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 627 นายวุฒิ  ปัญญาบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 628 นายสมนึก  สุภลาภ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 629 นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 630 นายสาคร  บํารุงศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 631 นายสามารถ  กอนอยู ่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 632 นางสุขุมาลย์  ธํารงโชติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 633 นายสุพล  จันต๊ะคาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 634 นางสุภาพร  อินทร์ทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 เพชรบุร ี
 635 นายกนก  ปิ่นตบแต่ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 636 นางธนาภรณ์  ธรรมรักษ์ เทศบาลเมืองเพชรบุร ี
 637 นายธวัฒน์  ศรีคลหน ู สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 638 นายธีรศักดิ์  พิงภักดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 639 นางภัทรวรรณ  สกุณา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 640 นางสาวระหงษ์  ศาสตราวิสุทธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 641 นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 642 นายสมศักดิ์  แก้วพันธ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 643 นายสันติ  รุ่งสมัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 644 นางเสนาะ  สุขสงวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
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 645 นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 646 นางแอนนา  หลบภัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 เพชรบูรณ ์
 647 นายจงรัก  เกตแค สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 648 นางจันทร์เพ็ญ  อุตม์อ่าง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 649 นายชิตชัย  อุ่นอกพันธุ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 650 นายดํารงศักดิ์  ชัยรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 651 นางปาริชาติ  เข่งแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 652 นายไพโรจน์  กระจ่างพันธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 653 นางมณฑกาญจน์  ธาราสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 654 นางมาราศรี  มีโชค สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 655 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 656 นางสาวรินรดา  ธนวังศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 657 นายลําพึง  วิมลเศรษฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 658 นายวรการ  ฐานะวิจิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 659 นายสุทิน  บัวมั่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 660 นายอดิศักดิ์  ฉิมมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 661 นายอนันต์  นามทองต้น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 662 นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 แพร ่
 663 นางโฉมฉาย  กาศโอสถ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 664 นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 665 นายชาตรี  สุมนะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 666 นางนฤมล  แนวลาด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 667 นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 668 นายพีรวิชญ์  สิริปัญญาแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 669 นางไพรวัลย์  ชาญชัยวีระพันธุ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 670 นายวิลรี่  ธีสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 671 นายวีรชัย  ปทุมวิง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
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 672 นายสมคิด  อากรสกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 673 นางสาวสมพร  มหแสงสิร ิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ภูเก็ต 
 674 นางพรรณี  ยางทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 675 นายมนตรี  พรผล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 676 นางสาวสมเพียร  เทียนทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 677 นายสุเทพ  นาครัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 มหาสารคาม 
 678 นายจักรกฤษณ์  สุวรรณโท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 679 นายดํารง  ปักเขตานัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 680 นายทองใบ  ปะวะเส สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 681 นางบุญเย็น  ศักดาคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 682 นายประภาส  เขตบุร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 683 นางประสพ  วงศ์สมศักดิ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 684 นายปรีดา  ดวงวิเศษมาตย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 685 นายพลศักดิ์  ศรีโง๊ะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 686 นายโพยม  พลเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 687 นางมยุรา  พรมอ้วน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 688 นางเยาวเรศ  ปริวันตา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 689 นายวิชิต  ธนยั่งยืน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 690 นายสมหมาย  โมฆรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 691 นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 692 นางสาวสุจิรา  นัดทะยาย สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 693 นางสุภารีย์  โพนเงิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 694 นายหงษ์ทอง  ประนัดศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 695 นายอดิศร  บุดดีส ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 มุกดาหาร 
 696 นายจรณเดช  บุปผาชาต ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 697 นางธีระดา  ศรีประสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 698 นายบุญรับ  สิทธิรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 699 นายประวัติ  ลิ้มตระกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 700 นายยุทธ  ธนธนานนท ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 701 นางวิหาญ  พละพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 แม่ฮ่องสอน 
 702 นายจันทร์  วังกัลยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 
 703 นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 
 704 นางฉันทนา  ศรีศิลป ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 
 705 นางพุฒชาด  จันทร์ดํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 
 706 นางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 
 707 นายเรืองยศ  ปันศิร ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 
 708 นายศักดิ์ชาย  อรุณสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 
 ยโสธร 
 709 นางเกษราภรณ์  ไชยมาตย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 710 นางแก่นจันทร์  ทอนศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 711 นายจีระศักดิ์  ภาระเวช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 712 นายทวี  แพงศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 713 นางสาวปราณี  วงเวียน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 714 นางปานทอง  ยั่งยืน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 715 นางพวงอ้อย  ไชยด ี เทศบาลเมืองยโสธร 
 716 นางลักษณาวรรณ  กาลาศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 717 นางสราญจิต  สรรพาวุธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 718 นายสุมน  รวมธรรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 719 นายสุวิช  สรรพาวุธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 ยะลา 
 720 นายกฤษดา  โรจนภาพงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
 721 นายจักรพงศ์  กูรพิศไตรย ์ เทศบาลนครยะลา 
 722 นางธัญญา  นรชาติพันธุ ์ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 723 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  สาโร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
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 724 นางนิตยา  ทองเนียม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
 725 นายบรรเทิง  ละอองพันธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
 726 นางพรทิพย์  สายะเวส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
 727 นายวัชระ  จันทรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
 728 นางสุกัญญา  ทองโรย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
 729 นายอนุมัติ  มะรือสะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
 730 นายอาบัส  สาเหล็ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
 731 นางสาวฮาสหม๊ะ  อับดุลเล๊าะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 ร้อยเอ็ด 
 732 นางกฤษากุศลิน  สาระทะนงค์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 733 นางจตุพร  สอนสนาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 734 นายจํารัส  ธงทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
 735 นางทิพาพร  สีบุดด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 736 นางนิตยา  เตโช สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 737 นางประนอมศรี  ดีรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
 738 นางพัชนี  จุลสุคนธ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 739 นายไพโรจน์  ผลากอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 740 นางมณีรัตน์  ศรีสายันต ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 741 นายรังสรรค์  มณีฉาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
 742 นางรุ่งเรือง  พนิกรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 743 นางวไลพร  ภาควิชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 744 นายวัชระ  ป้านภูม ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 745 นายวัฒนา  แสงสิงห ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 746 นายศุภชัย  ชนะด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 747 นางสาวสมจิตร์  หวังทรัพย์ทว ี เทศบาลวัดสระทอง 
 748 นายสมพงษ์  มาลัยเถาว ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
 749 นายสีดา  บุตรนาแพง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 750 นายสุชาติ  จําปาทิพย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 751 นางสุดาจิต  ป้านภูมิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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 752 นายสุภาพ  วงษามาตย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 753 นายเสรี  เกษสกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
 754 นายอุบล  แก้วปิ่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 ระนอง 
 755 นายดุลยวิศ  สมจิตต ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 756 นายทรงศักดิ์  โต๊ะทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 757 นางรัมภา  สรรพกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 758 นายโอภาส  ศรีเกต ุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 ระยอง 
 759 นายคณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 760 นางช่อชะบา  ชื่นบาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 761 นางทิพย์พรรณ  สําราญจิตร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 762 นางยุวดี  ดิษยพงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 763 นายรณภพ  ตรึกหากิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 764 นายวัลลภ  รองพล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 765 นายศุภพงศ์  คล้ายคลึง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 766 นายสถิต  วงษ์พิทักษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 767 นางสาวฮุสนา  เงินเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 ราชบุร ี
 768 นางกรกัญญา  โชว์ปัญญา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 769 นางสาวจุฑามาศ  เกิดแก้วฟ้า สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 770 นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 771 นางเชาวนีย์  สายสุดใจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
 772 นางฐิตินันท์  ประทุมนันท ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 773 นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 774 นางนงนุช  รัตนมุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 775 นางสาวนุศรา  กล่ําดี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 776 นางบุษบา  ฤทธิสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 777 นายประสงค์  แย้มศิร ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
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 778 นางปรินันท์  เทพรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 779 นายมาโนช  จันทร์แจ่ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 780 นางระพีพร  คิ้วทวีวิวัฒน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
 781 นางศิริเพ็ญ  สังขบูรณ ์ สํานักงาน กศน. 
 782 นายสามารถ  เพ็งเลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 783 นางสุพัตรา  เหล่าทวีทรัพย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 784 นายอนุชิต  เชิงจําเนียร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ลพบุร ี
 785 นายกฤษณะ  กลั่นเชื้อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 786 นายคํานึง  เย็นจิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 787 นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 788 นางพัชรีบูลย์  สัจจนานนท ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 789 นางมาลี  สืบกระแส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 790 นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 791 นางสาวลัคณา  แพงอุด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 792 นางสาวสมหวัง  พรสี ่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 793 นายสุรศักดิ์  ปานพรหม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 794 นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 795 นางอัญชลี  อิ่มโพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
 ล าปาง 
 796 นางจรรยา  วิญญา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 
 797 นางบังอร  เทพสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 
 798 นายบุญส่ง  กิ่งก้ํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 
 799 นายประจัญ  คําภีระแปง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 
 800 นายผจญ  ติ๊บประสอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
 801 นางพรทิพย์  คล่องแคล่ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 802 นางพิมพ์จันทร์  พัชรดํารงกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
 803 นายโรจนินทร์  บุญญะสิริพัฒน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 
 804 นางสุนีย์  สัตยารักษ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
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 805 นายอภิชิต  กลิ่นฟุ้ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 
 806 นายอภิรักษ์  เอื้อธรรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 
 807 นางอุษา  สระสมศร ี เทศบาลนครลําปาง 
 808 นายเอกฐสิทธิ์  กอบกํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
 ล าพูน 
 809 นางจิราพร  ไกรพล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
 810 นายณัฐกุล  รุณผาบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
 811 ว่าที่ร้อยตรีดํารงค์  องคะเส สํานักงาน กศน. 
 812 นายบุญสุ่ม  อินกองงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
 813 นายพิเชษฐ์  บุญส ุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
 814 นายพิสิษฐ  คําบุร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 815 นางลําดวน  วงศ์ฝั้น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
 816 นายวสันต์  อินทร์กลั่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
 817 นายสุรศักดิ์  สุทธสิร ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
 818 นางเสาวะณี  ดวงคําสวัสดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 เลย 
 819 นายกานนท์  แสนเภา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 820 นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 821 นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 822 นางสาวนิรัชรา  จันทิหล้า สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 823 นายประพัตร์  อ่ํานาเพียง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 824 นายปริญญา  ศรีสมัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 825 นายพันธุ์เทพ  ใจคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 826 นายยงยุทธ  วงษ์จันทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 827 นางรัตตมณี  มาสาซ้าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 828 นางละเอียด  ทองสุทธ ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 829 นายสมพงษ์  พรมใจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 830 นายสมพร  ศรีบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 831 นางสรัญญา  บุดดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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 832 นางอมรา  จํารูญศิร ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 ศรีสะเกษ 
 833 นายจิรัฏฐ์  พิพัฒน์ภัทรกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 834 นายเจริญ  บุญอุดม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 835 นายชอุ่ม  กรไกร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 836 นายถนอม  แก้วแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 837 นางประยงค์  ร่วมจิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 838 นายพงษ์ศักดิ์  ภูมิภักดิ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 839 นายไพบูลย์  ศรีสุธรรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 840 นางรัชดาภรณ์  สูงสุด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 841 นางรุ่งนภา  ลัทธิมนต ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 842 นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 843 นางวาสนา  สิงห์โต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 844 นายวิทยา  ทองอินทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 845 นายศักดิ์นิรุทร  สุขประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 846 นางศิลารัตน์  สุริยวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 847 นายสถิตย์  รชตธํามรงค ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 848 นายสถิตย์  สอนศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 849 นางสมจิต  คําเสียง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 850 นายสมิทธิเดช  โม่งประณีต สถาบันการพลศึกษา 
 851 ว่าที่ร้อยตรีสํารวย  นกงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 852 นางสําราญ  ทองคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 853 นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 854 นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 855 นางสุวณี  ธาน ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 856 นายสุวิน  บุญเยี่ยม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 857 นายอมรโชคศิริ  อมตะสายแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 สกลนคร 
 858 นางกิติมา  ศิริบุตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 



 - 33 - 
 859 นายเกษา  โคตรชมภ ู สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 860 นายคณิต  ธวบุร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 861 นายเจริญ  ราชโสภา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 862 นายดิเรก  ฤทธิ์ศรีบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 863 นางบุญเหลือ  จันทะวงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 864 นายพนมพันธ์  ไชยเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 865 นางพรนภา  มาละอินทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 866 นางเพียงจันทร์  ไชยยศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 867 นางวัชราภรณ์  ตันตระกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 868 นายวิจิตร  สัพโส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 869 นายสนธยา  หลักทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 870 นางสมศรี  หวันสมัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 871 นายสุกฤษฎ์ิ  อัครศักดิ์ศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 872 นายสุเนตร  วรบุตร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 873 นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 874 นางสุรัสวดี  ศิริดล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 875 นายอนันตชัย  เคนไชยวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 876 นายอนุกูล  ทองนุ้ย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
 สงขลา 
 877 นางกอบขวัญ  แดงบํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 878 นายจิรกิตต์  ฤทธิ์เทวา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 879 นายธํารงค์  มณีนวล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 880 นายนิพนธ์  พรหมเมศร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 881 นางสาวปรีดา  ชูมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 882 นางปรีดา  ศรีถกล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 883 นางปัทมา  สังขไพฑูรย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 884 นางพัทธนันท์  ปั้นแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
 885 นางสาวพิมพ์สุดา  คงคํา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 886 นายไพฑูรย์  ทองมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
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 887 นางราตรี  แพ่งกุล เทศบาลนครสงขลา 
 888 นางละออง  สุขศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 889 นางวัลลภา  บัวหอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 890 นายวิชาญ  ชูเกิด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 891 นางศิริพร  ทองขาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 892 นายสมพงศ์  สุวรรณเลื่อน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 893 นายสมพงษ์  สุวรรณชาตร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
 894 นางสมร  ธรรมโชติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 895 นางสาวสุธิดา  คชรัตน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 896 นายสุวรรณ  ขวัญแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 897 นางอนงค์นุช  ผลยะฤทธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
 898 นางสาวอําพน  แสงด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
 สตูล 
 899 นางจริญญา  อุสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 900 นางพูลทรัพย์  คชฤทธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 901 นางวรรณี  บุญเพิ่ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 902 นางสุวณี  ไชยศักดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 สมุทรปราการ 
 903 นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 904 นางจารุวรรณ  มหามาตย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 905 นายบุญชู  หวิงปัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 906 นางสาวประภัสสร  สิทธิสุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 907 นางสาวพาสนา  ชลบุรพันธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 908 นายภูมินันท์  ขวัญเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 909 นางเยาวภา  แก้วสมบูรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 910 นายวรพจน์  สิงหราช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 911 นางวันเพ็ญ  เหลืองอรุณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 912 นางสังเวียน  อินทรประสงค ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 913 นางสิริพร  ฝอยทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
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 914 นายสุรเดช  ธัญรดาวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 สมุทรสงคราม 
 915 นายกริช  นุ่มวัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 916 นางสาวจิระกูล  อิศราภัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 917 นายประพจน์  แย้มทิม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 918 นายประเสริฐ  เทศพันธ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 919 นางสาวศิริจันทร์  ศรีนวลนัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 920 นางสุนัน  เหลืองเจริญกิจ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 921 นางอัจฉรา  ใจชาญสุขกิจ สํานักงาน กศน. 
 สมุทรสาคร 
 922 ว่าที่ร้อยตรีเกษตรชัย  บํารุงธรรม เทศบาลนครสมุทรสาคร 
 923 นายจงรัก  รุ่งเรืองศิรินนท ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 924 นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 925 นายบุญชอบ  สาธร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 926 นายเผด็จ  เปล่งปลั่ง สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
 927 นางสาวเพ็ญประภา  ศรีสุวรรณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 928 นางระพินทร์  มณีประเสริฐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 929 นางวันเพ็ญ  กานดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 930 นางสมพร  สุวรรณ เทศบาลนครสมุทรสาคร 
 931 นางเหรียญ  แหม่งปัง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 สระแก้ว 
 932 นางคําพันธุ์  ตุลากัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
 933 นายทองพูน  ใจประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 934 นายนิพิฐพนธ์  รูปพรหม เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 
 935 นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
 936 นายบุญสม  ทองทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 937 นางสาวปราณี  คงพิกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 938 นายปราโมท  อัมรักษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 939 นางสาวสุภาวดี  ตันติวัฒนากร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
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 940 นางโสภิณ  ม่วงทอง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 941 นางอัญญาณา  โสดาราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 942 นางอัมพร  เรืองศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 สระบุร ี
 943 นางคนึง  รอบวงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 944 นายจําลอง  งามพลกรัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 945 นางฉลวย  จันทพึ่ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 946 นางนงลักษณ์  พิมพ์ปราโมทย ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 947 นางรัชดาภรณ์  สวนเข้ม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 948 นางวาสนา  สุขธน ู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 949 นายวิษณุ  จุลวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 950 ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 951 นางสายฝน  หาขุนทด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 952 นางสุวารี  สอนจรูญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 953 นายอารมณ์  เบสูงเนิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 954 นางสาวเอื้ออารี  ท้วมเสม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 สิงห์บุร ี
 955 นางกอบกุล  ลังกาพินธุ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี
 956 นางนันทพร  มั่นทัพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 957 นางพนิดา  พวงทอง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 958 นางศรีรัตน์  บัวใหญ่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี
 959 นายสมศักดิ์  ศรีรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี
 960 นางสุนารัตน์  พลอยเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 961 นางสุมาลี  พูลเอี่ยม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 สุโขทัย 
 962 นางดวงดาว  ศรีสมุทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 963 นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 964 นางสาวประภา  มากรุ่ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
 965 นายผดุง  บุณยศิวาพงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
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 966 นางสาวยุพิน  ศรีประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 967 นายเยาว์  ด่วนเดิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
 968 นายวรินทร์  ชํานาญผา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 969 นายวิเชียร  พรหมปั้น สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 970 นายวิรัช  พัฒนพิเชียร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
 971 นายสิน  นุ่มพรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 972 นายสุขุม  เทียนสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
 973 นางสาวอรวรรณ  จันทร์ชลอ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 สุพรรณบุร ี
 974 นายกมล  ศรีมาตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 975 นายเจริญ  พิมพขันธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 976 นายชัยณรงค์  อินทร์อํานวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 977 นายณรงค์  พึ่งงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 978 นางดวงแข  สุขประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 979 นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 980 นางเบญจมาศ  ศรีนวล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 981 นางพุทธชาติ  เกตุหิรัญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 982 นายมานพ  พุ่มสาขา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 983 นายศิลป์นิรันดร์  รื่นณรงค ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 984 นางสาวสมคิด  ศิริกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 985 นางสุชาดา  ภูฆัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 986 นายสุรพล  จานสิบส ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 987 นายเสน่ห์  โสมนัส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 988 นางอรอนงค์  โชคสกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 989 นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 สุราษฎร์ธาน ี
 990 นายเข้มแข็ง  แสนภูม ี เทศบาลนครเกาะสมุย 
 991 นางจารุวรรณ  รักษ์รอด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 992 นางสาวญาณิศา  บุญจิตร์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
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 993 นางฐิติมา  นาครพัฒน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 994 นางนวรัตน์  ศรศักดิ์ชัยสิงห ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 995 นางเนาวรัตน์  รัตนพันธ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 996 นายบัญญัติ  สุขขัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 997 นางปรวีณ  เลิศสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 998 นายประยุทธ  อิสระบูรณะฤทธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 999 นายมนูญ  ศิลปรัศม ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 1000 นางลมัย  สังขนิตย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 1001 นางสาววนิดา  วรรณโชติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 1002 นางศุภรัตน์  พรหมบุตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 1003 นายสันติ  สวัสด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 1004 นางสุภลักษณ์  วรรณนุช สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 1005 นายอดุลย์  เงินศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
 1006 นายโอภาส  อนุจร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 สุรินทร ์
 1007 นายจัตุพร  บุญระดม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
 1008 นางจินตนา  พบบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
 1009 นายชูชัย  ประดับสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
 1010 นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 1011 นางสาวนิฤมณ  มั่นยืน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 1012 นางบุญเกิด  ไพรสินธุ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
 1013 นายปริญญา  พุ่มไหม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 1014 นางพวงเพชร  เอี่ยมภูงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 1015 นางภัคสินี  สิทธิพรวัฒนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 1016 นางสาวมณเฑียร  สีดํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
 1017 นางวงศ์สิริ  เถินมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
 1018 นางวนิดา  คุ้มศิร ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
 1019 นางวันดี  สุขชีพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
 1020 นายวิรุจณ์ศักดิ์  จันทนุภา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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 1021 นางวิลาวัลย์  จุดโต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 1022 นายสง่า  ศรีราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
 1023 นางสุมนา  บุญมั่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 1024 นางสุอังคณา  เบ็ญเจิด เทศบาลเมืองสุรินทร ์
 1025 นายแสน  แหวนวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 1026 นางอัมพร  โสรเนตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 1027 นางอําพา  ปรากฏชื่อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 หนองคาย 
 1028 นางจินตวีร์  จันทาม ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 1029 นางทดทรง  ทีนาวัฒน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 1030 นางเบญจมาตย์  ฦาชา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 1031 นายพรเทพ  รัตนติสร้อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 1032 นางพรเพชร  เพียสุระ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 1033 นายพัชระ  งามชัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 1034 นางรําเพย  ทินกระโทก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 1035 นายวิสิทธิ์  คําพูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 1036 นายอนุสรณ์  วุฒิชาติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 หนองบัวล าภ ู
 1037 นายจํานงค์  ป้องพรมมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
 1038 นางนิภาภรณ์  อินทสินธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 1039 ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์  ภักดีพันดอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
 1040 นางสาวมะลิวรรณ  สุขใจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
 1041 นางระวีวรรณ  หีบแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
 1042 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
 1043 นายวิชัย  ธนะคําดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
 1044 นายสุเมธ  ปานะถึก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 1045 นางสาวอ่อนสา  เกตุแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
 อ่างทอง 
 1046 นางณัฐหทัย  จันทร์หง่อม เทศบาลเมืองอ่างทอง 
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 1047 นางสาวเพ็ญศรี  อยู่ถาวร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1048 นางเพ็ญศรี  อรรคทิมากูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1049 นายรณชัย  นิ่มกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 1050 นายสมเกียรติ  แก้วมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 1051 นายสมชาย  สุทธิพันธุ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 1052 นายสมเดช  พึ่งเนตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 1053 นางเสริมบุญ  รสโอชา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 อ านาจเจริญ 
 1054 นางกันยา  โพธารินทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
 1055 นายเด่น  พุทธิเฉลิมชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
 1056 นางภัททิรา  กาญจนีย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
 1057 นางวิจิตรา  ทัพซ้าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
 1058 ว่าที่ร้อยโทวิเศษ  แก้วมีศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 อุดรธาน ี
 1059 นางกมลวรรณ  พุทธพรหม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 1060 นางกุลฐนัญจ์  เอื้อวรรณกุล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1061 นางเกศกนก  อินแปง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน ี
 1062 นางเกษมณี  ประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 1063 นายไชยสิทธิ์  บุตร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 1064 นางสาวดวงสมร  กองกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 1065 นางทิวาพร  แสงวิจิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 1066 นายธีรพล  เบญจจินดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 1067 นางนาริสา  หลักทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 1068 นายบุญประเสริฐ  ไชยศิร ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 1069 นางเบญจวรรณ  บุ้งทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1070 นายประกิต  โพธิกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 1071 นายปัญญา  จันทร์กอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 1072 นางพงษ์ศิริ  ละดาดาษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 1073 นางพรทิพย์  พรหมภูวงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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 1074 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สุขใจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 1075 นางยุพดี  หาไชย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 1076 นายราชัย  กิติราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน ี
 1077 นางรุจิรา  แดนราช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 1078 นางสาวละมัย  พรหมศร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 1079 นางละออตา  พงษ์ฤทัศน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 1080 นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 1081 นางศิริวรรณ  แสนศิริพันธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 1082 นายสมคิด  โภคาพานิชย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 1083 นายสมพงษ์  พลบูรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 1084 นายสัตถา  นรินทร ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 1085 นายโสภณ  กลับแป้น สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 1086 นางสาวเอื้อมพรพิชญ์  จันทน์แดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 อุตรดิตถ ์
 1087 นางกิ่งเพชร  ศิริบูลย์ภักด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 1088 นางดาวดึงส์  มาลาทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 
 1089 นายทองหมุน  เจริญเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 
 1090 นายธรรมนูญ  พิชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 
 1091 นางน้ําค้าง  คลังกรณ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 1092 นางภูวดล  จารุชาต สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1093 นางยุพิน  มีชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 1094 นางรัชดาภรณ์  พรมจุ้ย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์
 1095 นายวิเชียร  นุ้ยเย็น เทศบาลตําบลหัวดง 
 1096 นายสิริพล  เตียเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 อุทัยธาน ี
 1097 นางสาวกาญจนา  วิริยะพานิช เทศบาลเมืองอุทัยธาน ี
 1098 นายกิติศักดิ์  นิโรจน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 1099 นางนพเก้า  จันทร์กรณ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1100 นายนเรศ  ใจแสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
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 1101 นางสาวบรรจง  คงการ้อง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1102 นางบังอร  โพธิ์พรต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 1103 นางพรรณี  อ่อนละมูล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1104 นางสาวราศรี  สดุดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 1105 นายสิทธิชัย  กีรติคุณากร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 1106 นางสุพรทิพย์  จิตรพีระ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 1107 นางอนุสรณ์  อุ้ยสิงห ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 อุบลราชธาน ี
 1108 นางกตภร  ประสารวรณ ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1109 นางสาวกนกพร  สุขสาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 1110 นางสาวกนิษฐา  ทองเลิศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
 1111 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 1112 นางจิราภรณ์  พละพงศ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
 1113 นายจุด  ก่อแก้ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 1114 นายชลอ  พลนิล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1115 นายชัชวาล  สมบูรณ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 1116 นายชาติชาย  ขันทํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 1117 นายธนภณ  พันธ์ศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
 1118 นายบุญหาร  บุญค่ัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 1119 ว่าที่ร้อยตรีประคองชัย  เชาว์พลกรัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
 1120 นายประวิทย์  หลักบุญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 1121 นางปรีระดา  ปริปุรณะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
 1122 นางพรสวรรค์  บุญเอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 1123 นางสาวพัชรา  ทุมนันท ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1124 นางพัชราภรณ์  ทองบ่อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 1125 นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 1126 นางมงคล  ธรรมสัตย ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 1127 นางมณฑยา  สุขพงศ ์ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
 1128 นางลําธาร  ปาปะสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
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 1129 นายลือชัย  สุรมิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 1130 นางวันเพ็ญ  พรหมด ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1131 นายวิระสันต์  สมโคตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
 1132 นางวิไล  มณีเรืองฤทธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 1133 นายศราวุธ  วงศ์ทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 1134 นายศิริพงษ์  ศรีโรจน ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
 1135 นายศิวฤทธิ์  สุตะพันธ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 1136 นางสุเนตร  ไชยด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
 1137 นางสุภิมล  จันทรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 1138 นายโสรส  เนื้ออ่อน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 ประกาศ  ณ  วันที่             สิงหาคม  พ.ศ.  2557 

 (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สินลารัตน์) 
 ประธานกรรมการคุรุสภา 


