
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"

     ประจำาปี 2562

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

ตามท่ีคุรุสภาได้ดำาเนินการยกยอ่งเชิดชูเกยีรติผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศ
เกียรติคุณให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศกัด์ิศรีเป็นท่ียอมรับของสังคม โดยคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเป็นแบบอย่าง
และเป็นท่ีเคารพยกย่องอยา่งสูง มีความเสยีสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วชิาชีพตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญและกำาลังใจท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์แกศ่ิษย์ยิ่ง ๆ ข้ึนไป
ให้ได้รับเครือ่งหมายเชิดชูเกยีรติ “คุรุสดุดี” ประจำาปี 2562 น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี
1 พฤศจิกายน 2562  มีมติอนุมัติรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ประจำาปี 2562  จำานวน 1,047 คน  ดังน้ี–

กรุงเทพมหานคร
1. นางจันตรี นันทกิจ สพป.กรุงเทพมหานคร

2. นางจิราพร คุณาบุตร สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

3. นางสาวจุไรวรรณ ไร่วิบูลย์ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

4. นางชลตวรรณ ขุมเพ็ชร สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

5. นายชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร

6. นางชาฎา สงมะเริง สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

7. นางณิชาภา พรมไชยา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

8. นางสาวดาลัด กุศลผลบุญ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

9. นางสาวดาวรุ่ง ริ้วงาม สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

10. นางสาวถิรดา จันทตรี สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

11. นางทองศรี จันทรเ์พ็ญ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร
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12. นางธณัฐณิชชา อักษรชาติ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

13. นางธนพร กิจสุทธิ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

14. นางธารทิพย์ ศรบีูรณยานนท์ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

15. นางนวรัตน์ พวงนาค สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร

16. นางบังอร ภูพัฒนะ สพป.กรุงเทพมหานคร

17. นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา สพป.กรุงเทพมหานคร

18. นายประสาน แฟสันเทียะ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

19. นางปราณี วิรุฒจารุภักด์ิ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

20. นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร

21. นางสาวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร

22. นางสาวพิชชุดา น่วมนองบุญ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร

23. นางสาวรุ่งทิวา มาตยะขันธ์ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

24. นางรุ่งฤทัย วงศ์จอม สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

25. นางสาววาสนา กุลพญา สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

26. นางสาวศันสนีย์ คชคง สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

27. นายสมบัติ จันทร์นาค สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

28. นางสาวสมพร เสวีวลัลภ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

29. นางสมฤดี ปิ่นแก้ว สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

30. นายสมศักด์ิ แสวงการ สพป.กรุงเทพมหานคร

31. นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

32. นางสริิกร ตันทัศน์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร

33. นายสุขสันต์ จันทร์ทน สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

34. นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร

35. นายสุรศักด์ิ แสนคำา สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

36. นางสาวสุหทัย แก้วเมฆ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร

37. นางสาวอรชพร ตันเจริญ สำานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร
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38. นางสาวอารยา ยุวนะเตมีย์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

กระบี่
39. นายจรูญ แสนพันตรี สพป.กระบี่

40. นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ สพป.กระบี่

41. นางสาวิตรี เอ่งฉ้วน สพป.กระบี่

42. นางสาวสุภนิช จันทมา สพป.กระบี่

กาญจนบุรี
43. นางจิรวดี บุตรพุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

44. นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง สพป.กาญจนบุรี เขต 4

45. นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

46. นางสาวปุณยนุช ทองศรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1

47. นางพัชรา ดีหลา้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

48. นางสาวภาวดี สร้อยกุดเรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

49. นางสาวรัชนี กิจสอ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

50. นายวลัลภ มากมี สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

51. นางสาววิไล กวางคีรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1

52. นางศิรเิพ็ญ ดอกเข็ม สพป.กาญจนบุรี เขต 3

53. นางศิรเิพ็ญ สีสำาลี สพป.กาญจนบุรี เขต 1

54. นางสารินี ฉันทปราโมทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

55. นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

56. นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 4

กาฬสนิธุ์
57. นางกลุลดา งามเมือง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

58. นายจักรพันธ์ นาทองไชย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

59. นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

60. นายดุสิต มั่นคง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

61. นายทินกร พลศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
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62. นายธงชัย พันอุสาห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

63. นางปภัสรา กลัยาสนธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

64. นายประโมกข์ ดุลนีย์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์

65. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์

66. นายปัญญา มีฤทธิ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์

67. นางปยิะมาศ บุตรสุริย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

68. นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

69. นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์

70. นายมนู ผันผ่อน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

71. นายมานิต เหลื่อมกุมมาร เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

72. นางลัดดาพร เหลื่อมศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

73. นางศิริพร ฉายจรัส สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

74. นางศิรวิรรณ์ นาไชย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

75. นางสาวศิวพร นิลสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

76. นายสุนทรา หันชัยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

77. นายสุพรรณ ธรรมแนบจิตร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

78. นางอรุณรัตน์ นาจันทอง สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์

กำาแพงเพชร
79. นางสาวกฤษณา สถิตยเ์กิด สพป.กำาแพงเพชร เขต 2

80. นายขวัญชยั พวงไธสง สพป.กำาแพงเพชร เขต 1

81. นางสาวเจษฎารัตน์ จวรรณตูม สพป.กำาแพงเพชร เขต 1

82. นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์ สพม. เขต 41 กำาแพงเพชร  พิจิตร

83. นายเพ็ง สอนสกุล สพป.กำาแพงเพชร เขต 1

84. นายไพชยนต์ ศรีม่วง สพม. เขต 41 กำาแพงเพชร  พิจิตร

85. นางลลนา พิลึก สพป.กำาแพงเพชร เขต 1

86. นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์ สพม. เขต 41 กำาแพงเพชร  พิจิตร
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87. นางอังคณา จาดดำา สพป.กำาแพงเพชร เขต 2

ขอนแก่น
88. นางกนกพร สิรกิมลา สพป.ขอนแก่น เขต 1

89. นายกรภัทร คำาโส สพป.ขอนแก่น เขต 2

90. นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2

91. นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2

92. นางขนิษฐา อันชำานาญ สพป.ขอนแก่น เขต 5

93. นางจิตรลดา เตโพธิ์ องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

94. นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร สพม. เขต 25 ขอนแก่น

95. นางเฉลิม อุทกัง สพป.ขอนแก่น เขต 3

96. นางชลุีพร วรวสุวัส สพป.ขอนแก่น เขต 1

97. นางสาวชูศรี ถามูลเลศ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

98. นายเชาวรินทร์ แก้วพรม สพป.ขอนแก่น เขต 3

99. นางณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก สพป.ขอนแก่น เขต 5

100. นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

101. นางทัศนีย์ ขามประไพ สพป.ขอนแก่น เขต 2

102. นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

103. นายธงชัย สุขสม สพป.ขอนแก่น เขต 5

104. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น

105. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง สพป.ขอนแก่น เขต 1

106. นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม สพป.ขอนแก่น เขต 1

107. นางสาวภัสสรา อินทรกำาแหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น

108. นางยุวะภา จำาลอง สพป.ขอนแก่น เขต 3

109. นางรติกร เน่ืองภักดี สพป.ขอนแก่น เขต 4

110. นางสาวรุ่งนภา แสนอำานวยผล สพป.ขอนแก่น เขต 3

111. นางรุจาภา ประถมวงษ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
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112. นางลชัรี เดชโยธิน สพป.ขอนแก่น เขต 4

113. นางลัดดา ผาพันธ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น

114. นางสาววริศรา คอวนิช สพป.ขอนแก่น เขต 5

115. นางศรัญญา สีนุ้ย สพป.ขอนแก่น เขต 4

116. นางศศิธร ดรหมั่น สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

117. นายสุพจน์ กองทุน สพป.ขอนแก่น เขต 1

118. นางสุพัตรา ตาลดี เทศบาลนครขอนแก่น

119. นายเสรี ชังภัย สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดขอนแก่น

120. นายอภิวัฒน์ ศรกีัณหา สพม. เขต 25 ขอนแก่น

121. นางสาวอรกัญญา มีทอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น

จันทบุรี
122. นางจงกล เรืองไพศาล สพป.จันทบุรี เขต 2

123. นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน สพป.จันทบุรี เขต 1

124. นางพิชญา เบีย้แก้ว สพป.จันทบุรี เขต 2

125. นางพิศศลิป์ เลิศรัตนากุล สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

126. นางรจนา เมธวัน เทศบาลเมืองขลุง

127. นางสมจิตร ไชยชนะ สพป.จันทบุรี เขต 1

128. นายสมชาย อรุณธัญญา สพป.จันทบุรี เขต 1

129. นางสุจิตรา เมฆเวียน สพม. เขต 17 จันทบุรี ตราด

130. นางสรุิศา ริมคีรี สพม. เขต 17 จันทบุรี ตราด

131. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

132. นางสาวอัญชัญ ชชู่วย สพป.จันทบุรี เขต 1

133. นางอบุลรัตน์ ชุณหพันธ์ สำานักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศยั

134. นายโอภาส ผดุงเวียง สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉะเชิงเทรา
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135. นางชวนพิศ พงษ์รอด สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

136. นางทับทิม อวยพร สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

137. นางทัศณีย์ พณิชยางกรู สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

138. นางสาวธัญภา บุญภพสิริโชค สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

139. นายนพพร ก๊กเฮง สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

140. นางสาวนฤมล สุขศิริ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

141. นางปนัดดา มกัสัมพันธุ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

142. วา่ท่ี ร้อยตรีประคอง บุญสร้าง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

143. นางสาวปราณี เวสกามี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

144. นายภควัต ตลับเพชร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

145. นางมลินี เกิดเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

146. นางราตรี โชคพานิชศริิ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

147. นางศศิธร ทิพนันท์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

148. นางสาวศศิธร ปั้นบัว สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

149. นายสุพจน์ ทองเหลอืง สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

150. นางอำาไพ ตัณฑิกุล สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

ชลบุรี
151. นางกรกมล จันทร์สุข สพป.ชลบุรี เขต 3

152. นายจิรศกัด์ิ สุจิรานุธรรม สพป.ชลบุรี เขต 2

153. นายตฤณ โกมลธนกิจ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

154. นางนภาพร มูลเมือง สพม. เขต 18 ชลบุรี  ระยอง

155. นายประทีป ไป๋สกุล สพม. เขต 18 ชลบุรี  ระยอง

156. นางประภาศรี พิทอนวอน สพป.ชลบุรี เขต 1

157. นางปรียานุช ศุขบุญมาก สพป.ชลบุรี เขต 3

158. นางสาวภควรรณ บุญเจือ สพป.ชลบุรี เขต 2

159. นายภราดร พวงดี สพป.ชลบุรี เขต 2
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160. นายวินัย บัวป้อง สพป.ชลบุรี เขต 3

161. นายสมเกยีรติ แก้วกา สพป.ชลบุรี เขต 1

162. นางสมหมาย บุญสมทบ สพป.ชลบุรี เขต 3

163. นางสาวสว่าง จันทุมมี สพป.ชลบุรี เขต 2

164. นางสริิมา บุญชู สพม. เขต 18 ชลบุรี  ระยอง

165. นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำารุง สพป.ชลบุรี เขต 1

166. นางเอื้อสุภา ส่องสวา่ง สพป.ชลบุรี เขต 1

ชัยนาท
167. นายตรีพินณ์ บุญรุ่ง สพป.ชัยนาท

168. นางสาวนันทพร บุญวาส สพป.ชัยนาท

169. นายนิยม สงเคราะห์ สพป.ชัยนาท

170. นางเนาวรัตน์ ศรีฉำ่า สพม. เขต 5 สิงหบ์ุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง

171. นายภูดิศ ศีตะปันย์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

172. นางสาววนัสสนันท์ ช่ืนพยอม สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

173. นางสาววรรณิภา เล็กพวงทอง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

174. นายสุทัศน์ กาญจนวิกัติ สพป.ชัยนาท

ชัยภูมิ
175. นางกมลณัท คลังเงิน สพม. เขต 30 ชัยภูมิ

176. นายไกรสร ชาติชนะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

177. นายชัยรัตน์ เจริญสุข สพม. เขต 30 ชัยภูมิ

178. นางสาวฐานิตา ช่วยรกัษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

179. นางณัฐยาภรณ์ โสภาบุตร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

180. นายประเสริฐศักด์ิ ธีรกุล สพป.ชัยภูมิ เขต 3

181. นายปรีชากร ภาชนะ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ

182. วา่ท่ี ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร สพป.ชัยภูมิ เขต 2

183. นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง สพป.ชัยภูมิ เขต 1



- 9 -

184. นายวรากรณ์ งามศรีนวสกลุ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

185. นายวิไลศกัด์ิ เหงา่บุญมา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

186. นางศศิธร อุ่นเกิด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

187. นางศิริพร พันธ์ใย สพป.ชัยภูมิ เขต 2

188. นางสาวสมลกัษณ์ วิจบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

189. นายสวาท ฦาชา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ

190. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

191. นางสุธิดา ไพเราะ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

192. นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ

193. นางสาวสุเมธตา งามชัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ชุมพร
194. นายจอม กรองเห็น สพม. เขต 11 สรุาษฎร์ธานี ชุมพร

195. นางจิตรตรี บุญกวย สพป.ชุมพร เขต 2

196. นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ สพป.ชุมพร เขต 1

197. นายธีวรา มากสาขา สพป.ชุมพร เขต 1

198. นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

199. นายประสิทธิ์ เพช็รจร สพม. เขต 11 สรุาษฎร์ธานี ชุมพร

200. นายไพฑูรย์ อุ่นอบ สพป.ชุมพร เขต 1

201. นางวันดี ขวัญทอง สพป.ชุมพร เขต 2

202. นายวิมาน ดีทองหลาง สพป.ชุมพร เขต 1

203. นางสุภาพร โรยสุวรรณ สพป.ชุมพร เขต 2

เชยีงราย
204. นางกรันย์ธนภรณ์ ธรรมขันธ์ สพป.เชียงราย เขต 2

205. นางกลัปพฤกษ์ ชมภูอินทร์ เทศบาลนครเชียงราย

206. นางจันทร์เพ็ญ แก้วก๋า สพป.เชียงราย เขต 2

207. นางจุไรรัตน์ พงศส์ุวรรณ สพม. เขต 36 เชียงราย  พะเยา
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208. นายไชยรัตน์ จินะราช สพป.เชียงราย เขต 3

209. นางทัณฑิมา ไชยสุ สพป.เชียงราย เขต 3

210. นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน สพป.เชียงราย เขต 1

211. นายธวชัชยั สาเกตุ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

212. นางบุญญาธิดา ท้วมจันทร์ สพป.เชียงราย เขต 4

213. นายประชวน เข่ือนเพชร เทศบาลนครเชียงราย

214. นายปริญญา ณ วันจันทร์ สพป.เชียงราย เขต 1

215. นางสาวปาลิดา โลหะภากร สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

216. นางพิกลุ วรรณโน สพป.เชียงราย เขต 1

217. นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ สพป.เชียงราย เขต 4

218. นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม สพป.เชียงราย เขต 2

219. นางลาวัลย์ สุขเกษม สพป.เชียงราย เขต 1

220. นางลาวัลย์ ใจแปง สพป.เชียงราย เขต 4

221. นางสาริณี เพชรใจศักด์ิ สพม. เขต 36 เชียงราย  พะเยา

222. นางสุธรีัตน์ อรเิดช สพป.เชียงราย เขต 1

223. นายอำานวย จอมใจ สพป.เชียงราย เขต 2

224. นายอุทิศ พื้นงาม สพป.เชียงราย เขต 3

225. นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ สพม. เขต 36 เชียงราย  พะเยา

เชยีงใหม่
226. นางกนกอร พินิจราชกิจ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

227. นายเกียรติศักด์ิ ชัยยาณะ สพม. เขต 34 เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน

228. นางชรินทร์ทิพย์ วาณิชประดิษฐ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

229. นายชูศักด์ิ เนียมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1

230. นางฐิติพร ไขแสง สพม. เขต 34 เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน

231. นางดวงใจ ญาณโรจน์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน

232. นางนวลจันทร์ มะโนลิ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
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233. นางนุสรา ใจหาญ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

234. นางไปรผดา โปติบุตร สพป.เชียงใหม่ เขต 4

235. นางพรรณี กันใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

236. นายพิทูรย์ ปัญญาศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 6

237. นางพิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร สพป.เชียงใหม่ เขต 3

238. นายภาณุพงศ์ ประพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

239. นางภาวินี สุภารัตน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

240. นางรชัดาภรณ์ พันธ์พิกลุ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

241. นายวรสรวง สุทธิสวรรค์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

242. นายวรากลุ ตุ่นเครือ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

243. นางวชัรี สุพรรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

244. นางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

245. นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

246. นายสมโภชน์ ศรีชะนา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

247. นายสมัคร มูลประการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

248. นางสายพิน สุภาแสน สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

249. นายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

250. นางสุพัตรา เกษมเรืองวชิชญ์ เทศบาลนครเชียงใหม่

251. นางเสาวคนธ์ วงศค์ีรี สพป.เชียงใหม่ เขต 1

252. นายอลงกต เรียนยอย สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ตรัง
253. นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า สพป.ตรัง เขต 2

254. นางสาวณิชารีย์ นาวาแก้ว เทศบาลนครตรัง

255. นางสาวนารี โอภาโส สพม. เขต 13 ตรัง กระบี่

256. นางเบญญารัต นวลนิล สพป.ตรัง เขต 1

257. นายพยุงศักด์ิ กัญจนโรจน์ สพป.ตรัง เขต 1
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258. นางสาวเยาวลักษณ์ เอ้ียวสง่า สพป.ตรัง เขต 1

259. นางรชันีกร แก้วละเอียด สพป.ตรัง เขต 2

260. นายศกัดา ไพสมบูรณ์ สพม. เขต 13 ตรัง กระบี่

261. นายสถาพร เพ่งพิศ สพม. เขต 13 ตรัง กระบี่

262. นางสุวิญชา หนองหัด สพป.ตรัง เขต 2

ตราด
263. นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ สพป.ตราด

264. นายประธาน ทวผีล สพม. เขต 17 จันทบุรี ตราด

265. นายวิจิตร สัมโย สพป.ตราด

266. นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ สพป.ตราด

267. นางสยาม รุ่งหิรัญวัฒน์ สพป.ตราด

268. นางสุดา สุดเจริญ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

ตาก
269. นายจักรภพ เนวะมาตย์ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

270. นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง สพป.ตาก เขต 2

271. นางพัชรา อังกูรขจร สพป.ตาก เขต 2

272. นางมะลิวรรณ สรุิยา สพม. เขต 38 สุโขทัย  ตาก

273. นางสาวลักขณา จ๋ิวปัญญา สพป.ตาก เขต 1

274. นายวลัลภ โตวรานนท์ สพป.ตาก เขต 2

275. นางวารุณี เทียนนาวา สพป.ตาก เขต 2

276. นายสุรศักด์ิ ยะกัน สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

นครนายก
277. นายจติพล แก้วคำา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

278. นายบัญชา รัตนมาลี สพป.นครนายก

279. นางเพลินจิตต์ เวฬุวรรณวรกุล สพป.นครนายก

280. นางสาวรตนพร พนมพร สพป.นครนายก

281. นางสถาพร แดงโสภา สพป.นครนายก
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นครปฐม
282. นายกิ่ง ลิ้มประสาท สพป.นครปฐม เขต 1

283. นายคธาศักด์ิ กิจประเสริฐ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

284. นางชนิชา อินทร์รุ่ง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

285. นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ สพม. เขต 9 สุพรรณบรุี นครปฐม

286. นายชำานิ กิจเครือ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

287. นางสาวฐานวีร์ อินทร์สมบัติ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

288. นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ สพป.นครปฐม เขต 2

289. นายนุกลู ส่งสมบูรณ์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

290. นางบุญมี แสงอุทัย สพป.นครปฐม เขต 1

291. นายบุญฤทธิ์ เจริญแสง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

292. นายบุญเลิศ ไผ่งาม สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

293. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา สพป.นครปฐม เขต 2

294. นางบปุผา ชัยภูมิ สพป.นครปฐม เขต 2

295. นางสาวปัทมาพร จิตร์บำารุง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

296. นางสาวลภัสรดา ทิพย์แก้ว เทศบาลนครนครปฐม

297. นางสาววรรณนภา ลำ้าตระกูล สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

298. นางวรายุภัสร์ ปานอำาพันธ์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

299. นางวาสนา สระแพงแก้ว สพป.นครปฐม เขต 1

300. นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

301. นางสรัญญา เลิศศิรวรเมธ สพป.นครปฐม เขต 1

302. นางสุนีย์ ฟกัวงศ์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

303. นายเสรี เนียะแก้ว สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

304. นางอนิศา กิจบุญชู สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

305. นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ สพม. เขต 9 สุพรรณบรุี นครปฐม

306. นายอำานาจ ป่ินสินชัย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน
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307. นางอชิยา ขวัญจิตร์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

นครพนม
308. นางดายิน ส่งเสริม สพป.นครพนม เขต 1

309. นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธุ์ สพป.นครพนม เขต 2

310. นางทิพธัญญา โพธิ์ตา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

311. นางนัยนา ฉายวงค์ สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดนครพนม

312. นางนิภาภัทร์ ธงยศ สพป.นครพนม เขต 1

313. นางนิภาวรรณ เดชบุญ สพป.นครพนม เขต 2

314. นายบุญมี เครอืพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

315. นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ สพป.นครพนม เขต 1

316. นางสาวยุพิน ยินดี สพม. เขต 22 นครพนม มุกดาหาร

317. นางรชันี สมรฤทธิ์ สพม. เขต 22 นครพนม มุกดาหาร

318. นางรุ่งรัตน์ ชาติชำานิ สพป.นครพนม เขต 1

319. นางวนิดา สิทธิพา สพป.นครพนม เขต 2

320. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล สพม. เขต 22 นครพนม มุกดาหาร

321. นางอรวรรนี ไชยปัญหา สพป.นครพนม เขต 2

นครราชสีมา
322. นางสาวคิดคำานึง บำารุงพล สพป.นครราชสีมา เขต 2

323. นางจงกล คารมยก์ลาง สพป.นครราชสีมา เขต 1

324. นายจำานงค์ เพียกขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5

325. นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ สพป.นครราชสีมา เขต 3

326. นางสาวชุลรีัตน์ วงศ์พัฒนชัย สพป.นครราชสีมา เขต 5

327. นางดวงพร แก่นพะเนาว์ สพป.นครราชสีมา เขต 3

328. นายถวิล อรัญเวศ สพป.นครราชสีมา เขต 4

329. นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ สพป.นครราชสีมา เขต 7

330. นายธนกร วราวิทยาวุฒิ สพป.นครราชสีมา เขต 1
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331. นายธิติ ใจรกัษา สพป.นครราชสีมา เขต 4

332. นายนคร ขันธสม สพป.นครราชสีมา เขต 4

333. นายนพวัชญ์ โพธิ์งาม เทศบาลนครนครราชสีมา

334. นางสาวนวลประภัสสร์ ทาน
ประสิทธิ์

สพป.นครราชสีมา เขต 1

335. นางนิตยา กนิษฐ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1

336. นางนิตยา หงษ์ขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5

337. นางสาวโนรี บ่อเงิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา

338. นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต 5

339. นายพชิัย เกงขุนทด สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

340. นางสาวภิญญพัชญ์ วิไลจิตต์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

341. นายมานพ ชมกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 1

342. นายยงยศ ศริิหลอ่ สพป.นครราชสีมา เขต 7

343. นางรสกาญจน์ รัตนผดุงกิจ สพป.นครราชสีมา เขต 4

344. นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

345. นางลภาภัทร พลสิทธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3

346. นางลำาจวน กิ่งแก้วกาญจน์ สพป.นครราชสีมา เขต 4

347. นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ สพม. เขต 31 นครราชสีมา

348. นายวสันต์ กันยุบล สพป.นครราชสีมา เขต 2

349. นายวรีะชยั รกัษาธรรม สพป.นครราชสีมา เขต 7

350. นางศรัญญา เลิศจันทึก สพป.นครราชสีมา เขต 4

351. นายสง่า ทองสวัสด์ิ สพป.นครราชสีมา เขต 6

352. นางสมส่วน ใจดี สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

353. นายสิริภาส สิริวุฒิโชติ สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

354. นางสชุีรา โพธิ์พันธ์ไม้ สพม. เขต 31 นครราชสีมา

355. นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง สพป.นครราชสีมา เขต 7
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356. นายสุพล จอกทอง สพม. เขต 31 นครราชสีมา

357. นางสุภาพร พลจันทึก สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

358. นางสาวสุวรีย์ สังสุทธิพงศ์ องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

359. นายเสรี เจริญกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 2

360. นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง สพป.นครราชสีมา เขต 6

361. นายอนุศร หงษ์ขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5

362. นายอุดม นาคหนองหาญ สพป.นครราชสีมา เขต 3

363. นายเอกชัย นางาม สพป.นครราชสีมา เขต 1

นครศรีธรรมราช
364. นายกมล จันทร์สว่าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

365. นางเกศกนก ณ พัทลุง สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

366. นางเกศรา ศรีวิจิตร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

367. นางเกษร ธานีรัตน์ สำานักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศยั

368. นายขจรศักด์ิ เขียวน้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

369. นายจักรี เชิดชู สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

370. นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์ สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง

371. นางชุณหกาญจน์ ศรีขวัญแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

372. นายณรงคศ์ักด์ิ กำาเนิดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

373. นางนฤมล นิลกรรณ์ สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง

374. นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

375. นางบัณฑิตา ชูปู สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

376. นางบำาเพ็ญ หนูกลับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

377. นางสาวพวงรัชต์ เพชรา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

378. นางสาวภัธวัน สินฉิม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

379. นายภานุวัชร แก้วลำาหัด สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง
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380. นางภาวดี บัวกิ่ง เทศบาลนครนครศรธีรรมราช

381. นายมนัส ชูราศรี สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

382. นางรชัดา ปาลรังษี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

383. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง

384. นายวริัตน์ ไกรแกว้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

385. นางสุพชิา เนตรวรนันท์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

386. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง

387. นายสุรทิน ทิพย์อักษร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

388. นางสาวอนงศรี ช้างกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

389. นางอรอุษา สุวรรณทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

390. นางอุทัยทิพย์ รกัษาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

นครสวรรค์
391. นางกรรณิการ์ หุ่นทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 3

392. นางชฎาภรณ์ สกัลยา สพป.นครสวรรค์ เขต 3

393. นายชูชาติ โพธิ์เพช็ร สพป.นครสวรรค์ เขต 3

394. นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง สพม. เขต 42 นครสวรรค์ อุทัยธานี

395. นางยมนพร เอกปัชชา สพป.นครสวรรค์ เขต 1

396. นางยุพาวดี ทองคำาเขียว สพป.นครสวรรค์ เขต 1

397. นางวรรณภา ยาสุทธิ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

398. นางสาวศิริรกัษ์ สายเพ็ชร์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

399. นางศิรริัตน์ แสงอุไร สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

400. นางสำาเนานรี แป้นแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1

401. นางสาวสุนิจสา จันศรี สพป.นครสวรรค์ เขต 2

402. นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

403. นางสาวอารยีา วันจันทร์ เทศบาลนคร นครสวรรค์

นนทบุรี
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404. นางชเนตตี วัจนะรัตน์ สพม. เขต 3  นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา

405. นายชูฌาณ พีรชยัเดโช สพป.นนทบุรี เขต 2

406. นางณัฐมน งามเงินวรรณ สพป.นนทบุรี เขต 2

407. นางณัฐิมา พึ่งสมศกัด์ิ สพป.นนทบุรี เขต 1

408. นางสาวธัญญธร พงษ์สุระ สพม. เขต 3  นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา

409. นางนภสกร ผ่องอำาไพ สพป.นนทบุรี เขต 2

410. นางสาวบุญเรือง คำาโถ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

411. นางสาวบุษกร วรรธนะภัฎ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

412. นางประภาภรณ์ มโนรมย์ สพม. เขต 3  นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา

413. นางสาวปิยฉัตร เพชรครสวัสด์ิ สพป.นนทบุรี เขต 2

414. นายพันธุ์เทพ คล้อยนาม สพม. เขต 3  นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา

415. วา่ท่ี ร้อยตรีวรีวัฒน์ หว่างเพยีร สพป.นนทบุรี เขต 1

416. นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย สพม. เขต 3  นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา

417. นางสุภาวดี จิรภาสพงศา สพป.นนทบุรี เขต 2

418. นางสาวสุมาลี หิรัญคำา สพป.นนทบุรี เขต 1

419. นางหัทยาพร สุภาสูรย์ สพป.นนทบุรี เขต 1

นราธิวาส
420. นายซุลกิฟลีย์ กะนา สพป.นราธิวาส เขต 3

421. นางสาวธิติมา เรืองสกุล สพป.นราธิวาส เขต 2

422. นายปฐม ปริปุนณังกูร สพม. เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี

423. นางสาวปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย สพป.นราธิวาส เขต 2

424. นางสาวสมฤดี อยู่ดี สพป.นราธิวาส เขต 1

425. นายสว่าง ชินพงษ์ สพป.นราธิวาส เขต 2

426. นายสุชาติ มาสินธุ์ สพป.นราธิวาส เขต 2

427. นายสุธี บุญญะถิติ สพม. เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี

428. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ สพป.นราธิวาส เขต 2
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429. นายอดิลัน เพชรนวล สพป.นราธิวาส เขต 3

430. นายอับดุลรอฮีม อูแล สพป.นราธิวาส เขต 1

431. นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ สพม. เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี

432. นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

น่าน
433. นางชัญธกิัลป์ภรณ์ นันทะน้อย สพป.น่าน เขต 1

434. นายไชยยศ คำาสังวาลย์ สพป.น่าน เขต 1

435. นางสาวณัฐนันท์ เนตรทิพย์ เทศบาลเมืองน่าน

436. นางทัศนีย์ สมศักด์ิ สพป.น่าน เขต 1

437. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา สพป.น่าน เขต 1

438. นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง สพม. เขต 37 แพร่  น่าน

439. นายวิเชยีร นันต๊ะ สพป.น่าน เขต 2

440. นายศริิ ไชยช่อฟ้า สพป.น่าน เขต 2

441. นางศุภวรรณ สุภา สพป.น่าน เขต 2

442. นายสมาร์ท แก้วบัวดี สพม. เขต 37 แพร่  น่าน

443. นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ สพป.น่าน เขต 1

บึงกาฬ
444. นายชูชาติ พวงมาลี สพป.บึงกาฬ

445. นางดารุวรรณ์ สารัตน์ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

446. นางธนิษฐา ทวอีุทิศ สพม. เขต 21 หนองคาย

447. นางนรมน ไกรสกุล สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

448. นายพรสวรรค์ เหลาเวียง สพป.บึงกาฬ

449. นางเพ็ญศรี จันปุ่ม สพป.บึงกาฬ

450. นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ สพป.บึงกาฬ

451. นายศกัดาเดช ทาซ้าย สพม. เขต 21 หนองคาย

บุรีรัมย์
452. นางสาวกฤติญา เกยมณี สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
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453. นายกิติศักด์ิ ไทวะกิรติ สพม. เขต 32 บรุีรัมย์

454. นายกุหลาบ แสนจันทร์ สพม. เขต 32 บรุีรัมย์

455. นางชุติญา อันชื่น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

456. นายเชิดชัย รักษาอินทร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

457. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุล สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

458. นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงค์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

459. นายประสงค์ เหลาฉลาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

460. นางสาวปรชัญา พรมฮาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

461. นางปราณีต ธนะนิมิตร สพม. เขต 32 บรุีรัมย์

462. นางพเยาว์ วัฒนาดิลกชาติกุล สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

463. นางมนัญชยา แกกลู สพม. เขต 32 บรุีรัมย์

464. นางยุพิน ชึดนอก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

465. นางรัตนา วชริาสุรยิา เทศบาลเมืองบุรรีัมย์

466. นายศราวุธ ขุนนอก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

467. นายศราวุธ โรจนาวรรณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

468. นางศริญญา เงินไธสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

469. นายสมเกยีรติ รองประโคน สพม. เขต 32 บรุีรัมย์

470. นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

471. นางสำาเภา ดวงกระจาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

472. นางสกุัญญา มากดี สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

473. นายสุคนธ์ กำาธร สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

474. นายสุชิต ชมภูวงศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

475. นางสุดฤทัย เมอะประโคน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

476. นางสุภาวดี ขันบุญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

477. นายอำานวย พุทธชาติ สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดบุรรีัมย์

ปทุมธานี
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478. นางกนกภรณ์ ดาบพิมพศ์รี สพม. เขต 4  ปทุมธานี สระบุรี

479. นางกัตติกา สกุลสวน สพป.ปทุมธานี เขต 2

480. นางสาวกิติยา พรหมสอน สพป.ปทุมธานี เขต 1

481. นายเจริญ บัวลี สพม. เขต 4  ปทุมธานี สระบุรี

482. นายทินกร แปกระโทก สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

483. นายธนณัฐ ศิระวงษ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2

484. นางไพผกา ผิวดำา สพป.ปทุมธานี เขต 1

485. นางรัตนาภรณ์ สดภิบาล สพป.ปทุมธานี เขต 1

486. นางวิระวรรณ สุภานันท์ สพป.ปทุมธานี เขต 2

487. นางสาวศิริวรรณ เสนา สพป.ปทุมธานี เขต 2

ประจวบคีรีขนัธ์
488. นางจรี วชัรวงษ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

489. นางสาวจันทร์จิรา สังข์ทอง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

490. นางจินตนา อมรวริิยะนนท์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

491. นางสาวดารา คงกระพันธ์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร

492. นางทัศนีย์ ลิขิตวัฒนกิจ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

493. นายนที ธีรานุวรรตน์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

494. นางนฤนาฏ พงษ์วิลัย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

495. นางสาวประทุมพร เสาวรส สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

496. นางสาวประภาพร บวกหาร สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

497. นางปลื้มจิตร เหมวัตร สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

498. นางพิชญนิตย์ ปันแสง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

499. นางเยาว์พา ชุ่มเกตุ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

500. นายวชิัย ขวัญใจ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

501. นางสาวสุดใจ มุ่งดี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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502. นายสุทัศน์ แดงคงแก้ว สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

503. นางสุนัน รุ่งอยู่ทอง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

504. นางโสภา ชวนวัน สพม. เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร

505. นายอรรคเดช ทับปิง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

506. นางอัญชลี กองมาก เทศบาลเมืองหัวหิน

ปราจีนบุรี
507. นายทรงพล ทรัพย์เจริญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

508. นางธัญญรัตน์ ภาพเจริญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

509. นางธานี พระชาติ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว

510. จ่าสบิโทธำารงยุทธ พรหมพร เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

511. นางนภาภรณ์ อากาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

512. นางสาวบงกช พิทักษ์ศิลป์ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

513. นางวรกมล ช้ินอ่อน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

514. นายวิเชยีร อินทมาศ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว

515. วา่ท่ี ร้อยโทวิรุฬห์ นาคำาภา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

516. นายโอฬาร ขยันการนาวี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว

ปัตตานี
517. นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

518. นายจิรวัฒน์ จันทรลาภ สพป.ปัตตานี เขต 1

519. นายชัรฟุดดีน หะยี สพป.ปัตตานี เขต 2

520. นางนที วันทอง สพป.ปัตตานี เขต 3

521. นางนันทพร ศรีสงเคราะห์ สพป.ปัตตานี เขต 2

522. นางสาวสุจรรยา อินชะนะ สพป.ปัตตานี เขต 2

523. นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

524. นายอะหห์มัด สาและ สพป.ปัตตานี เขต 2
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525. นายอัซมิง ฮะซา สพป.ปัตตานี เขต 1

526. นายอามาน เจ๊ะแม สพป.ปัตตานี เขต 3

พระนครศรีอยุธยา
527. นางจารุวรรณ หนูจันทร์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

528. นางจินตนา ภาคาบุตร์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

529. นางฉันทนา เปยีทอง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

530. นายนพคุณ ลัคนาวิเชยีร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

531. นางสาวพรทิพย์ ทองไพบูลย์ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

532. นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

533. นางสาวศิริวรรณ สังข์ประไพ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

534. นางสุมณฑา ต้ังทรัพย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

535. นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

พะเยา
536. นางจารุณี แก้วประภา สำานักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศยั

537. นางสาวนำ้าผึ้ง มั่งคั่ง สพม. เขต 36 เชียงราย  พะเยา

538. นางสาวประทุมวรรณ์ อุ่นเรือน สพป.พะเยา เขต 2

539. นางมุกดา วิชา สพป.พะเยา เขต 2

540. นางสาวละเอียด ฝอยทอง สพป.พะเยา เขต 1

541. นางสาววันรักษ์ ขันหอม สพม. เขต 36 เชียงราย  พะเยา

542. นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา สพป.พะเยา เขต 2

543. นายอำาพล ราวกลาง สพป.พะเยา เขต 2

พังงา
544. นางนวลักษณ์ โยมเนียม สพป.พังงา

545. นายวชิัย อนันตมงคลกุล สพป.พังงา

546. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ สพป.พังงา

พัทลุง
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547. นางกลัยา อินปาน สพป.พัทลุง เขต 1

548. นางกาญจนา ชูแสง สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

549. นางจริยาพร ยุทธการ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

550. นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

551. นางเทคนิค หนูเสน สพป.พัทลุง เขต 2

552. นางพรศรี ชสูังข์ สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง

553. นายมงคล ฉ้วนกลิ่น สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

554. นางมนภัสสร์ มากจันทร์ สพป.พัทลุง เขต 1

555. นางสมจิตต์ อินถิติ สพป.พัทลุง เขต 2

556. นางสุจิรา ชูดำา สพป.พัทลุง เขต 1

557. นางสุภาพร ไกรเกตุ สพป.พัทลุง เขต 1

558. นางสุภาวดี ด้วงแก้ว สพป.พัทลุง เขต 1

559. นายสุวิทย์ เจะโซะ สพป.พัทลุง เขต 2

560. นายอนัน สมาธิ สพป.พัทลุง เขต 1

พิจิตร
561. นางกฤติยา สุวรรณคีรี สพป.พิจิตร เขต 1

562. นางณัฐชยา วิชาสิทธิ์ สพป.พิจิตร เขต 1

563. นางดารารัตน์ ศรีนาราง สพป.พิจิตร เขต 2

564. นายประกอบ บรรณาธรรม สพป.พิจิตร เขต 2

565. นายประเทือง เข็มเพชร สพป.พิจิตร เขต 2

566. วา่ท่ี ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ สพป.พิจิตร เขต 1

567. นายวชิญ์พล ถ่ินนุช สพป.พิจิตร เขต 1

568. นางศกุฤตา ภู่ระหงษ์ สพป.พิจิตร เขต 1

569. วา่ท่ี ร้อยเอกสาโรช ยกให้ สพป.พิจิตร เขต 2

570. นายสุเทพ เทศขำา สพป.พิจิตร เขต 2

พิษณุโลก
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571. นางกมลวรรณ ทาบาง สพป.พิษณุโลก เขต 1

572. นางฐรินดา โตเขียว สพป.พิษณุโลก เขต 1

573. นายธำารงค์ จ่ันฤทธิ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2

574. นางบุญส่ง ศิริมงคล สพป.พิษณุโลก เขต 3

575. นางปภาดา กิตติถิระกุญช์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

576. นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ สพป.พิษณุโลก เขต 1

577. นางสรัญญา แสงชัย สพป.พิษณุโลก เขต 2

578. นายสุวัฒน์ สายยืด สพป.พิษณุโลก เขต 3

579. นางอรดี มานักฆ้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก  อุตรดิตถ์

เพชรบุรี
580. นางสาวจรีพร นิลห้อย สพป.เพชรบุรี เขต 1

581. นางสาวโชติกา มสูิการัตน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

582. นางณิชรญา ใจเด็ด สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดเพชรบรุี

583. นายธวชัชยั สาครสิทธิศกัด์ิ สพป.เพชรบุรี เขต 2

584. นายพรไพรสน คนมี สพม. เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร

585. นางมยรุี แก้วพันธ์ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

586. นายสุริยา มนตรีภักด์ิ สพป.เพชรบุรี เขต 1

587. นายเอกลักษณ์ พุดเหียง สพป.เพชรบุรี เขต 2

เพชรบูรณ์
588. นายคฑาวธุ ตุลสุข สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

589. นางจีรวรรณ ปานนูน องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบรูณ์

590. นายเฉลียว ซาทรง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

591. นายนพรัตน์ รองหมื่น สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์

592. นางสาวประไพศรี พุ่มจันทร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

593. นางปัทมา ดวงศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
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594. นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

595. นางพิบลุขวัญ กลิ่นมิ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

596. นางรชยา ฉ่ัวตระกูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

597. นางสาวสมรกัษ์ วงศ์ศรีรกัษ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

598. นายสละ พาดี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

599. นายสุชาติ กล่ันทอง สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

600. นางสุวรรณ์ บัวทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

601. นายสุวรรณชัย พรหมศร สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์

602. นางอาภาพร บุญเติม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์

603. นางอารีวรรณ ขุนภักดี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แพร่
604. นางจุไรรัตน์ สรุินทร์เลิศ สพม. เขต 37 แพร่  น่าน

605. นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ สพป.แพร่ เขต 1

606. นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร สพป.แพร่ เขต 2

607. นางเมษา ทิพย์พงศ์ทอง สพป.แพร่ เขต 2

608. นางสาววรรณวรางค์ แสงสร้อย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

609. นางวชัรี กาศสนุก สพป.แพร่ เขต 2

610. นางวิไลวรรณ เสนาธรรม สพป.แพร่ เขต 2

611. นายวิวัฒน์ ทองภักดี สพป.แพร่ เขต 1

612. นางอัญชลี ถ่ินสุข สพป.แพร่ เขต 1

ภูเก็ต
613. นางตรียาภรณ์ จันทวงศ์ สพป.ภูเก็ต

614. นายวิทยา เกตุชู สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

615. นายวลิาศ ปริญญานิยม สพป.ภูเก็ต

มหาสารคาม
616. นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยง สพป.มหาสารคาม เขต 1

617. นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักด์ิ สพป.มหาสารคาม เขต 2
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618. นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำา สพป.มหาสารคาม เขต 2

619. นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อย สพป.มหาสารคาม เขต 1

620. นางเนตรดาว อุ่นพิกุล สพป.มหาสารคาม เขต 2

621. นางปราณี รัตนธรรม สพม. เขต 26 มหาสารคาม

622. นางสาวปราณี วรรณปะเก สพป.มหาสารคาม เขต 2

623. นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ สพป.มหาสารคาม เขต 3

624. นางปยินาฎ มาคิน สพม. เขต 26 มหาสารคาม

625. นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต สพป.มหาสารคาม เขต 1

626. นางสาวรัชวรรณ เทียมพยุหา สพป.มหาสารคาม เขต 2

627. นายวสันต์ นันทะเสน สพป.มหาสารคาม เขต 3

628. นางวัฒนิกา วชิิต สพป.มหาสารคาม เขต 3

629. นางศิรริัตน์ บุตรแสนโคตร สพป.มหาสารคาม เขต 3

630. นางสริิพร ภูหัวดอน สพม. เขต 26 มหาสารคาม

631. นางสุภาวดี ขอร่วมกลาง สพป.มหาสารคาม เขต 2

632. นายสุริยันต์ สายเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 1

มุกดาหาร
633. นางฐิดาภา จันปุ่ม สพป.มุกดาหาร

634. นายประภาส ไชยมี สพป.มุกดาหาร

635. นายประยุทธ สุภาคาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร

636. นายวรายุทธ สายทอง สพป.มุกดาหาร

637. นายวิจิตร คุณพูล สพป.มุกดาหาร

638. นายสุริยันต์ รูปงาม สพป.มุกดาหาร

639. นายอดิศร ก้อนคำา สพป.มุกดาหาร

แม่ฮ่องสอน
640. นางกาญจนา ปวงคำา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

641. นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
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642. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน

643. นายวิโรจน์ คำาพลอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

644. นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ยโสธร
645. นางกวิสรา ชื่นอุรา สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดยโสธร

646. นายธรีะวุฒิ ภูมิแสน สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ  ยโสธร

647. นางนภัสชญา บัพพระครุช สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

648. นายพรศักด์ิ อุ่นใจ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ  ยโสธร

649. นางพิสมยั จักรไชย สพป.ยโสธร เขต 1

650. นายยงยุทธ สายสุด สพป.ยโสธร เขต 1

651. นายยรรยง ปกปอ้ง สพป.ยโสธร เขต 1

652. นายวิทย์ ศรีวะรมย์ สพป.ยโสธร เขต 1

653. นางสมจิตต์ รวมแก้ว สพป.ยโสธร เขต 2

654. นางสกุรรณิกา เพ็งศรีโคตร สพป.ยโสธร เขต 2

655. นางสุภาพ สายสุด สพป.ยโสธร เขต 1

656. นายสุรศักด์ิ กากแก้ว สพป.ยโสธร เขต 2

657. นางอมรา สารสุข สพป.ยโสธร เขต 2

ยะลา
658. นางฉวีวรรณ อัตถะพันธ์ สพป.ยะลา เขต 1

659. นางปราณี อ่องหลี สพป.ยะลา เขต 1

660. นายพนา อรัญภาค สพม. เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี

661. นางศิริพร อมรนรชัย สพป.ยะลา เขต 1

662. นายอภิรักษ์ สำาเร สพป.ยะลา เขต 1

663. นายอาซิ เพ็ญรดา สพป.ยะลา เขต 2

ร้อยเอ็ด
664. นางกรวิกาห์ สยามา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

665. นางสาวเกศแก้ว ศรวิชยั สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
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666. นายจรินทร์ ภักดีศรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

667. นางจุลจิรา ทาสระคู สพม. เขต 27 รอ้ยเอ็ด

668. นายทองใส วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

669. นางธนัญชกร แสวงผล สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

670. นายประเสริฐ วรสาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

671. นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

672. นางยุวดี ประทุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

673. นางลำาดวน บุญล้อม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

674. นายวรุธ ฐิตะสังกุล สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

675. นางสาววัชรินทร์ แสงจันดา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

676. นางวาสนา สืบชมภู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

677. นายศริิ ธนะมูล สพม. เขต 27 รอ้ยเอ็ด

678. นางศิรลิักษณ์ เพริดพราว สพม. เขต 27 รอ้ยเอ็ด

679. นางสาวสมประสงค์ แสนสวาท สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

680. นางสอ่งหล้า ทักษิณพิลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

681. นางสำาราญ คำาพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

682. นายสุนทร หลกัคำา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

683. นายสุรพล พิมพลิา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

684. นายเสถียร ตะวงษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

685. นายเสวก หวานใจ สพม. เขต 27 รอ้ยเอ็ด

686. นายอุทัย สุรยิมาตย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระนอง
687. นางคนึงนิจ เกตุแก้ว สำานักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศยั

688. นายจรูญ อมฤตโกมล สพม. เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง

689. นางสาวฐิติพร เล่งระบำา สพป.ระนอง
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690. นางนันธิกา เหลา่เส็น สพป.ระนอง

691. นายพัตธิพงค์ สังข์ทอง สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

692. นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล สพป.ระนอง

693. นางลกัขณา พรมพัตร สพม. เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง

694. นางสุทธริา หงษ์เจริญ สพป.ระนอง

ระยอง
695. นายคมกรชิ ซ้อนบุญ สพม. เขต 18 ชลบุรี  ระยอง

696. นางดรุณจิต ม่วงมงคล สพป.ระยอง เขต 1

697. นางสาวพวงเพชร มหาชัย สพป.ระยอง เขต 1

698. นางเภารัมย์ภา อาสา สพป.ระยอง เขต 1

699. นายมนตรี ชรูาศรี สพม. เขต 18 ชลบุรี  ระยอง

700. นางลาวัลย์ คล้ายนาค สพป.ระยอง เขต 1

701. นางสุภาภรณ์ ศริิฟองนุกูล สพป.ระยอง เขต 2

ราชบุรี
702. นางทิพวรรณ แวงสูงเนิน สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

703. นางนันทนา อยู่โชติพัฒนา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

704. นายนิมิต สายสิทธิ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี

705. นายวาทิน นิโกรธา สพป.ราชบุรี เขต 1

706. นางสาวสุนีย์ เท่ียงถาวร เทศบาลเมืองราชบุรี

707. นายสุรพล พรชัย สพป.ราชบุรี เขต 2

708. นายสุรินทร์ สำาลี สพม. เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี

709. นางสาวอุทุมพร นิลหยก สพป.ราชบุรี เขต 2

710. นายเอกนคร อัคธรรมโม สพม. เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี

ลพบุรี
711. นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

712. นางนิตยา ยอดระยับ เทศบาลตำาบลโคกสำาโรง
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713. นางบุญเตือน สบุิน สพป.ลพบุรี เขต 2

714. นางสาวประชุมพร ปานเพชร สพป.ลพบุรี เขต 1

715. นายเรวชั ศรีแสงอ่อน สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

716. นายสมชาย ไข่นิล สพป.ลพบุรี เขต 2

717. นายสุชิน ตุลาทอง สพป.ลพบุรี เขต 1

718. นางสุธรีัตน์ ผาผาย สพป.ลพบุรี เขต 2

719. นางสรุีย์ภรณ์ พวงประดับ สพป.ลพบุรี เขต 1

ลำาปาง
720. นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร สพป.ลำาปาง เขต 1

721. นายชนทีฆา พรหมมา เทศบาลนครลำาปาง

722. นายบุญสง นาละออง สพม. เขต 35 ลำาปาง ลำาพูน

723. นางปาณิศา คมนัย สพป.ลำาปาง เขต 2

724. นายผดุงเกียรติ รกัษ์วรโชติ สพป.ลำาปาง เขต 2

725. นางเพ็ญศรี อำาพันธุ์ สพป.ลำาปาง เขต 1

726. นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล สพม. เขต 35 ลำาปาง ลำาพูน

727. นางวรางคณา ไชยเรือน สพป.ลำาปาง เขต 1

728. นายวรียุทธ์ ควรคิด สพป.ลำาปาง เขต 1

729. นางศิริญญา เข่ือนแก้ว สพม. เขต 35 ลำาปาง ลำาพูน

730. นายสมโภช จำาปาทิพย์ สพป.ลำาปาง เขต 3

731. นางสาวิตรี วรพิทยเ์บญจา สพป.ลำาปาง เขต 3

ลำาพนู
732. นายคมกริต น้อยสะปุ๋ง สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

733. นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม สพป.ลำาพูน เขต 2

734. นางนงคราญ ปัญญาสีห์ สพป.ลำาพูน เขต 1

735. นางนฤมล อุตมะโชค เทศบาลตำาบลบ้านกลาง

736. นางสาวนิดานุช ปันโปธา สพป.ลำาพูน เขต 2
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737. นางนุชจรี โพธิ์ศรี สพป.ลำาพูน เขต 1

738. นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ สพป.ลำาพูน เขต 2

739. นายวชัรพงศ์ ฝ้ันต๊ิบ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

740. นายสมภพ ทิพย์เวียง สพป.ลำาพูน เขต 1

741. นางอัมพร สุภารัตน์ สพป.ลำาพูน เขต 1

742. นางสาวอารรีัตน์ ญาณะศร สพป.ลำาพูน เขต 1

743. นางสาวอำาภา เขียวดี สพม. เขต 35 ลำาปาง ลำาพูน

เลย
744. นางสาวกิ่งนภา สกุลต้ัง สพป.เลย เขต 1

745. นายเกียรติศักด์ิ ศรีบุรินทร์ สพป.เลย เขต 2

746. นางคำาสอน สายคำาภา สพป.เลย เขต 2

747. นางสาวจันทร์แรม พรมทา สพป.เลย เขต 3

748. นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ สพม. เขต 19 เลย หนองบัวลำาภู

749. นายปรีชา ทัพใหญ่ สพป.เลย เขต 3

750. นางผอ่งเพ็ญ แสงตะวันทองธาร สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

751. นายมหิทธา พรหมลิ สพป.เลย เขต 2

752. นางศิริพร อุ่นแก้ว สพป.เลย เขต 3

753. นายสมพร ไชยแสง สพป.เลย เขต 2

754. นางสปุราณี วิไลลักษณ์ สพป.เลย เขต 1

755. นางสุพัตรา ไชยจันหอม สพม. เขต 19 เลย หนองบัวลำาภู

756. นางอรอุมา แสงคำา สพป.เลย เขต 1

757. นางสาวอรุณี ราชพัฒน์ สพป.เลย เขต 1

ศรีสะเกษ
758. นางกฤติยา สุขกมล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

759. นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

760. นายณฐพงศ์ ชยัพร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
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761. นายทรงพล สมภาค สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดศรสีะเกษ

762. นายทองคำา จันทร์โสภา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

763. นางสาวธนิฏฐา นธีนาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

764. นางธีรนุช พุกซ่ือตรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

765. นางนิภา พิศลืม องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ

766. นายนิรันดร์ โพธิราช สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

767. นายประจักษ์ ทองเลิศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

768. นางพรทิพา เอีย่มสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

769. นางสาวพัฒนา สังข์โกมล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

770. นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

771. นางรัตติกร ทองเนตร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ  ยโสธร

772. นางวรชัยา ประจำา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

773. นางวิมลวรรณ เป่ียมจาด สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ  ยโสธร

774. นางศรี อินสุระ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

775. นายสนธยา ดอกประโคน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

776. นายสิทธิศักด์ิ จินดาวงศ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ  ยโสธร

777. นายสิทธิศักด์ิ อาจหาญ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

778. นางสุจิตรา ภูมิภาค สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

779. นายสุเทพ ศรบุญทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

780. นางสปุราณีย์ เพ็งธรรม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ  ยโสธร

781. นายอนุศักด์ิ พันธ์งาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

782. นางอกัษราภัค ศรีจันทร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

783. นางอำาพร วเิศษพงษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

784. นางอุดม สรุะโคตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สกลนคร
785. นายคณุตม์ แสนอาจ สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดสกลนคร
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786. นางจอมใจ เลิศศิริ สพป.สกลนคร เขต 2

787. นายชัยยงค์ ธุรารัตน์ สพป.สกลนคร เขต 1

788. นางเดือนแข สุราราช สพป.สกลนคร เขต 3

789. นายทนงศักด์ิ ทินบุตร สพม. เขต 23 สกลนคร

790. นายทินกร อินทะนาม สพป.สกลนคร เขต 3

791. นายธนิก เหลาแก้ว สพม. เขต 23 สกลนคร

792. นางนภาพร ศรีมรกต องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

793. นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ สพป.สกลนคร เขต 2

794. นายประมวล รอนยุทธ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

795. นางสาวปรีญา สุทธิโคตร สพป.สกลนคร เขต 2

796. นางปยินารถ วงศ์กาฬสินธุ์ สพป.สกลนคร เขต 1

797. นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์ สพป.สกลนคร เขต 3

798. นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ สพป.สกลนคร เขต 1

799. นายไพบูรณ์ คำาภูมี สพป.สกลนคร เขต 1

800. นางเยาวลกัษณ์ วันเสน สพป.สกลนคร เขต 3

801. นางวรรณภา พ่วงกุล สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

802. นางวินิจตา จันทร์โพธิ์ สพป.สกลนคร เขต 2

803. นางวิภา มุ่งนากลาง สพม. เขต 23 สกลนคร

804. นายศฐาพงษ์ ไชยนา เทศบาลนครสกลนคร

805. นายศุภชัย โถบำารุง สพป.สกลนคร เขต 2

806. นางสมสอาด อินสุข สพป.สกลนคร เขต 3

807. นางสุนันท์ หลวงศรี สพป.สกลนคร เขต 1

808. นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ สพป.สกลนคร เขต 3

809. นางอวยพร ออละมาลี สพป.สกลนคร เขต 1

สงขลา
810. นางสาวกรองกาญจน์ ชูทอง สพม. เขต 16 สงขลา สตูล
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811. นางชวิศา อินทเรือง สพป.สงขลา เขต 1

812. นายโชค บุญเรือง สพป.สงขลา เขต 3

813. นางธนชพร ต้ังธรรมกุล สพม. เขต 16 สงขลา สตูล

814. นางปาลิดา ชำานาญอกัษร สพป.สงขลา เขต 1

815. นางปยิาภรณ์ สว่างเพชร สพม. เขต 16 สงขลา สตูล

816. นางสาวภัทราวรรณ ทองอยู่ สพป.สงขลา เขต 1

817. นางรสิตา พงษ์จีน สพป.สงขลา เขต 2

818. นางวิไลลกัษณ์ เกษมไชยานันท์ สพป.สงขลา เขต 3

819. นายศังกร รักชชูื่น สพม. เขต 16 สงขลา สตูล

820. นางสมศรี ตัมพะปัณณะ สพป.สงขลา เขต 2

821. นางสุจิรา ศรีสุวรรณ สพป.สงขลา เขต 2

822. นายสุพจน์ เรืองแก้ว สพม. เขต 16 สงขลา สตูล

823. นายสุรศักด์ิ เกลีย้งสะอาด สพม. เขต 16 สงขลา สตูล

824. นายอุทัย ปลอดภัย สพป.สงขลา เขต 2

สตูล
825. นายเทียนชัย พสิิฐธาดา สพป.สตูล

826. นางสาวสายหนาบ มะสมัน สพป.สตูล

827. นางอรอนงค์ สุขเนียม สพป.สตูล

828. นายอัมพล เอียดนุช สพป.สตูล

สมุทรปราการ
829. นายจิระพงศ์ ศุภศรี สพป.สมุทรปราการ เขต 1

830. นางสาวนวลฉวี คนเท่ียง สพป.สมุทรปราการ เขต 2

831. นางสาวนำ้าอ้อย จำาปาทอง สพป.สมุทรปราการ เขต 1

832. นางบุษบา ยืนยง สพป.สมุทรปราการ เขต 1

833. นางปราณี อินทรขาว สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

834. นางปาริฉัตร ลีลาเลอเกยีรติ เทศบาลนครสมุทรปราการ
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835. นางลาวัลย์ นาคเนียม สพป.สมุทรปราการ เขต 2

836. นายสมยศ แพนลา สพป.สมุทรปราการ เขต 2

837. นางหทัยรัตน์ แปงจิตร์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1

838. นายอดิเรก ทิวัฑฒานนท์ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

สมุทรสงคราม
839. นายศรายุทธ ทองอุทัย สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

840. นายสุภัฏ อาลากุล สพป.สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร
841. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล สพม. เขต 10 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร

842. นางสาวนภาพร ฟักมี สพป.สมุทรสาคร

843. นางสาวนฤมล อ้ึงเจริญ สพป.สมุทรสาคร

844. นางสาวพิมพ์ไพรัช เหมกลุ สพป.สมุทรสาคร

845. นางวันเพ็ญ ต่ีด้วง สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

846. นางวิภา จำาปาคำา เทศบาลนครสมุทรสาคร

847. นายสมนึก ปรชัญาเกรียงไกร สพป.สมุทรสาคร

848. นางสาวสุกัญญา มยัรัตน์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

849. นางสุพัตรา เลก็ศรีสมพงษ์ เทศบาลนครสมุทรสาคร

สระแก้ว
850. นางจิราวัฒน์ คุณเวียน สพป.สระแก้ว เขต 2

851. นางบุญตา ศรวีรวิบูลย์ สพป.สระแก้ว เขต 1

852. นางพิรยิาภรณ์ เหลืองวิไล สพป.สระแก้ว เขต 1

853. นางเพียงเพ็ญ ภูวงษ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

854. นางมณี มั่งคั่ง สพป.สระแก้ว เขต 1

855. นางสาวมาลัย คงชมแพ่ง สพป.สระแก้ว เขต 1

856. นางยุวดี แจ้งกร สำานักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศยั
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857. นางสมยัพร อปุมัย สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว

858. นางสราวดี เพ็งศรีโคตร สพป.สระแก้ว เขต 2

สระบุรี
859. นางจิราภรณ์ อินทร์กันหา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

860. นายดุสิต จันทร์ศรี สพป.สระบุรี เขต 2

861. นายพรชัย จ่ันเพช็ร สพป.สระบุรี เขต 2

862. นางสาวพรรณวดี ปามุทา สพป.สระบุรี เขต 2

863. นางมยรุี บุญเพ็ง สพม. เขต 4  ปทุมธานี สระบุรี

864. นางราตรี บูรณสันติ สพม. เขต 4  ปทุมธานี สระบุรี

865. นายเล็ก ทาเพชร สพป.สระบุรี เขต 2

866. นางวนิดา สวัสดิผล สพป.สระบุรี เขต 1

867. นางวรวรรณ เตโช สพป.สระบุรี เขต 1

868. นางวิระนันท์ ออ่นวรรณะ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

869. นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข สพป.สระบุรี เขต 1

870. นางสาวอรกัญญา รัชวัฒน์ สพป.สระบุรี เขต 2

สิงห์บุรี
871. นายจักรภพ มงคลสวสัด์ิ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

872. นายปรารถนา ราชสุภา สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

873. นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ทอง สพป.สิงหบ์ุรี

874. นางเรณู ไม้แก่น สพป.สิงหบ์ุรี

875. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ สพป.สิงหบ์ุรี

สโุขทัย
876. นางทองเพียร อ่องบางน้อย สพป.สุโขทัย เขต 2

877. นางประพรศลิป์ ชมนก สพป.สุโขทัย เขต 1

878. นางปยิาภรณ์ รอดประเสริฐ สพม. เขต 38 สุโขทัย  ตาก

879. นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี สพป.สุโขทัย เขต 2

880. นายเพยาว์ สุขจ่าง สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา
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881. นายสมชาย ป้อมแก้ว สพป.สุโขทัย เขต 1

882. นายสมยศ ขัดคำาวงศ์ สพป.สุโขทัย เขต 1

883. นายสุทน ทับจาก สพม. เขต 38 สุโขทัย  ตาก

884. นางสรุีย์รัตน์ พุ่มอิ่ม สพป.สุโขทัย เขต 1

885. นายอุบล แก้วพงษ์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

สุพรรณบุรี
886. นายเกษม คำาศรี สพป.สุพรรณบรุี เขต 2

887. นางจุฑามาส คล้ายสบุรรณ สพป.สุพรรณบรุี เขต 2

888. นางสาวชบา พันธุ์ศักด์ิ สพป.สุพรรณบรุี เขต 1

889. นางนงนุช สวัสดิผล สพม. เขต 9 สุพรรณบรุี นครปฐม

890. นางนิตยา ดอกกะถิน สพป.สุพรรณบรุี เขต 1

891. นางบังอร จำาปาเงิน สพม. เขต 9 สุพรรณบรุี นครปฐม

892. นายปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค สพป.สุพรรณบรุี เขต 3

893. นางผจงจิตต์ แก้วแสงใส สพป.สุพรรณบรุี เขต 3

894. นายเผชิญศกัด์ิ แก้วเขียว สพป.สุพรรณบรุี เขต 1

895. นายไพศาล โกพัฒน์ตา สพป.สุพรรณบรุี เขต 1

896. นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข สพป.สุพรรณบรุี เขต 1

897. นางศศิธร ศรีพรหม สพม. เขต 9 สุพรรณบรุี นครปฐม

898. นางศิริพร พวงมาลี สพป.สุพรรณบรุี เขต 3

899. นางสายฝน แตงโสภา สพป.สุพรรณบรุี เขต 3

900. นายอดิศร เนตรพระ สพป.สุพรรณบรุี เขต 2

สุราษฎร์ธานี
901. นางสาวกรกาญจน์ เรืองขจรไพโรจน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

902. นางสาวกวิสรา อินทรเ์ทพ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

903. นางกลัยา บุญเกตุ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2



- 39 -

904. นางสาวจุรารัตน์ พรหมมินทร์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

905. นายชาญชัย แฮวอู สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

906. นางสาวณฐกร รกัษ์ธรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

907. นางสาวนิตยา ภูมิไชยา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

908. นางเยาวลกัษณ์ ญาโน สพม. เขต 11 สรุาษฎร์ธานี ชุมพร

909. นางวณิชชา เด่ียววาณิชย์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

910. นายวิเชยีร ศรีแก้วแฝก สพม. เขต 11 สรุาษฎร์ธานี ชุมพร

911. นายศกัด์ิศรี รกัษ์ธรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

912. นายสมเกยีรติ ศิลปวศิาล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

913. นางสุพิทยา แก้วมณี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

914. นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

915. วา่ท่ี ร้อยตรีอำานาจ ศรีเทพ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สุรนิทร์
916. นางกลุจิรา จุดาบุตร สพป.สุรินทร์ เขต 3

917. นางกสุุมา งามเลิศ สพป.สุรินทร์ เขต 3

918. นางเกษมณี ศรสระน้อย สพม. เขต 33 สรุินทร์

919. นางขวัญจิรา วงแหวน สพม. เขต 33 สรุินทร์

920. วา่ท่ี ร้อยตรหีญิงชมภู่ พรหนองแสน สพป.สุรินทร์ เขต 2

921. นางณัฐกานต์ บุญสาลี สพป.สุรินทร์ เขต 2

922. นางณัฐกานต์ ปีแหล่ สพม. เขต 33 สรุินทร์

923. นายธราดล บุญยาพงษ์ สพม. เขต 33 สรุินทร์

924. นายนคร พรหนองแสน สพป.สุรินทร์ เขต 2

925. นางสาวนงนุช ศิริจันทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 3

926. นางประภาพร รัตนะดี สพป.สุรินทร์ เขต 1

927. นางปัทมา เขียวเจริญ สพป.สุรินทร์ เขต 3
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928. นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ สพป.สุรินทร์ เขต 1

929. นายพิพัฒน์ สกลุรักษ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2

930. นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ สพม. เขต 33 สรุินทร์

931. นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง สพป.สุรินทร์ เขต 3

932. นางรุ่งทิวา สลากัน สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

933. นางสาววราภรณ์ บุญเจียม สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดสุรินทร์

934. นายวิเชยีร วาพัดไทย สพป.สุรินทร์ เขต 1

935. นางสาวสุชะดา ห่อทรัพย์ สพป.สุรินทร์ เขต 1

936. นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1

937. นางอุไรวรรณ เจือจันทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1

หนองคาย
938. นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ สพป.หนองคาย เขต 2

939. นายเชิดชัย บริจาค สพป.หนองคาย เขต 2

940. นางสาวธัชกร เพ็งคำาปั้ง สพป.หนองคาย เขต 1

941. นางสาวธัญนันท์ โบราณกลุ เทศบาลเมืองหนองคาย

942. นางเบญจพร เตียวศิรชิัยสกุล สพป.หนองคาย เขต 1

943. นางปนัดดา เนินนิล สพม. เขต 21 หนองคาย

944. นางสาวปิยพร ชุมจันทร์ สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดหนองคาย

945. นายมงคล แก้วรอด สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

946. นายมติชน มูลสูตร สพป.หนองคาย เขต 1

947. นางสาวรัชนี สคุรีพ สพป.หนองคาย เขต 1

948. นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร สพม. เขต 21 หนองคาย

949. นางสชุาริณี เอี่ยมคง เทศบาลเมืองหนองคาย

950. นางสุดถวิล ปัดถาทุม สพป.หนองคาย เขต 2

951. นายสุรศักด์ิ พันธุ์วงษา สพป.หนองคาย เขต 2

952. นางสาวอังคณา อัตถาพร สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา
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953. นายอำานวย ทิพยก์ำาจร สพป.หนองคาย เขต 2

954. นายเอลวสิ โคตรชมภู สพป.หนองคาย เขต 1

หนองบัวลำาภู
955. นางจันทิรา ศรีซุย สพป.หนองบัวลำาภู เขต 1

956. นางจารุณี อาจจันดา สพป.หนองบัวลำาภู เขต 1

957. นายชัยสิทธิ์ คำาภู สพป.หนองบัวลำาภู เขต 1

958. นางสาวบัวไข วิเศษศรี สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

959. นางพิชยา เสนามนตรี สพม. เขต 19 เลย หนองบัวลำาภู

960. นางรังสิมา บุญมี สพป.หนองบัวลำาภู เขต 2

961. นางวนิดา เบา้ทอง สพป.หนองบัวลำาภู เขต 2

962. นายสุขเกษม พาพินิจ สพม. เขต 19 เลย หนองบัวลำาภู

963. นางสุภาภร สิมลี สพป.หนองบัวลำาภู เขต 2

964. นางสุภิญญา วงษ์นาม สพป.หนองบัวลำาภู เขต 1

อ่างทอง
965. นางทิพวรรณ ช้างต่อ สพป.อ่างทอง
966. นายบรรจบ เฉลยมรรค สพม. เขต 5 สิงหบ์ุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง
967. นางสาวรัชดา ทองสุข สพป.อ่างทอง

968. นางสุพัทตรา ศิริทอง สพป.อ่างทอง

969. นายโสรส มั่นดี สพป.อ่างทอง

970. นายเอกพงษ์ โตชัยศรี สพม. เขต 5 สิงหบ์ุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง

อำานาจเจริญ
971. นายณัชธฤต เก้ือทาน สพม. เขต 29 อบุลราชธานี  อำานาจเจริญ

972. นางดาวเรือง สู่เสน สพป.อำานาจเจริญ

973. นางมนัญญา ลาหาญ สพป.อำานาจเจริญ

974. นางสาวยุพิน ศิลาโคตร สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

975. นางละออ ทองเถาว์ สพป.อำานาจเจริญ

976. นางสาวลำาพูล ลาพานิช สพม. เขต 29 อบุลราชธานี  อำานาจเจริญ
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977. นายสหลาภ มิ่งไชย สพป.อำานาจเจริญ

978. นางสาวสุภาภรณ์ ชินวงศ์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

อุดรธานี
979. นางกลัยา แสงแก้ว สพป.อุดรธานี เขต 4

980. นายชวลิต นามโยธา สพป.อุดรธานี เขต 3

981. นายณัฏฐพงศ์ สุนทโรทก สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

982. นางดารา วิมลอกัษร สพป.อุดรธานี เขต 1

983. นายธรีภัทร์ ไชยสัตย์ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

984. นางนฤมล ตะภูเขียว สพป.อุดรธานี เขต 1

985. นางนันทิยา หงษ์จุมพล สพป.อุดรธานี เขต 3

986. นางนิตยา ฉิมวงศ์ สพป.อุดรธานี เขต 1

987. นายบรรจุ ภูสงัด สพป.อุดรธานี เขต 1

988. นางปราชิญา ศิรินิกร สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดอุดรธานี

989. นางปาจรีย์ นาระกุล สพม. เขต 20 อุดรธานี

990. นางพรฉวี บุตตะโยธี สพป.อุดรธานี เขต 2

991. นางพรพิศ นาเสงีย่ม สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

992. นางระพีพรรณ โคตมะ สพป.อุดรธานี เขต 3

993. นางรชันีวรรณ งามประกอบ สพป.อุดรธานี เขต 4

994. นายวชัรพล วิทยากร สพป.อุดรธานี เขต 3

995. นายวิมล ร่มวาปี สพป.อุดรธานี เขต 2

996. นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ สพป.อุดรธานี เขต 1

997. นางสาวศิริลกัษณ์ แกว้มณี สพม. เขต 20 อุดรธานี

998. นายสุขุม ธีระสาร สพม. เขต 20 อุดรธานี

999. นายสุนทร สุนสิน สพป.อุดรธานี เขต 4

1000. นางสุภาพร ชาวป่า สพป.อุดรธานี เขต 1

1001. นายอนันต์ศักด์ิ ภูพลผัน สพม. เขต 20 อุดรธานี
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1002. นายอนุชา ไชยมลู สพป.อุดรธานี เขต 3

1003. นางออ้ยทิพย์ สรุภักด์ิ สพป.อุดรธานี เขต 4

1004. นายอุดมศักด์ิ ปอโนนสูง สพป.อุดรธานี เขต 2

อุตรดิตถ์
1005. นางกิตติยาพร ป่ินเพชร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

1006. นางฐิติรัตน์ เกษศรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก  อุตรดิตถ์

1007. นายบัญชร จันทร์ดา สพม. เขต 39 พิษณุโลก  อุตรดิตถ์

1008. นางบุญสม ท้าวทอง เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

1009. นางบุศรา คงศักด์ิ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา

1010. นายวิษณุ แสงรัศมี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

1011. นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

1012. นางสาวอานงค์ ใจรังกา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

อุทัยธานี
1013. นางสาวชุตินันท์ อั่งอำานวยพงศ์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

1014. นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ อุทัยธานี

1015. นายธรียุทธ ภูเขา สพป.อุทัยธานี เขต 2

1016. นางสาวนำ้าทิพย์ ยอดเพช็ร สพป.อุทัยธานี เขต 2

1017. นายปวิช พรศิรชยั สพป.อุทัยธานี เขต 1

1018. นายพชืมงคล ริดจันทร์ เทศบาลเมืองอุทัยธานี

1019. นางระเบยีบ แกว้วรสูตร สพป.อุทัยธานี เขต 1

1020. นายศกัด์ิดา ทิพวรรณ์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

1021. นางสาวสนิ ลิลา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

อบุลราชธานี
1022. นางกนกภรณ์ พวงสวัสด์ิ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

1023. นางกรรณิกา ซ่ึงพรม สพป.อุบลราชธานี เขต 3

1024. นางสาวจุฑามาศ ศรีธรรมรงค์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

1025. นางณิชกานต์ คัทมาร สพป.อุบลราชธานี เขต 2
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1026. นางณิชาภา พลเดช สพป.อุบลราชธานี เขต 5

1027. นายประกิต สารเสนา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

1028. นายปรีชา พลราช สพป.อุบลราชธานี เขต 4

1029. นายปรีชา สุขศรี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

1030. นายพันธ์พนา มุสกิสาร สพป.อุบลราชธานี เขต 4

1031. นางเพ็ญศรี รองแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 3

1032. นางสาวมนต์ทิวา นามบุญ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

1033. นายฤทธิชยั สายโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

1034. นางวะรีพร บุญคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

1035. นางวาสนา รักษ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5

1036. นายวรีะศกัด์ิ คำาล้าน สพป.อุบลราชธานี เขต 4

1037. นางสมภักด์ิ สลักทอง สพป.อุบลราชธานี เขต 2

1038. นางสังวาลย์ ประพรม สพป.อุบลราชธานี เขต 3

1039. นางสายสมร เคหารมย์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5

1040. นางสุจิตรา พาอาจ สพป.อุบลราชธานี เขต 5

1041. นายสุนทร พูลเพิ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 1

1042. นางสุพรรณิการ์ ผาลา สพป.อุบลราชธานี เขต 4

1043. นางสุพรรณี โพธิดารา สพป.อุบลราชธานี เขต 1

1044. นายสุเมธ มัดธนู สพป.อุบลราชธานี เขต 1

1045. นายสุวิทย์ ชนะภัย สพป.อุบลราชธานี เขต 3

1046. นางสุวิมล ไวยารัตน์ สำานักงานศกึษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

1047. นางอุมา ไตรธรรม สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ประกาศ ณ วันท่ี   21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 (รองศาสตราจารย์เอกชยั  กีสุ่ขพันธ์)
  ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ


