


หน้าที่ 1 
 

รายช่ือแนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง ผลการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น  

ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ผลการคัดเลือก ประเภท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น 
 
ล าดับ สังกัด 

1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
4 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
5 สพป.ชุมพร เขต 1 
6 สพป.เชียงราย เขต 4 
7 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
8 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
9 สพป.ราชบุรี เขต 1 

10 สพป.สกลนคร เขต 3 
11 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
12 สพป.สระบุรี เขต 2 
13 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
14 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
15 สพป.อุทัยธานี เขต 2 
16 สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) 
17 สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) 
18 สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) 
19 สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) 
20 สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) 
21 สพม.เขต 17 (จันทรบุรี ตราด) 
22 สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู) 
23 สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) 
24 สพม.เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) 
25 สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)  
26 สพม.เขต 41 (ก าแพงเพชร พิจิตร) 

 
 
 

 
 
 

/ ๒. ผลการคัดเลือก... 
 



 
หน้าที่ 2 

 
2. ผลการคัดเลือก ประเภท ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และ/ หรือนักวิชาการศึกษาดีเด่น 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 นางปุญญณัฏฐ์  ชูเมกเกอร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
2 นายอ านวย  เวศวงศ์ษาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
3 นางสาวศิริพร  เจิมภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
4 นางสาวศุภากร  เตโชชัยวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
5 นางนริศลักษณ์  รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
6 นางภาณิน ี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
7 นางสาวจริยา  รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
8 นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 
9 นางชมัยพร  รัตนพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 

10 นางสาวอภิตา  เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 
11 นางวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 
12 นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 
13 นางสาวประภัสสร  ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 
14 นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
15 นางอารยา  ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
16 นางศิรินุช  ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
17 นางสาววาสนา  ยาวงษ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
18 นางสาวธัญลักษณ์  ตั๊งถาวรการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
19 นางสาวสิริญา  จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
20 นางประกายมาศ  บุญสมปอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 
21 นายกัลป์  ธารามรรค พนักงานราชการ นักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 
22 นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 3 
23 นายยอดยิ่ง  ทองรอด ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
24 นางขวัญนลิน  ใสโศก ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
25 นางส าเริง  ถาวรทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 
26 นางสาวจันทร์พิมพ์  วงศ์ประชารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
27 นางนพมาศ  ธรรมประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
28 นายกฤษฎา  ทรัพย์ข า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
29 นางชุติมา  แผลงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
30 นางศานันท์ฐินี  ศิลาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

 
 
 
 
 

/ 31 นางสาวปราณีย์... 
 



 
หน้าที่ 3 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
31 นางสาวปราณีย์  เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
32 นางสาวนิสา  อบจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
33 นางสาวจุฑามาศ  วงศ์แสง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
34 นางสาวนวรัตน์  พูนใย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
35 นางรุ่งอรุณ  ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
36 นางสุมาลี  สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
37 นางสาวกรรณิการ์  ผิวอ่อนดี นักวิชาการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
38 นายวรพล  โพธิ์ข า นักวิชาการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
39 นายจักรภพ  อุปะทะ นักวิชาการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
40 นายนิกร  ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
41 นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
42 นางกรองทิพย์  พ่ึงสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
43 นายธีรยุทธ  ภูเขา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
44 นางสาวพัชรา  จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
45 นางณัฐชญา  ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
46 นางสาวธนพร  ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
47 นางกิรณา  บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
48 นายธราธร  ชูศร ี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
49 นางสาวทศพร  แสงรื่น ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
50 นางภษพอน  ประภา ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 3  
51 นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 7  
52 นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 9  
53 นางวรรณา  พวงนิล ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 10  
54 นายจิรพัฒน์  ช่วยนุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 16  
55 นางสาววรรณี  รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 16  
56 นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 16  
57 นางสาวชาคริยา  ชายเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 16 
58 นางสาวฉลวย  พีรฉัตรปกรณื ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 16 
59 นางสาวชลกิตย์  วงศ์คช ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 17  
60 นางสาวจันทร์พิมพ์  สุขเสริม นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 19  

 
 
 
 
 
 
 

/ 61 นางชลันดา... 
 



 
หน้าที่ 4 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
61 นางชลันดา  ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 19  
62 นายบรม  สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 19  
63 นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 32  
64 นางสาวจัตุพร  แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 32  
65 นางสาวสุจิตรา  กุสิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 32  
66 นางพันทิพา  สวาสุ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 32  
67 นางสาววัชราภรณ์  แสนท้าว พนักงานราชการ นักจิตวิทยาโรงเรียน สพม.เขต 32  
68 นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 35  
69 นางกุหลาบ  ฮ่องลึก ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 36  
70 นางละมูล  เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 41  

 
 
 
 
 
 
 

/ 3. ผลการคัดเลือก... 
 



 
หน้าที่ 5 

 
3. ผลการคัดเลือก ประเภท โรงเรียนดีเด่น 

ล าดับ โรงเรียน สังกัด 
1 โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  สพป.กรุงเทพมหานคร 
3 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
4 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
6 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราฎร์อ านวย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
7 โรงเรียนหนองโพนสูง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
8 โรงเรียนบ้านหว้า  สพป.ขอนแก่น เขต 5 
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งคร้อหนองไผ่  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

10 โรงเรียนภูมิวิทยา  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
11 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
12 โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.ชุมพร เขต 1 
13 โรงเรียนบ้านบึงลัด  สพป.ชุมพร เขต 1 
14 โรงเรียนบ้านสามเสียม  สพป.ชุมพร เขต 1 
15 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง  สพป.เชียงราย เขต 4 
16 โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สพป.เชียงราย เขต 4 
17 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
18 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 
19 โรงเรียนบ้านหนองไคร้  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
20 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว  สพป.ตรัง เขต 1 
21 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต 1 
22 โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
23 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 1 
24 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สพป.ตรัง เขต 1 
25 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป.ตรัง เขต 1 
26 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ตรัง เขต 1 
27 โรงเรียนวัดควนพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 
28 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร สพป.ตรัง เขต 1 
29 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
30 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป.ตรัง เขต 1 

 
 
 
 
 
 

  / 31 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์... 
 



 
หน้าที่ 6 

 
ล าดับ โรงเรียน สังกัด 
31 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.ตรัง เขต 1 
32 โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)  สพป.นครปฐม เขต 2 
33 โรงเรียนบ้านจอหอ  สพป.นครราชสีมา เขต 1 
34 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  สพป.ปทุมธานี เขต 1 
35 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
36 โรงเรียนบ้านบางกรัก  สพป.พังงา 
37 โรงเรียนวัดท่าควาย  สพป.พัทลุง เขต 2 
38 โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
39 โรงเรียนเกาะสิเหร่  สพป.ภูเก็ต 
40 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา  สพป.มหาสารคาม เขต 3 
41 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
42 โรงเรียนวัดเขาส าเภาทอง  สพป.ระยอง เขต 1 
43 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่  สพป.ระยอง เขต 1 
44 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า  สพป.ระยอง เขต 1 
45 โรงเรียนวัดพลา  สพป.ระยอง เขต 1 
46 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ  สพป.ระยอง เขต 1 
47 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บ ารุง)  สพป.ราชบุรี เขต 2 
48 โรงเรียนวัดหุบกระทิง  สพป.ราชบุรี เขต 2 
49 โรงเรียนบ้านละลม  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
50 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์  สพป.สกลนคร เขต 3 
51 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
52 โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
53 โรงเรียนบ้านดงเสียว  สพป.สกลนคร เขต 3 
54 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
55 โรงเรียนบ้านบะหว้า  สพป.สกลนคร เขต 3 
56 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว  สพป.สกลนคร เขต 3 
57 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
58 โรงเรียนวัดประเจียก  สพป.สงขลา เขต 1 
59 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
60 โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)  สพป.สมุทรสาคร 
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ล าดับ โรงเรียน สังกัด 
61 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท  สพป.สมุทรสาคร 
62 โรงเรียนวัดพระธาตุ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
63 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
64 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
65 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
66 โรงเรียนบ้านประตูพลิก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
67 โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
68 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
69 โรงเรียนบ้านม่วง  สพป.หนองคาย เขต 1 
70 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
71 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
72 โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
73 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
74 โรงเรียนปากกรานพิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา 
75 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม.ราชบุรี 
76 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา สพม.นครปฐม 
77 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 
78 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
79 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  สพม.ตรัง กระบี่ 
80 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.เลย หนองบัวล าภู 
81 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
82 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม 
83 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค ์ สพม.กาฬสินธุ์ 
84 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม.ชัยภูมิ 
85 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม.สุรินทร์ 
86 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
87 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย 
88 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย 
89 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย 
90 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน 
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4. ผลการคัดเลือก ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวศศิธร  เขียวกอ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
2 นางสดศรี  ฝาวรรธนะ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
3 นางแววนภา  กาญจนาวดี โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
4 นางศิริลักษณ ์ ค าทรัพย์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
5 นางสุคนธ์  ใสสะอาด โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
6 นางเพ็ญศรี  ชัยศรี โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
7 นางสาวกาญจนา  เชาวลิต โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
8 นางจิรชยา  จาระไน โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
9 นางชลธิชา  เณรแก้ว โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 

10 นางชลธิชา  ศรีวะสุทธิ ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
11 นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
12 นางสาวศิวพร  พันศร โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
13 นางสาวสุวรรณา  แย้มอรุณ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
14 นางสาวอัจฉรา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
15 นางสาวกัญฬ์ฑิมา  จิตรมา โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
16 นายคุณกิตต์  สุดแป้น โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
17 นางสาวจุฑามาศ  นามจันทร์ดา โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
18 นางโชติกา  ศรีโคตร โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
19 นางสาวญาณิศา  เข็มลาย โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
20 นายณัฐดนัย  เชื้อบุญยืน โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
21 นายณัฐพล  มะลิทอง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
22 นางสาวนพวรรณ  เอ่ียมจันทร์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
23 นางสาวกฤติยา  หมู่นิคม โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
24 นางสาวบุญสุดา  แสงธิ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
25 นายพงษ์พิศักดิ์  แร่ทอง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
26 นางสาวพิณพิชา  เพียรมานะ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
27 นายไพศาล  ศุภปฐม โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
28 นางสาววนัสนันท์  ใจมณี โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
29 นางสาวศิริกาญจน์  สุทธิปัญโญ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
30 นางสาวศิโรรัตน์  เป้าเพชร โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
31 นายศิวะพล  ศรีโท โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
32 นางสาวศุภรัสมิ์  ปิ่นมณีวงศ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
33 นางสาวสายรุ้ง  เหมือดชัยภูม ิ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
34 นายสุทัศน์  พนุมรัมย์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
35 นางสาวอภิชยา  เกิดมณี โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
36 นางสาวอภิญญา  สุขบัว โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
37 นางสาวอมรวรรณ  เวชกามา โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
38 นางสาวอมรทิพย์  พ่ึงสังข์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
39 นายฉรัฐ  สดสวย โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
40 นายธนพล  กลิ่นเดช โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
41 นางสาวน้ าฝน  ทับวัน โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
42 นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
43 นายประดิษฐ  วงค์ยา โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
44 นายไพศาล  พินิจกร โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
45 นางสาวรุ่งนภา  ชื่นส ี โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
46 นางสาววิภาวี  อินทะเสม โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
47 นางสาวโศภิตา  คงตาด า โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
48 นายอาคม  สุมทอง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
49 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  วิโรจน์ศิรวุธ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
50 นายนารถ  นันทกิจ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
51 นางสาววรทิพย์  ปลื้มสกุลไทย โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
52 นายอนุชิต  วรวาทิน โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
53 นางสาวสราวลี  อภินันทเวช โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
54 นางสาวสุนิศา  ผุยสาธรรม โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
55 นายอรรณพ  ชูภักตร์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
56 นางสาวนิรชา  สาระไทย โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
57 นางสาวหฤทัย  คุ้มโพธิ์น้อย โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
58 นางสาวกมลรัตน์  ผดุงสิทธิโชค โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
59 นายสราวุธ  ไชยมูล โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
60 นางสาวสิริฉัตร  กุลมาตย์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
61 นางสาวสุพัฒตา  ราช่อง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  สพป.กรุงเทพมหานคร 
62 นางสาวอริสา  ปราณีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  สพป.กรุงเทพมหานคร 
63 นางสาวสุธาสินี  แช่มม ี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  สพป.กรุงเทพมหานคร 
64 นางสาวชุดารัตน์  พารา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  สพป.กรุงเทพมหานคร 
65 นางสาวขัตติยา  สุริยะกมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  สพป.กรุงเทพมหานคร 
66 นายอานุภาพ  สุกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  สพป.กรุงเทพมหานคร 
67 นางเพ็ญศรี  บุญสืบ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
68 นางสาวโนรี  เชยล้อมข า โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
69 นางสาวจ านงค์  อรภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
70 นางกัลยา  ดาบแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
71 นางสาวปราณี  สุขภาพ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
72 นางเรณ ู เทพเทียมทัศน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
73 นายธีรเศรษฐ์  ดวงแข โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
74 นางแสงจันทร์  ธิปะ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
75 นางสาวกุลวดี  เชาว์วัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
76 นางสาวพรรณกัลยา  บุญมา โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
77 นายอนุชา  กระจ่างฉาย โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
78 นางสาวระณา  จันทนา โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
79 นายสมหวัง  คูหาสันติกาญจน์ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
80 นางศิริรักษ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
81 นางภัทรศยา  ธนภัทรวาทิน โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
82 นางศรีอัมพร  ศรีวิไสย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
83 นางจันทร์เพ็ญ  บุญบรรจง โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราฎร์อ านวย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
84 นางอลิสาพร  จันทะวัน โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราฎร์อ านวย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
85 นางสาวรุ่งฤด ี โชติวิเชียร โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราฎร์อ านวย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
86 นางสาวพรธีรา  การเกษม โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราฎร์อ านวย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
87 นางสาววิชุดา  ขันธบูรณ ์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราฎร์อ านวย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
88 นายชาติชาย  สมบัติเพิ่ม โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราฎร์อ านวย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
89 นางสาวอารยา  โมฆรัตน์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราฎร์อ านวย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
90 นางบัวไข  พันนาดี โรงเรียนหนองโพนสูง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
91 นางสาวเบญจวรรณ  มุขพรหม โรงเรียนหนองโพนสูง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
92 นางสาวมนัสสินี  ศรีทอง โรงเรียนหนองโพนสูง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
93 นางสาวตติยา  เวียงนนท์ โรงเรียนหนองโพนสูง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
94 นางสาวนวภัสสร  บุญโทแสง โรงเรียนบ้านหว้า  สพป.ขอนแก่น เขต 5 
95 นางสาวจิตรติชัย  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านหว้า  สพป.ขอนแก่น เขต 5 
96 นางยุพิน  สีกา โรงเรียนบ้านหว้า  สพป.ขอนแก่น เขต 5 
97 นางสาวมณีรัตน์  ดอนเสี้ยว โรงเรียนบ้านหว้า  สพป.ขอนแก่น เขต 5 
98 นายกิตติพันธ์  เทพบาท โรงเรียนบ้านหว้า  สพป.ขอนแก่น เขต 5 
99 นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งคร้อหนองไผ่  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

100 นางสาววิภาวดี  ศรีภูมิเดิม โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งคร้อหนองไผ่  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
101 นางสิริกัญญา  ศรีโฉม โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งคร้อหนองไผ่  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
102 นางมนเทียร  จันทะลือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งคร้อหนองไผ่  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
103 นายขันธ์ชัย  โชติตันติทรสกุล โรงเรียนภูมิวิทยา  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
104 นางสาวพรเพ็ญ  โสเมือง โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
105 นายสุรศักดิ์  สังวร โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
106 นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
107 นางนิตยา  ขามสันเทียะ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
108 นางสาวยุพา  ยอดวัน โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
109 นางกันยา  มั่นเรืองศรี โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
110 นางสาวสมาพร  ละอองดี โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
111 นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
112 นางสาวอุไรวรรณ  ม่วงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
113 นายวรายุทธ์  เศรษฐี โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
114 นางสาวนิภาพร  ทองภู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
115 นายวรรณพงษ์  ค าภิรมย์ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
116 นางทัศมล  มาตย์นอก โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
117 นางสาวอัมพร  ดีพรม โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
118 นางสาวสุนิสา  สว่างวงษ ์ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
119 นางสาวจิราพร  นรินนอก โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
120 นางสาวนุสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
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121 นางสาวพนัชกร  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
122 นางสาวนัยนา  อินปลัด โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
123 นางวิชยา  หรรษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
124 นางสาวพัชรินทร์  สกุลอารี โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
125 นางสาววรฉัตร  ประสานทอง โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.ชุมพร เขต 1 
126 นางจารุวรรณ  อินทะเสม โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.ชุมพร เขต 1 
127 นางสาวซูไฮดา  ดือรอแม โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.ชุมพร เขต 1 
128 นางสาวพัชราภรณ์  วังช่วย โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.ชุมพร เขต 1 
129 นางสาวเกตุวดี  หนูทวี โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.ชุมพร เขต 1 
130 นางสาวพิทยาภรณ์  สุทธสนธิ์ โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.ชุมพร เขต 1 
131 นางสาวปราณี  ชะนะฮวด โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.ชุมพร เขต 1 
132 นางสาวนิธิวดี  แสนสุข โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.ชุมพร เขต 1 
133 นายวัชรินทร์  เอ่ียมสกุล โรงเรียนบ้านบึงลัด  สพป.ชุมพร เขต 1 
134 นางสาวอรชร  พรหมภินันท์ โรงเรียนบ้านสามเสียม  สพป.ชุมพร เขต 1 
135 นางสาวภิญโญ  แป้งอ่อน โรงเรียนบ้านสามเสียม  สพป.ชุมพร เขต 1 
136 นางศศิธร  อินเถิง โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง  สพป.เชียงราย เขต 4 
137 นางนิภาพรรณ  ค าลือ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง  สพป.เชียงราย เขต 4 
138 นางจารุภา  วงค์อ้าย โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง  สพป.เชียงราย เขต 4 
139 นายจักรกฤษณ์  ยารังษี โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สพป.เชียงราย เขต 4 
140 นายภานุพงศ ์ กาวิชา โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สพป.เชียงราย เขต 4 
141 นางวรัญญษ  กันทะมา โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สพป.เชียงราย เขต 4 
142 นางทับทิม  กันทะจักร์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
143 นางบงกช  มณีมูล โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
144 นางล ายวน  สิงห์ชัย โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
145 นางกัญนิภา  แสนอุ่น โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
146 นางกุณฑลี  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
147 นายสมยศ  สายสุรินทร์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
148 นางรัตติกาล  อินผล โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
149 นางนราพร  จิรสุนทรชัย โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
150 นายภาณุวิชญ์  เตชะบูรณ์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
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151 นางสาวพิชญาภัค  พันธุ์มณี โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
152 นายวรสิทธิ์  ภูถาวร โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
153 นางกาญจนา  สมวรรณ์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
154 นายลิขิต  คิตตาโย โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
155 นางพัชรินทร์  จันทร์นวล โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
156 นางทวีพงษ ์ ยศพิมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 
157 นางสาวอรพรรณ  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 
158 นางปวีณา  แสนเรือง โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 
159 นางสาวอนินทิตา  บุญนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 
160 ว่าทีร่้อยตรี ปภาษิต  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 
161 นางสาวปิยวรรณ  ศิริเครือวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองไคร้  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
162 นางอุมามาศ  มาบุญธรรม โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว  สพป.ตรัง เขต 1 
163 นางสาวพุชนาฏ  รัตนแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต 1 
164 นางจันทพร  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต 1 
165 นางชุติมา  สิทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
166 นางอัจฉราพร  เจตนา โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
167 นางจตุพร  ทองงอม โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
168 นางสาวชลธิชา  ชุมจีน โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
169 นายยุทธพิชัย  ชุมแก่น โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
170 นางเพ็ญพโยม  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
171 นางธนัชชา  ศรีสวัสดิ ์ โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
172 นางสาวพัชรา  ฟ้องค้อน โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
173 นางสาวธันย์ชนก  บุญพรหม โรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1 
174 นางภคภรณ์  สีนวลเอียด โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 1 
175 นางวิไลลักษณ์  โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 1 
176 นางสาวนุชนาถ  แก้วเม่ง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 1 
177 นางปนัดดา  ยอดระบ า โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สพป.ตรัง เขต 1 
178 นางอ านวย  จิตติวงค์ โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สพป.ตรัง เขต 1 
179 นางสาวผัสสาภรณ์  แก้วประชุม โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สพป.ตรัง เขต 1 
180 นางสาวศิราณ ี ศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สพป.ตรัง เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 

     / 181 นางสาวนวพร... 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
181 นางสาวนวพร  สมจริง โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป.ตรัง เขต 1 
182 นางสาวปาริชาต  หวังชัย โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป.ตรัง เขต 1 
183 นางจรรยา  หยงสตาร์ โรงเรียนบ้านหยงสตาร ์ สพป.ตรัง เขต 1 
184 นางสาวธัญเรศ  คงอินทร์ โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ตรัง เขต 1 
185 นายบุญชัย  บุญญา โรงเรียนวัดควนพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 
186 นางสาวนภัสวรรณ  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร สพป.ตรัง เขต 1 
187 นายชรินทร์  ณะสงค์ โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
188 นายประทีป  ชัยเพชร โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
189 นางนิชนันท์  เพชรชุม โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
190 นางวรรณธิมา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
191 นางนฤมล  มนต์พฤกษ์ชาติ โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
192 นางสุกิจ  จันทร์หอม โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
193 นางจิรา  โจ้งจาบ โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
194 นางสุมณฑา  หอยบาง โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
195 นางสิริพัชร์  บุญกราน โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
196 นางรัตนภรณ์  อภัยพงค์ โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
197 นางสาวมณฑิรา  อินทรโยธา โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
198 นางสาวกฤดารัตน์  อัษฎายุทธเมธี โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
199 ว่าที ่ร.ต.ณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์ โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
200 นางสาวสมัย  ทองอ่อน โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
201 นางสาวอัจจิมา  จันทร์หอม โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1 
202 นางพรชนก  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดโพธาราม สพป.ตรัง เขต 1 
203 นางเกษร  ลิขิตกิจเกษตร โรงเรียนวัดโพธาราม สพป.ตรัง เขต 1 
204 นางพิณญา  เพ็งสุข โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.ตรัง เขต 1 
205 นางสาวจันทิพา  เพ่งดี โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)  สพป.นครปฐม เขต 2 
206 นางสาวดาราทิพย์  มาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)  สพป.นครปฐม เขต 2 
207 นางเนตรนภา  ถาวรสวัสดิ ์ โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)  สพป.นครปฐม เขต 2 
208 นางสาวโสรยา  เปียแก้ว โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)  สพป.นครปฐม เขต 2 
209 นายอรรคเดช  เหมือนว่า โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)  สพป.นครปฐม เขต 2 
210 นางสาวกรองกาญจน์  บัญชรมาศพรรณ โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)  สพป.นครปฐม เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 

        / 211 นายชัยพร... 
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211 นายชัยพร  ศรีพจนธรรม โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)  สพป.นครปฐม เขต 2 
212 นายยุทธเดช  อันทอง โรงเรียนบ้านจอหอ  สพป.นครราชสีมา เขต 1 
213 นางสาวธาริดา  ศุภารัตน์ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  สพป.ปทุมธานี เขต 1 
214 นางสาวอรวรรณ  บรรพต โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  สพป.ปทุมธานี เขต 1 
215 นายธีรวุฒิ  พรหมจมร โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  สพป.ปทุมธานี เขต 1 
216 นางญาดา  กรกนก โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  สพป.ปทุมธานี เขต 1 
217 นางสาวยุวธิดา  สาระกาญจน์ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
218 นางสาวสกุลรัตน์  กาญจนะ โรงเรียนบ้านบางกรัก  สพป.พังงา 
219 นางสาวเวณิกา  ทันยุภัก โรงเรียนบ้านบางกรัก  สพป.พังงา 
220 นางสาวกมลทิพย์  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านบางกรัก  สพป.พังงา 
221 นางสาวนันทิยา  แสงทอง โรงเรียนบ้านบางกรัก  สพป.พังงา 
222 นางฑิฆัมพร  เพ็งแก้ว โรงเรียนวัดท่าควาย  สพป.พัทลุง เขต 2 
223 นางมินตรา  รอดกิจ โรงเรียนวัดท่าควาย  สพป.พัทลุง เขต 2 
224 นางสมศรี  พันธุวงษ์ โรงเรียนวัดท่าควาย  สพป.พัทลุง เขต 2 
225 นางสาวธดาภรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าควาย  สพป.พัทลุง เขต 2 
226 นางสาวนราทิพย์  เมืองสง โรงเรียนวัดท่าควาย  สพป.พัทลุง เขต 2 
227 นางอรจรีย์  ชูโลก โรงเรียนวัดท่าควาย  สพป.พัทลุง เขต 2 
228 นางสาวสมถวิล  รัตนะ โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
229 นางสาวจิตตินี  แสงจันทร ์ โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
230 นางสาวเพ็ญพิชญ์  จันทนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
231 นางสาวยุวธิดา  มณี โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
232 นายดนุพันธ์  จุลฉีด โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
233 นางสาวกนกวรรณ  รักพวก โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
234 นางสาวทิพย์สุดา  คชภูมิ โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
235 นางสาวณิฌา  เลิศเมธากุล โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
236 นายณัฐศรัณย ์ ก่อเกื้อ โรงเรียนวัดลอน  สพป.พัทลุง เขต 2 
237 นายวิจิตร์  เวชสิทธิ ์ โรงเรียนเกาะสิเหร่  สพป.ภูเก็ต 
238 นายอัมรินทร์  ฉิมแก้ว โรงเรียนเกาะสิเหร่  สพป.ภูเก็ต 
239 นางเมตตาจิต  ศรีทรัพย์ โรงเรียนศรโีกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  สพป.มหาสารคาม เขต 3 
240 นางสิธิกิติ ์ จันสามารถ โรงเรียนศรโีกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  สพป.มหาสารคาม เขต 3 
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241 นางวาสนา  งอกศรี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
242 นางสาวสุนิษา  วิทยทะไชย โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
243 นางสมรัก  ฤทธิกูล โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
244 นางนภาพร  เฉวียงวาศ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
245 นายจรินทร์  สีบุดดี โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
246 นางณัฐชา  แสงค าไพ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
247 นายวรวุธ  จันทร์บุญเรือง โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
248 นายธนูศร  มะลิลา โรงเรียนวัดเขาส าเภาทอง  สพป.ระยอง เขต 1 
249 นางสาวรัชดาภรณ์  อักษรพจน์ โรงเรียนวัดเขาส าเภาทอง  สพป.ระยอง เขต 1 
250 นางเสาวภา  อ่างค า โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่  สพป.ระยอง เขต 1 
251 นายณัฐกรณ ์ เมฆวัน โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า  สพป.ระยอง เขต 1 
252 นางสาวพิรดา  กวดขัน โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า  สพป.ระยอง เขต 1 
253 นายปดิวรัดา  อุ่นใจ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า  สพป.ระยอง เขต 1 
254 นางสาวศศิลดา  สมสถาน โรงเรียนวัดพลา  สพป.ระยอง เขต 1 
255 นายอนุชิต  ปะนามะทัง โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ  สพป.ระยอง เขต 1 
256 นางสาวจิราพร  สีเสม โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง  

(ดอนกระเบื้องราษฎร์บ ารุง)  
สพป.ราชบุรี เขต 2 

257 นางสาวดลนภัทท  นาคใหม่ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง  
(ดอนกระเบื้องราษฎร์บ ารุง)  

สพป.ราชบุรี เขต 2 

258 นางสาวศิริลักษณ์  สุกรางวัด โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง  
(ดอนกระเบื้องราษฎร์บ ารุง)  

สพป.ราชบุรี เขต 2 

259 นางสาวสราญรัตน์  เวชกุลไชยพงศ์ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง  
(ดอนกระเบื้องราษฎร์บ ารุง)  

สพป.ราชบุรี เขต 2 

260 นางสาวลัดดา  เครือบุญ โรงเรียนวัดหุบกระทิง  สพป.ราชบุรี เขต 2 
261 นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง โรงเรียนวัดหุบกระทิง  สพป.ราชบุรี เขต 2 
262 นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา โรงเรียนวัดหุบกระทิง  สพป.ราชบุรี เขต 2 
263 นางธรรมศาสตร์  โนนน้อย โรงเรียนบ้านละลม  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
264 นางสาวระรินทิพย์  จันทเสน โรงเรียนบ้านละลม  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
265 นางชุติการญจน์  ธรรมเกษร โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์  สพป.สกลนคร เขต 3 
266 นางสาวเมธาวดี  ศิริเกตุ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์  สพป.สกลนคร เขต 3 
267 นายชยธร  บุญสมเคราะห์ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์  สพป.สกลนคร เขต 3 
268 นางนิมนรัก  สิงหืค ามา โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
269 นายกฤษณะ  จูมค าตา โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
270 นายเสกสรร  สร้อยสีหา โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
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271 นายสุริยา  แจ่มบาล โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
272 นางศิริพร  สาระขันธ์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
273 นางสาวอรอุมา  ไฝทาค า โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
274 นายรักชนะ  บุญชาญ โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
275 นายวีระศักดิ ์ เดชขันธ์ โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
276 นางพรพรรณ  แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
277 นางควรค านึง  บุญชาญ โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
278 นางอมรรัตน์  หมั่นมี โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
279 นางสาววรรณรัตน์  บงศ์บุตร โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
280 นางวิไลภรณ์  ศรีสมัย โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
281 นางสาวจาลุณ ี สาริบุตร โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
282 นางญะรันญา  โคตรรัตน์ โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
283 นางสาวจิรัญญา  สุภัก โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
284 นางสาวเกศศักดาพร  นิยมคุณ โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
285 นางสาวแววเทียน  รังสี โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
286 นางสาวพรชนก  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
287 นางทัศวรรณ  จันทะราช โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
288 นางสาววาสนา  ศรีสมัย โรงเรียนบ้านดงสาร  สพป.สกลนคร เขต 3 
289 นางสาวศุภาพิชญ์  ช่วยรักษา โรงเรียนบ้านดงเสียว  สพป.สกลนคร เขต 3 
290 นายกฤษฎา  โพยนอก โรงเรียนบ้านดงเสียว  สพป.สกลนคร เขต 3 
291 นางสาวรัชนิกา  ไฝทาค า โรงเรียนบ้านดงเสียว  สพป.สกลนคร เขต 3 
292 นางอริสา  ธุระนนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
293 นายมนตรี  นาคีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  สพป.สกลนคร เขต 3 
294 นางอัญลยา  ดีวันไชย โรงเรียนบ้านบะหว้า  สพป.สกลนคร เขต 3 
295 นายธนิกพนธ์  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว  สพป.สกลนคร เขต 3 
296 นางวรวีย์  ทองน า โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว  สพป.สกลนคร เขต 3 
297 นางสาววรวีวรรณ  พลศรีดา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
298 นางสาวฤทัยรัตน์  พรมสาร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
299 นายเขตต์วัน  อาจหาญ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
300 นางสาวพิทยา  พลเสนา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
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301 นายอลงกรณ ์ อุ่นวิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
302 นายจักรพงศ์  พิลา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
303 นางสาวนิตยา  พละมาตร์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
304 นางสาวณัฐชนา  สุราชา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
305 นางเบญจวรรณ  รักษาแสง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
306 นางสาวคัทลียา  ทาเทพ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
307 นางมยุรา  ภูกาสอน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
308 นางสาวสาวิตรี  พุทธนาวงศ ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด  สพป.สกลนคร เขต 3 
309 นางสาวภัทราวรรณ  ทองอยู่ โรงเรียนวัดประเจียก  สพป.สงขลา เขต 1 
310 นางชนาภา  ลั่นซ้าย โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
311 นางนันทนา  บัวสุข โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
312 นางสอาด  พันธุ์พานิช โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
313 นางปิยนุช  พัฒนประเสริฐ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
314 นายณัฐวุฒิ  จันทร์กิมฮะ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
315 นายอมรศักดิ ์ เสนาราช โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
316 นายนพดล  ศิริจรรยา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
317 นางสาวลัคนา  อัคนิฐมนตรี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
318 นางสาวสุวรรณ  ศรีสวรรค ์ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
319 นางสาวจันทิมา  สุขดี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
320 นางสาวณัฐฐาพร  ราชภูม ี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
321 นางสาวสุภาพร  อุทัศน์ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
322 นายภากร  สวาทะสุข โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
323 นางสาวนงคราญ  ดวงสิน โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
324 นางสาวสุวาลี  คณโททอ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
325 นางสาวณิชญา  หารปรี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
326 นางสาวสมพร  บุษบา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
327 นายปฐเมศร์  ทองโฉม โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
328 นางสาวสุจิตรา  สนธิภักด ี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
329 นางสาวรจนา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
330 นางสาวราวรรณ  โมรา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
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331 นางมงคล  สุกใส โรงเรียนบ้านสวนหลวง  

(รัตนวิจิตรพิทยาคาร)  
สพป.สมุทรสาคร 

332 นางสาวเรณู  ค าสัตย์ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท  สพป.สมุทรสาคร 
333 นางสาววันทนา  แซ่เล้า โรงเรียนวัดพระธาตุ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
334 นายธวัช  พูลทรัพย์ โรงเรียนวัดพระธาตุ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
335 นางสมาพร  แก่นเชื้อชัย โรงเรียนวัดพระธาตุ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
336 นายวสันต์ชัย  สดคมข า โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
337 นางสาวจิรนันท์  สอิ้งทอง โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
338 นางสาวโยษิตา  ค าหรั่ง โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
339 นางสาวสมหมาย  แพงวงษ์ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
340 นายประยงค ์ อ่ิมสุดส าราญ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
341 นางมณเฑียร  อ่ิมสุดส าราญ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
342 นางเกษร  ดอกจ าปา โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
343 ว่าที่ร้อยตรีชาคริสต์  ข าศรี โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
344 นายอาทิตย์  สังข์วิเศษ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
345 นางสาวพรสุดา  เกษเพ็ชร โรงเรียนวัดบุณฑริการาม  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
346 นางกิ่งกาญจน์  เล้าพานิชวัฒนา โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
347 นางสาวเพ็ญศรี  ขาวผ่อง โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
348 นางสาวจุฑาทิพย์  อาจไพรินทร์ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
349 นายเมษา  บุรีจันทร์ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
350 นายสิทธิชัย  อยู่คง โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
351 นายธนากร  นกศรีแก้ว โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
352 นางสาวนภาพร  สมชู โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
353 นางสาววิมล  บุญสม โรงเรียนบ้านประตูพลิก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
354 นางสาววิภารัตน์  ภูมิพระแสง โรงเรียนบ้านประตูพลิก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
355 นางสาวสุนิสา  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านประตูพลิก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
356 นางสาวพรรณราย  เนตรพุกกณะ โรงเรียนบ้านประตูพลิก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
357 นางสาวสุนิสา  แสงหิรัญ โรงเรียนบ้านประตูพลิก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
358 นางสาวกนกวรรณ  ทุ่มชุม โรงเรียนบ้านประตูพลิก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
359 นางสาวอรอุมา  ปล้องไหม โรงเรียนบ้านประตูพลิก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
360 นางรัตนาวรรณ  สงวนชื่อ โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
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361 นายมนัส  นิค า โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
362 นางสาวธนัฐพร  ก าลังหาญ โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
363 นายพัฒนา  แววเพชร โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
364 นางสาวพัชนี  จันทร์พร โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
365 นางสาวดวงแก้วนวรัตน์  สมหมาย โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
366 นายสันติสุข  ชัยธนสกุล โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
367 นางสาวภานุชนาฏ  ลักขษร โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
368 นางสาวสิริมา  นับถือดี โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
369 นางสาวพุธ  สุทธิศัย โรงเรียนบ้านกันเตรียง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
370 นางนุชนาถ  จันทมาศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
371 นางสาวภัทรา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านท่าสว่าง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 
372 นายจักรภพ  พุทธลา โรงเรียนบ้านม่วง  สพป.หนองคาย เขต 1 
373 นางทัศนีย์  ล าลึก โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
374 นางสาวสุวารี  อินทะนู โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
375 นางสาวเสาวรัตน์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
376 นางสาวชนันท์ภัสส์  แก้วมาลา โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
377 นางสาวพัชรพรรณ  เจริญไทย โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
378 นางสาวสุริยะฉาย  ทองใบ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
379 นางสาวชญาภัทร  จิตรพีระ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
380 นางสาวอินทุอร  บั้งทอง โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
381 นางสาวจุฑามาศ  นักส ารวจ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
382 นางก าไร  พะลัง โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
383 นางภัทรจิตรา  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
384 นายไชยกร  กุณฑลทอง โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
385 นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
386 นางสาวนิตยา  พรมบุตร โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
387 นายจ าปี  ภูเหม็น โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
388 นางสาวน้ าเพชร  กาฬภักดี โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
389 นางสาวประภาพร  เรืองผึ้ง โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
390 นางสาววิยะดา  เทียมค า โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 

  / 391 นางสาวจีรพร... 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
391 นางสาวจีรพร  เขม้นกสิกิจ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
392 นางศิรประภา  เลิศสกุลเจริญ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
393 นางสาวสุปราณี  แข็งกสิกิจ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
394 นางสาวมาริสา  ค าเวิน โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
395 นางสาวภาวนา  เรืองสุกใส โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
396 นายอภิสิทธิ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
397 นายจักรสุรเชษฐ์  แถวอุดมชัย โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
398 นางสาวชฎาพร  ยศนันท ์ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
399 นางสมทรง  สิงหธานนท์ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
400 นางสาวสิริยากร  สงล่า โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  สพป.อุทัยธานี เขต 2 
401 นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
402 นางสุวรรณา  พันธ์มา โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
403 นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
404 นางวิไล  บุญญา โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
405 นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
406 นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
407 นายอดุลย์  สุทธิแสน โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
408 ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
409 นางสาวนภัสภรณ์  เกตทอง โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
410 นายนพพร  แสงทอง โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
411 นางอรสา  อินทุกานตะ โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
412 นางปวัลรัตน์  ตันสกุล โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
413 นางสาวอุมาวดี  อุ่นอบ โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
414 นายนพดล  ข ากัน โรงเรียนวัดราชโอรส  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
415 นางสาวบุตรียา  รัตนมณี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
416 นางสาวเมธ์วดี  กาญจนสรวง โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
417 นางสาวศิรินันท์  สุรสันติวรการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
418 นายมนัสพงษ ์ เก่งฉลาด โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
419 นางสาวณิชารัศม์  วีรสนองศักดิ์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
420 นางสาวญาโณทัย  ฉาไทสง โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 

    / 421 นายวรินทร... 
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421 นายวรินทร  ชัยสัมพันธ์สกุล โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
422 นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
423 นางสาววรางคณา  ขอบข า โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
424 นางสาวภัทรินทร  มณีโชติ โรงเรียนปากกรานพิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา 
425 นางพัฒน์ชญา  จูจันทร์ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม.ราชบุรี 
426 นายจิรัฐิติ  เจริญเปลี่ยน โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม.ราชบุรี 
427 นางภัสรัญ  สระทองนวล โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา สพม.นครปฐม 
428 นายชวิศ  ศรีนวล โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา สพม.นครปฐม 
429 นายวศิน  กันยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 
430 นายกฤษฎา  กาลสงค์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
431 นางสาวนงเยาว์  กฤษฎาสกุลการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
432 นายภูวดล  สวุรรณรัตน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
433 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนิษฐา  ไหมแก้ว โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
434 นายยงยุทธ  แสงสุวรรณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
435 นางกรรณิการ ์ นกเส้ง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  สพม.ตรัง กระบี่ 
436 นางเอ่ียมศิร ิ สวัสดิ์ธรรม โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.เลย หนองบัวล าภู 
437 นายมานัส  สวัสดิ์ธรรม โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.เลย หนองบัวล าภู 
438 นางศรัญญา  ศรีสุธรรม โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.เลย หนองบัวล าภู 
439 นางวิยะดา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.เลย หนองบัวล าภู 
440 นายชาติชาย  เพียสา โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
441 นายเชิดพงษ ์ วงษาเนาว์ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
442 นางสาวนิตยา  บรรทัดเรียน โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
443 นางวิริยา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
444 นางสาวจันทิพย์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
445 นายรุ่งปรีดา  มูลสุวรรณ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
446 นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
447 นางกันต์ชนก  ฆารธง โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
448 นางสาวรัตน์ศิยา  จูมแพง โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
449 นายวัฒนา  ศรีสวัสดิ ์ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
450 นางสาวเมธินี  อังคณา โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 

  / 451 นางสาวศริวิมล... 
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451 นางสาวศริวิมล  แสนสุภา โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
452 นางสาวศิริรัตน์  ไชยศล โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร 
453 นางสาวอุมาพร   เมืองโคตร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม 
454 นางอธิชา  ทองรุ่ง โรงเรียนผาเสวยรังสรรค ์ สพม.กาฬสินธุ์ 
455 นางสุจิลา  เจริญขวัญ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม.ชัยภูมิ 
456 นายเสวย  กอบการดี โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม.ชัยภูมิ 
457 นายพิชญ์ภูม ิ รักษาชนม์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม.ชัยภูมิ 
458 นายชัยณรงค ์ แสงอุทัย โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม.สุรินทร์ 
459 นายวีรเดช  มะแพทย์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม.สุรินทร์ 
460 นางสุปราณี  เป็งบังวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
461 นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
462 นายอนันต์  ดอกหอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
463 นางสาวนัยนา  จันตาวงศ ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
464 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจนจิรา  อวดหาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
465 นางอักษรา  พรหมศิลป์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
466 นายกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
467 นางวราภรณ์  สว่างการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
468 นางอังคณา  อยู่หัตถ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
469 นางกรรณิกา  อานุภาพบรรเจิด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
470 นายสมชัย  กันทะมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ล าปาง ล าพูน 
471 นายยอดคน  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย 
472 นางแววตา  เขื่อนแปด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย 
473 นางปวีณ์สุดา  บุญเกิด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย 
474 นางสาวกอแก้ว  อ่อนส าอางค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย 
475 นายเศรษฐกิจ  บุญเกิด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย 
476 นายภาวัต  เต่านันท์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย 
477 นางสาววราภรณ์  วงศ์ไชย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย 
478 นางสาวอรพรรณ  เด่นประภัสร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย 
479 นางศศิภา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย 
480 นางสาวหนึ่งฤทัย  ล าดวง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 

  / 481 นางสาวนริศรา... 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
481 นางสาวนริศรา  ปัญเฉลียว โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย 
482 นางธัญญารัตน์  ปิงวัง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย 
483 นางสาวพิสมัย  วังหมื่น โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย 
484 นางอภิญญา  สุภามณี โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย 
485 นางสาวพัทรศยา  ใจค า โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย 
486 นางสาวรตนพร  เจียมวิจักษณ์ โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เชียงราย 
487 นางสาวนภาพร  ทนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน 
488 นางสาวเรณู  สุทธน้อย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน 

 


