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1. นายกิตติพงศ์ กิตติวีรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป.กรุงเทพมหานคร
2. นางจารุภา หิรัญค า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานคร
3. นางชุติมา ทิพวาที โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวดวงพร ป๎ญจมากร โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป.กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวประภัสสร นรวรรณ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร
6. นายเรวัฒ โสดาพรหม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร
7. นางเรืองศรี เลิศไกร โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร
8. นางลักขณา กล่ินเฟือ่ง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
9. นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1
10. นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
11. นายนรินทร์ ศรีสร้อย โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1
12. นางบังอร เลิศบ ารุงชัย โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต 1
13. นางบุษบา โหระวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1
14. นางสาววรรณรัตน ์ไชยพรประสิทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1
15. นายวีระชัย บัวผัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1
16. นางสาวสรินนา รักอนันตชัย โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1
17. นางสิริรัตน์ มาลากุล  ณ  อยุธยา โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1
18. นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 2
19. นางครุณี คะวงษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
20. นายจ าลอง รอดสุข โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2
21. นางพจธนา วิภาวิน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 2
22. นางยุพดี มงคลจินดาวงศ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถมัภ์ สพม. เขต 2
23. นางวราภรณ์ เรืองพัฒนทวี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2

              กรุงเทพมหานคร

               ด้วยคุรุสภา ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะ และประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน การสอนของครูทีป่ฏิบัติหน้าที ่ปฏิบัติตนดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเป็นแบบอย่างทีดี่
ในวิชาชีพครู สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นทีป่ระจักษ์แก่สังคม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครู
ให้ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "ครูผู้สอนดีเด่น"  จ านวน 2,324  คน ดังนี้

ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2558
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24. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2
25. นายสรายุธ เนียมประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 2
26. นางอรุณี ชูทัย โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2
27. นางสาวกฤษณา ธีระนังสุ โรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
28. นางสาวจิณห์จุฑา พงษ์สมัครไทย โรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
29. นางจินตนา อพินรัมย์ โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
30. นางชัชมน สุวรรณประทีป โรงเรียนคลองบางพรหม ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
31. นางสาวชุตินา ภูห่้อย โรงเรียนวัดธาตุทอง ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
32. นางธนาภร สุขยิ่ง โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
33. นางธนาวดี โพภิรมย์ โรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
34. นางสาวนงค์นุช เหล็กกล้า โรงเรียนวดับางขุนเทียนนอก(ศิลปเดชศึกษาคาร) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
35. นางสาวนงนุช บุณโยทัย โรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
36. นางสาวนาถฤดี ทักษเดช โรงเรียนวัดโพธิท์อง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ)์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
37. นางสาวนุชฎา บัวลอย โรงเรียนวัดหนองใหญ่ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
38. นางสาวนุชนาจ ประภาวะเก โรงเรียนวัดตรีทศเทพ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
39. นางสาวปิยะนุช อุทธศรี โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
40. นางสาวพรทิพย์ สอนเถื่อน โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน)์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
41. นางสาวพิริยกร นุโยค โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
42. นางพูนสุข สภาพงศ์ โรงเรียนวดับางขุนเทียนนอก(ศิลปเดชศึกษาคาร) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
43. นายไพโรจน์ น้อยเอี่ยม โรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
44. นายภูวดล กันทาแก้ว โรงเรียนมีนบุรี ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
45. นางสาวมนัสพร วิศิษฏศักด์ิ โรงเรียนวัดสีสุก ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
46. นางมัทนียา เชื้อบัณฑิต โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
47. นางรัตนวรรรณ จับประยงค์ โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
48. นายวิชัย พ่วงสมจิตต์ โรงเรียนวัดทุง่ครุ (พึง่สายอนุสรณ์) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
49. นางสาววิภา รอดสุด โรงเรียนประชานิเวศน์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
50. นายวิรัช คงสวัสด์ิ โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ์) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
51. นายศักด์ิชาย คูหา โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
52. นางสาวอัชราพร สมศรี โรงเรียนวัดแสมด า ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
53. นางอุบลวรรณ เกตุแก้วมณี โรงเรียนวัดโพธิท์อง ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
54. นางชนาพร สันติกุล วิทยาลัยพณิชยการบางนา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

55. นายพิชิต แก้วหาดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

56. นางวรรณา ตันเทียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

57. นางสาวอมรรัตน์ กรีธาธร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

58. นางสาวอัจฉรา ต้ังพรประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

59. นางสาวกัญญาภัค บุญเกิด โรงเรียนลาซาล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

60. นายกาวิน ทองกรรไกร โรงเรียนพระแม่มารี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

61. นางสาวกุลวรรณ วิภาตะโยธิน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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62. นายจรุณ โวอ่อนสี โรงเรียนพระแม่มารี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

63. นางสาวฉลองรัฐ ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

64. นางสาวชัญญาภัค ทองรวยโรจ โรงเรียนลาซาล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

65. นางสาวชาลินี สมุทรผ่อง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

66. นางสาวณัฐชนัญ ล้ าเลิศหิรัญ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

67. นางธนัชนันท์ วราห์ค า โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

68. นางธนิยา พานเพ็ง โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

69. นางสาวนงลักษณ์ ดุรงค์รัตน์ โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

70. นางนพพร โกษาคาร โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

71. นางสาวนวลน้อย ศรีบุญเรือง โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

72. นางสาวบัณฑิตา ส่งเสริม โรงเรียนพระแม่มารี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

73. นางสาวพรพิศ ยิ่งมี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

74. นางพวงทอง จู่ข้อง โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

75. นางพัทนี โชติรสสุคนธ์ โรงเรียนลาซาล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

76. นางสาวพันทิพา แซ่เฮ้ง โรงเรียนลาซาล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

77. นางภัทรศศิร์ ลูกรัก โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

78. นางสาวภิรญา รัตนเสรีภาส โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

79. นางสาวราตรี ดิเรกสี โรงเรียนลาซาล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

80. นางรุ่งทิพย์ ไกยะฝ่าย โรงเรียนลาซาล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

81. นางสกลวรรณ ทองอยู่ โรงเรียนพระแม่มารี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

82. นายสังวรณ์ ขุนนนท์ โรงเรียนลาซาล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

83. นางสาวสุธัญญา สีหไสยาสิทธิ์ โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

84. นางอรอนงค์ รัศมี โรงเรียนลาซาล  สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

85. นางสาวอารยา ยุวนะเตมีย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

86. นางสาวอารียา วังทะพันธ์ โรงเรียนลาซาล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

87. นางสาววีร์สุดา แตงงาม กศน.กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

88. นางกาญจนา บุญยารุณ โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่
89. นางร าพึง ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
90. นางสุภา เกกินะ โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป.กระบี่
91. นางอรพิน โกมรัตน์ โรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่
92. นางณัฐกฤตา หลีสันติ โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13
93. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13
94. นางจิตติมา สิทธิทวีกูล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

95. นายสานุวัฒน์ นามวงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

96. นางอรอนงค์ ดวงขวัญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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97. นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล โรงเรียนวัดทุง่ลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
98. นางสาวดารณี ป้อมสกุล โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
99. นายธเนศ เมฆนาคา โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
100. นางนิตยา แสงผ่องอ าไพ โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
101. นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
102. นางสุจรรยา ประยูรมหิศร โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
103. นางสุดา เข็มไทย โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
104. นางสาวกัญญาพัฒน์ มามาตร โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
105. นางจันธิรา เหลืองอารีพร โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
106. นางสาวจีระนันท์ จับใจ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
107. นางปฏิญญา ผดุงศักด์ิสิริกุล โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 2
108. นางสาวพรรณี จานแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป.กาญจนบุรี เขต 2
109. นางสาวภิญญ์พลอย เผ่ือนปฐม โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
110. นายวิชาญ กายแก้ว โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
111. นายสมภพ บ้งชมโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนสระ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
112. นายสาคร จุลกิจวัฒน์ โรงเรียนสาลวนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
113. นางสาวสุรางค์ สุขุมพันธ์ โรงเรียนวัดทุง่สมอ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
114. นางจริมจิต อยู่เย็น โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
115. นางเดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
116. นางพเยาว์ จันทร์แจ้ง โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
117. นางพัชญ์สิตา แสงใส โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
118. นางสมหวัง ต้นสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
119. นางสุรัตน์ บัววัฒนา โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
120. นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
121. นางสาวจรรยาพร สระทองขาว โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
122. นางจุรีพร สุทธิไส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
123. นางสาวพรรษา ฉิมพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
124. นางพรสวรรค์ ภูศ่รีพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
125. นางสาววชิรา บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
126. นางวิไลวรรณ เสนนอก โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
127. นางศรญานีย์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
128. นางอัญชลี สันห์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
129. นางอุบลภา กาญจนบูรพา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
130. นายพนภาค ผิวเกล้ียง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8
131. นายพรณรงค์ ขจรกล่ิน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

132. นางสาวรัชนี สุขก่ า วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

133. นายวรภพ ไพรวัลย์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดกาญจนบุรี



5
134. นางธัญญานี ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุชนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

135. นางสาวนันทนา ยศอินทร์ โรงเรียนอนุชนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

136. นางประทุม ศิริรักวงษา โรงเรียนอนุชนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

137. นางเมตตา กุ้ยอ่อน โรงเรียนอนุชนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

138. นางรินดา อึ๊งพานิช โรงเรียนอนุชนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

139. นางศิริพร ภูแ่สนสะอาด โรงเรียนอนุชนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

140. นายศุภชัย วงษ์สนิท โรงเรียนอนุชนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

141. นายทศพล ภูวมาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

142. นายจารุวัฒน์ ทัศนิจ โรงเรียนบัวขาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
143. นายธานี มันปาฏิ โรงเรียนเมืองสมเด็จ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
144. นางสาวพัชราภรณ์ เขจรศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ิทยาสิทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
145. นายพัลลพ ชัยประโคม โรงเรียนเมืองสมเด็จ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
146. นางมนิณทร เขตบุญพร้อม โรงเรียนเมืองสมเด็จ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
147. นางยุพาภรณ์ บุง่วิเศษ โรงเรียนบัวขาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
148. นางสงกรานต์ พรมภาพ โรงเรียนเมืองสมเด็จ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
149. นางสุดารัตน์ สุระสา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
150. นางสาวสุภาพร ชมระกา โรงเรียนบัวขาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
151. นางจิระประภา ยันตะบุษย์ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
152. นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
153. นายจุฑาพล เจนนามแก้ว โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
154. นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
155. นายนิกสันต์ คลังแสง โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
156. นางพรสวรรค์ กระจาย โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
157. นางมนัสวรรณ ผาลาโห โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
158. นายไมตรี นาถมทอง โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
159. นางสาวสุทิศา เล่ืองลือ โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
160. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรี โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
161. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์ ภูสง่า โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
162. นายจักรพันธ์ นาทองไชย โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
163. นายชัยก าพล อัคติ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
164. นางสาวพัสวรรณ มาตย์แท่น โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
165. นายยรรยงค์ ภูขลิบม่วง โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
166. นางรวงทอง เนื่องมัจฉา โรงเรียนสายป๎ญญาสมาคม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
167. นางสุคนธ์ กัลยาวงศ์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
168. นายสุรพงษ์ จันโทภาส โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
169. นางอนงค์ ภูดอนม่วง โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
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170. นางฮงศิริ หาวิเศษ โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
171. นายฮัน วรรณุลัย โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2
172. นางพูลสวัสด์ิ นามสุข โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
173. นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บ ารุง สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
174. นายยุทธศักด์ิ ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
175. นางรัชนี สุขสวัสด์ิ โรงเรียนค าบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
176. นางศิริวรรณ ธนูศรี โรงเรียนค าบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
177. นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
178. นายกฤตนัย ล้ าจุมจัง โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24
179. นางจีรวรรณ เกล้ียงเกลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

180. นายวิจิตร ไชยกันยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

181. นางดวงใจ กล่ินหอม ศูนย์ กศน.อ าเภอห้วยเม็ก สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

182. นางกรวิพา ส าโรง โรงเรียนชากงัราววทิยา (อนิทร์-ชุม่ดีสารอปุถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
183. นายชนก เชียงมูล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุง่สวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
184. นางณัฐณิชา กล้าหาญ โรงเรียนชากงัราววทิยา (อนิทร์-ชุม่ดีสารอปุถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
185. นางนงค์นุช เพ็ชรไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
186. นางสาวนพพร สุรเดชา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุง่สวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
187. นางปราณี พรมมา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุง่สวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
188. นางวันเพ็ญ วงศ์ค าจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุง่สวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
189. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว โรงเรียนชากงัราววทิยา (อนิทร์-ชุม่ดีสารอปุถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
190. นางจิราภรณ์ ธรรมบุตร โรงเรียนสหวิทยาคม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
191. นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
192. นางชุติมา จันทร์อ่อน โรงเรียนวัดคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
193. นางณัฐมน จันทร์พรหม โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิอ์ุปถัมภ)์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
194. นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
195. นางสมหมาย กิจเกียรติ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
196. นางสุชัญญา บัวผัน โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
197. นางสาวตะวัน เขตคง โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2
198. นางเรณู คงประณีต โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2
199. นางธิดามาศ สถิตย์อยู่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41
200. นางสาวปวริศา ธรรมตา โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักด์ิ สพม. เขต 41
201. นายสุรชัช เมฆประยูร โรงเรียนปางมะค่าพิทยาคม สพม. เขต 41
202. นายณัฐพงศ์ ศรีโพธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

203. นางสาวพนมรุ้ง พูนใจสม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

204. นางสีฟ้า วุฒิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

205. นางสาวนิภาพร พวงสมบัติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

206. นางสมควร ผ่องแผ้ว โรงเรียนวรนาถวิทยาก าแพงเพชร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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207. นางเกษร ลิพา โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
208. นายจักริน งานไว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
209. นางประภาวดี นิ่มสังกัด โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
210. นางปาริชาติ ผิวผ่อง โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
211. นางปุณยนุช วรรณโกวิท โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
212. นางอมรพรรณ จรูญแสง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
213. นายอิทธิวิธิ สินศิริ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
214. นางค าพู งอสอน โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
215. นายพูลทรัพย์ หารพะยอม โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
216. นางสาวรุ่งนภา สาเสน โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) สพป.ขอนแก่น เขต 1
217. นางเสาวลักษณ์ ทองโคตร โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
218. นางอรินดา บรรณวงษา โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป.ขอนแก่น เขต 1
219. นางกาญจนาพร หอศิลาชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต 2
220. นางนิภาพร ธีระศรี โรงเรียนชุมชนบ้านไฝยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2
221. นางยุพรินทร์ อึ้งพรหมบัณฑิต โรงเรียนบ้านหนองน้ าใส สพป.ขอนแก่น เขต 2
222. นายสามารถ เหล่าคนค้า โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
223. นายส ารวย พรประไพ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต 2
224. นางปิยมาศ ทิท า โรงเรียนไตรมิตรพัฒนาศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3
225. นางสาวสุภาภรณ์ ป๎จจุทรา โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
226. นางสาวปิยพร วันสุทธะ โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
227. นายผจญ ชาญรอบรู้ โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.ขอนแก่น เขต 5
228. นายกนกพล แก้ววิเศษ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25
229. นางกนกอร อัมพรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25
230. นายกมล มั่งมี โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25
231. นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25
232. นายฆนรุจ สุทธิแพทย์ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25
233. นางฉวีวรรณ พลธรรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25
234. นางสาวชลธิดา แก้วสุพรรณ โรงเรียนพล สพม. เขต 25
235. นางสาวดารณี ไชยเชษฐ์ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25
236. นายนพคุณ สืบเลย โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25
237. นางสาวนฤมล ขุนแก้ว โรงเรียนพล สพม. เขต 25
238. นางนิภา ถาเขียว โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25
239. นางปิยะฉัตร์ บุญยอด โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25
240. นางพิมพ์สินี ธเนศนิษฐ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25
241. นางพิศมัย เดิมสันเทียะ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25
242. นางมยุรี จันทรา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25
243. นางมาพร ค าสิม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25
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244. นางรุศจี มีมา โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25
245. นางวนิดา คณะวาปี โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25
246. นายวสันต์ คุ้มสุข โรงเรียนพล สพม. เขต 25
247. นางวาริษา ประเสริฐทรง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25
248. นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25
249. นางแววดาว ไทยธานี โรงเรียนพล สพม. เขต 25
250. นางสาวสะอาด ชนชนะชัย โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25
251. นายสุขุม ทินนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 25
252. นางสาวหทัยชนก ทองผา โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25
253. นางสาวอารียา บุตรทา โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25
254. นางอาลิษา ทองทวี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25
255. นายกิตต์ิกาญจน์ ปฏิพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

256. นายณรงค์ชัย โพนงาม วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

257. นายชาติ รุ่งเรืองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

258. นางสาวณัฐนันท์ ภควตัศิตานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

259. นายถนอม ขันทะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

260. นางประพิน เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

261. ว่าทีร่ต.หญิงรุ่งรัตน์ บุตรพุฒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

262. นางเสง่ียม จิตรโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

263. นางสาวอรวรรณ ชานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

264. นางอ านวยพร จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

265. นางทองขันฑ์ ชนชนะชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

266. นางสาวกนกนุช เหล่าทองสาร โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
267. นางสาวกุลธิดา ต้ังมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
268. นางนงเยาว์ หรรษาพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
269. นายพิสิฐ รุณเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
270. นายยงยุทธ นิลโกศล โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
271. นางรจนา เมธวัน โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
272. นางรัตนาภรณ์ บุญธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
273. นางวิรมณ เด่นดวง โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
274. นางศรีนวล ธัญพืช โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
275. นางอัจฉรา ธัญญพืช โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
276. นางนวลจันทร์ โคตะมา โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป.จันทบุรี เขต 1
277. นายวรชัย โคตะมา โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป.จันทบุรี เขต 1
278. นายสงบ พงษากิจ โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม) สพป.จันทบุรี เขต 1
279. นางสาวอัญชัญ วงศ์จ าปา โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯ สพป.จันทบุรี เขต 1
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280. นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.จันทบุรี เขต 2
281. นางนาฏยา ยังค า โรงเรียนบ้านดงจิก สพป.จันทบุรี เขต 2
282. นางปราณี ไชยนุวัติ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป.จันทบุรี เขต 2
283. นายพลอยนันท์ ผลประพฤติ โรงเรียนวัดสะตอน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
284. นางพัชรี ศิริสวัสด์ิ โรงเรียนวัดทับไทร สพป.จันทบุรี เขต 2
285. นางมยุรี นาทสีทา โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน สพป.จันทบุรี เขต 2
286. นางวันเพ็ญ วัฒฐานะ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2
287. นายอนันต์ พรรคชัย โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) สพป.จันทบุรี เขต 2
288. นางอารี มาลาทอง โรงเรียนวัดทับไทร สพป.จันทบุรี เขต 2
289. นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17
290. ว่าที ่ร้อยโทสันติ ชลาดี โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17
291. นายธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

292. นางนราธิป วิชัยดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

293. นายเมธา โยธาฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

294. นายสยาม ป๎น่ธรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

295. นายอนุชิต วงษ์สกุล วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

296. นายนพดล ถีนารมย์ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

297. นางสาวนารีรัตน์ รักมิตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

298. นางสาวพลับพลึง นาคสกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

299. นางศรีสุดา กุณฑลบุตร โรงเรียนอ านวยวิทย์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

300. นางกฤตยา จุลละมณฑล โรงเรียนวัดหนามแดง(คัณฑาโรราษฎร์บ ารุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
301. นางสาวมะลิวัลย์ เชื้อนุกูล โรงเรียนสุเหร่าแคราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
302. นายนพดล คล าทัง่ โรงเรียนบ้านทุง่ส่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
303. นางพัทธนันท์ สาธุชาติ โรงเรียนบ้านท่ากลอย(ทรัพย์กมลประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
304. นางยุพิน อินทไทร โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
305. นางสุกัลยา วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6
306. นางกรองทิพย์ เถิ่งอุดม โรงเรียนมารดานฤมล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

307. นางดาริกา กล่ินอบเชย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

308. นางพรเพ็ญ ศาลาน้อย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

309. นายไพศร คูหาพัฒนกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

310. นายศรายุทธ บัวศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

311. นางสาวสุภาพร เกตุสุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

312. นายสุเมธ พุทธเมฆ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

313. นางสาวหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

314. นางสาวอมรรักษ์ เจริญศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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315. นายกานดิศ รถสูงเนิน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
316. นางสาวเกศวิมลลักษณ์ แจ่มจันทร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
317. นางสาวโชติรส ขจิตพรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
318. นายธนาวุฒ ทุยเวียง โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
319. นายธีระพงษ์ ด ารงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
320. นางนุชนภา คิดสง่า โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
321. นางยุพิน นามจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
322. นางสาวสายชล แซ่จิว โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
323. นางสาววนิชา ศรีตะป๎ญญะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สถาบันการพลศึกษา
324. นางวัลวิภา เจริญวงศ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สถาบันการพลศึกษา
325. นางนวพร เชื้อบุญ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1
326. นางรุ่งทิพย์ สมประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป.ชลบุรี เขต 1
327. นางสาวลักษมีกานต์ เทีย่งพิมล โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) สพป.ชลบุรี เขต 1
328. นางสมพร วิชัยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
329. นางสาวสุชญา พระปรง โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
330. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
331. นางสุนิสา ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
332. นางอินทิรา ล่ิมวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
333. นางกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
334. นายประจวบ วิสมล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพป.ชลบุรี เขต 2
335. วา่ที่ ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์ วาสทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
336. นางรุ่งอรุณ อิฐงาม โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
337. นางธนัญชญา อยู่ส าราญ โรงเรียนบ้านอ าเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
338. นายธรรมศักด์ิ นิติธรรม โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
339. นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
340. นางสุภัชชา แสงจันทร์ โรงเรียนบางละมุง สพป.ชลบุรี เขต 3
341. นางอรพิน อิ่มรัตน์ โรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง) สพป.ชลบุรี เขต 3
342. นายรุ่งทวี พรรณา โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18
343. นางสาวศิริพร ชอบสะอาด โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18
344. นางอุไรวรรณ น้อมน าชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
345. นางสาวกติต์ิรว ีพรอนันต์ธนชาติ โรงเรียนดาราสมุทร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

346. นางจันทร์จิรา พาเสน่ห์ โรงเรียนประภัสสรวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

347. นางสาวฉวีวรรณ ป้อมยุคล โรงเรียนดาราสมุทร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

348. นางเนาวรัตน์ อินทุโศภน โรงเรียนดาราสมุทร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

349. นายประนต แสงไพบูลย์ โรงเรียนประภัสสรวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

350. นางสาวปานรดา อวภาส์สกุล โรงเรียนดาราสมุทร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

351. นางสาวมะลิ ป้อมมาก โรงเรียนประภัสสรวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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352. นางวชิราภรณ์ สิงต๊ะนะ โรงเรียนดาราสมุทร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

353. นายสมพร ติระยะพานิชกุล โรงเรียนดาราสมุทร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

354. นางโสพิศ ศศิธร โรงเรียนประภัสสรวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

355. นางเกสร ผลพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
356. นางจงกล สิงห์คา โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
357. นางสาวจงรักษ์ มีพ่วง โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
358. วา่ที่ ร้อยตรีจักรกฤษณ์ รอดย้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
359. นางสาวชัญญานุช พอใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
360. นางเพชรประกาย เตชะนันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
361. นางรุ่งอรุณ เกษม โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
362. นางวีรวรรณ โตจีน โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
363. นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง โรงเรียนบ้านหนองแค สพป.ชัยนาท
364. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5
365. นายสมอ ทาเอื้อ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต 5
366. นางสุธีรา บัวสุนทร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5
367. นางกชพรรณ พันธุพ์ักต์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

368. นางอุรินทร์ หงิมเพ็ง โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

369. นางจินดารัตน์ ชาวคูเวียง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
370. นายจิโรจรัฏฐ์ นาคค า โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
371. นางซ่อนกล่ิน ศรีชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
372. นายณัฐภัทร สุขพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
373. นางนิโลบล ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร  สะเพียรชัยอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
374. นางปราณี พงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ปรางค์กู่วิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
375. นางมยุรา บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร  สะเพียรชัย อุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
376. นางสุจิรา รอนยุทธ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
377. นางสุมาพร เจริญคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
378. นางอภิรมย์ ชัยประทุม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
379. นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
380. นายประพันธ์ อ่อนละม้าย โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
381. นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
382. นางเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
383. นางสาววิภา คชสาร โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
384. นางสมพร ศิลาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
385. นายณรงค์ โสภาบุตร์ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

              จังหวัดชยันาท
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386. นางน้ าทิพย์ สมขุนทด โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
387. นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
388. นางยุพดี ฉันทิยานนท์ โรงเรียนบ้านเสล่ียงทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
389. นายสมหมาย ชูบาล โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
390. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30
391. นายชาติชาย กัญญาสาย โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30
392. นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30
393. นางพิลาสลักษณ์ จ ารัสแนว โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30
394. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30
395. นางสุจิลา เจริญขวัญ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30
396. นางวิภา คุณอุดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

397. นายสมพงษ์ มณีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

398. นางลภัสรดา ตันมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

399. นางกุลธิดา จิระโร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
400. นางสาวขวัญเรือน พวงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
401. นางจันทนา อัมพะวัน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
402. นางสาวภิญญดา ศรีศักด์ินา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
403. นางสมลักษณ์ ธรรมวิชิต โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
404. นายสัญญา นิหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเกาะแก้ว)) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
405. นางสาวสายเงิน นพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
406. นายธีวรา มากสาขา โรงเรียนบ้านถ้ าธง สพป.ชุมพร เขต 1
407. นางบุญเลิศ ยิ้มน้อย โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป.ชุมพร เขต 1
408. นางวิไล เทวกุล โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป.ชุมพร เขต 1
409. นางสวนีย์ จุลรักษ์ โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1
410. นางจินตนา พุฒิเนาวรัตน์ โรงเรียนบ้านดวด สพป.ชุมพร เขต 2
411. นางศิรสุภางค์ชฎา ผุดเพชรแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.ชุมพร เขต 2
412. นางอุทัย วัฒนคีรี โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป.ชุมพร เขต 2
413. นายจอม กรองเห็น โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11
414. นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิด โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11
415. นางกุศล พรผดุงธรรม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

416. นายวันชัย พราหมณ์มณี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

417. นางศุภลักษณ์ หลวงนา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

418. นายสุพภกิต พรหมขุนทอง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดชมุพร
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419. นางกาญจนา เมืองมูล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
420. นางสาวพรนภา อิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
421. นางวาสนา ศรีทา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
422. นางสุพักตร์คีนี โนมณี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
423. นางโสภา ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
424. นางปวีณา สุขจิตร์ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1
425. นางเรวดี โรจน์ประโคน โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1
426. นายสุขเกษม สุวรรณไตรย์ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1
427. นางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกา โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2
428. นางวชิรา อินลี โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป.เชียงราย เขต 2
429. นางศรีเพ็ญ ใจธรรม โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ)์ สพป.เชียงราย เขต 2
430. นายบรรเจิด อินสุพรรณ โรงเรียนบ้านแม่ค า (ประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 3
431. นางประชานนท์ ยะถา โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3
432. นายรัฐพล โหนขุนทด โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป.เชียงราย เขต 3
433. นางวสิยา ค ามูลเอ้ย โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สพป.เชียงราย เขต 3
434. นายวีระยุทธ ใจสุราช โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต 3
435. นายเสน่ห์ สุธรรม โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป.เชียงราย เขต 3
436. นางอัจฉรา จีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3
437. นางสาวกัญนิภา เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
438. นายชนะไพร ยอดบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
439. นางชุติภา บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
440. นางมานี ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
441. นางล าภู จอมอาจ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
442. นางนภสวรรณ พันพิงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36
443. นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36
444. นายบุญเพิม่ จอมใจหาญ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36
445. นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36
446. นางศุทธินี ไชยรินทร์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36
447. นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36
448. นางอลิศลา ริยะสาร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36
449. นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมูล โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36
450. นายธนิศร์ พันธุป์ระยูร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

451. นางชดากานต์ ธุวะค า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

452. นางดารณี น้อยหมอ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

453. นางวินัส โอภาสนิรัติศัย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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454. นางกันยา จันทร์ใจวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกู่ค า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
455. นางจิตตนาถ ปลอดสกุล โรงเรียนบ้านศาลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
456. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
457. นางนวพร ชัยยาศรี โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
458. นางปราณี ฉุยกลัด โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
459. นายพิเชษฐ์ นนทะภา โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
460. นางรมย์ชลี เนียมโภคะ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
461. นางสายหยุด ดาวดึงส์ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
462. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ โรงเรียนวัดช่างเค่ียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
463. นางนฤมล ภิรมย์ โรงเรียนวัดช่างเค่ียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
464. นางล าพวง ต่างใจ โรงเรียนวัดช่างเค่ียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
465. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะ โรงเรียนวัดช่างเค่ียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
466. นางจันทร์เพ็ญ กันธโย โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3
467. นางดาวเรือง กินาวงศ์ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
468. นายเทอดศักด์ิ กันธโย โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3
469. นางนภัสนันท์ กุศล โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
470. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
471. นางสุรัตนาพร สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
472. นางณัฐชญา คงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
473. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรส โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5
474. นางนวลจันทร์ ศรีวิลัย โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
475. นางปรียาพร ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านโค้งงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
476. นายปิยะ อินต๊ะค า โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
477. นางเมธาวี ไชยแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
478. นางวราภรณ์ มโนแสง โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
479. นางสุลัดดา กองสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
480. นางจิราธร นาดี โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
481. นางนงลักษณ์ หมีคณะ โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6
482. นางนพวรรณ มายะลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สพป.เชียงใหม่ เขต 6
483. นางนิรมล ดีแป้น โรงเรียนบ้านห้วยน้ าดิบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
484. นางสาวพิศประภา อิมัง โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6
485. นายมีสุข วงษ์ชื่น โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝ่๎งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
486. นางสิริพร ทองดี โรงเรียนบ้านอมขูด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
487. นางเสาวนีย์ สุขันค า โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
488. นางกาญจนา กล้าหาญ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34
489. นางสาวดาวเรือง แสงค า โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34
490. นางปรารถนา จีนาใหม่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34
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491. นางสาวปุณยวีร์ เรือนค า โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34
492. นางพัชรินทร์ กันวะนา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34
493. นายพิสุทธิ ์แก้วส าโรง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34
494. นางสาววรนิษฐ์ ค าลือ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34
495. นางวรรณธนา คุณนะลา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34
496. นางวารุณี โพธาสินธุ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34
497. นางศรีมัย วิภูศิริ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34
498. นางสาวศรีสุดา ค าลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34
499. นางสาวศิริขวัญ วรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34
500. นางศิริวรรณ์ ไชยภักด์ิ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34
501. นายศุภชาติ พุงขาว โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34
502. นางสมพร ชไรเบอร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34
503. นางสายพิณ สวนใจ โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34
504. นายอนุชา เลิศศรี โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34
505. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34
506. นางศรีพรรณ เผ่าบุญเสริม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

507. นายหงษ์ค า อินใจ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

508. นายโอภาส ชมชื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

509. นางสาวประภาภรณ์ สมเกตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

510. นางฤทัยรัตน์ รัตนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

511. นางวัชรี วงศ์ยิ้มย่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

512. นางศศิธร ครินชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

513. นางสาวเอื้อมพร ธาตุท าเล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

514. นางจารุนันท์ ย่องจีน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
515. นางสาวชมนาด สุทธินนท์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
516. นายธีระศักด์ิ แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
517. นางบุตรชรี ปรีดาศักด์ิ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
518. นายพรชัย จริงจิตร โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
519. นางมยุรา สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
520. นางสาววาสนา โฮกั้น โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
521. นางวิลาวรรณ ปานเพชร โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
522. นางสายสุนีย์ สุระกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
523. นางอมรรัตน์ วัชรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
524. นางชุลีภรณ์ นาคช่วย โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1
525. นายพรเทพ ช่วยด้วง โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป.ตรัง เขต 1
526. นางเพ็ญพรรณ นวลหนูปล้อง โรงเรียนบ้านเกาะปุด สพป.ตรัง เขต 1
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527. นางสาวมณฑิรา อินทรโยธา โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1
528. นางสาวอติกานต์ ทองมาก โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 1
529. นางอมรรัตน์ ชัยเพชร โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ตรัง เขต 1
530. นายบัณฑิต ชิดงาน โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต 2
531. นางปนัสยา ศุภศรี โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
532. นางปรีดา เจือกโว้น โรงเรียนบ้านทุง่ยาง สพป.ตรัง เขต 2
533. นางรัษฎา ค าทอง โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต 2
534. นางสาววันดี ภิรมย์ โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2
535. นายวิโชค อินเรือง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.ตรัง เขต 2
536. นางจินดาวรรณ บุญชากร โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13
537. นางวิลาสินี เย็นใจ โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13
538. นายเสถียร เกียรติเมธา โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13
539. นางประภาวรรณ บัวเพชร วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

540. นายวิชาญ หาญณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

541. นางกรรณิการ์ ล่ันเต้ง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

542. นายกฤษณพงษ์ ควรเกิด โรงเรียนประชาวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

543. นางสาวเกศรา จันฝาก โรงเรียนดรุโณทัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

544. นายครรชิต ช่วยดู โรงเรียนดรุโณทัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

545. นางนริศรา บุญแสวง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

546. นายนิพนธ์ เค่ียมการ โรงเรียนบูรณะร าลึก สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

547. นายพายัพ ป๎กษี โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

548. นางวาสนา ทองรอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

549. นางสุภาพร สุเหร็น โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

550. นางอาภรณ์ ทับเทีย่ง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

551. นางสาวเกษร ช าปฏิ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
552. นางสาวรุ้งนภา ท าสวน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
553. นางวรัญญา สุขะ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
554. นางวิไลรัตน์ จุลเดช โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
555. นางสาวสิริพร สัมมา โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
556. นายสุวิทย์ จันทะมา โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
557. ว่าที ่ร้อยตรีณเกณฑ์ ใจสุทธิ โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด
558. นางนันทนา ใจสุทธิ โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด
559. นายบุรีรัตน์ สว่างศรี โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป.ตราด
560. นางวีระวรรณ ใหม่สุวรรณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฏร์สงเคราะห)์ สพป.ตราด
561. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากร โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) สพป.ตราด
562. นางอาริสา พลอยงาม โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห)์ สพป.ตราด
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563. นายธีระชัย รัยวรัก วิทยาลัยเทคนิคตราด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

564. นางสุมาลี กล้าหาญ วิทยาลัยเทคนิคตราด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

565. นางจ ารัส เมืองจินดา โรงเรียนมารดานุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

566. นางสาวจุรี พลายยงค์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

567. นางฉัตรสุดา เจริญสุข โรงเรียนสุนันทาวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

568. นางสาวปฐมพร วิศวป๎น โรงเรียนไสวนันทวิทย์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

569. นางพจน์ณี สัมฤทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

570. นางพรรณภา คุ้มประยูร โรงเรียนสุนันทาวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

571. นางเพ็ญนภา กสิพร้อง โรงเรียนกิตติวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

572. นางภทรพร รุ่งชวาลา โรงเรียนมารดานุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

573. นางวนิดา วัฒนวีรพงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

574. นางสวลี ศักดินา โรงเรียนไสวนันทวิทย์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

575. นางทองศรี กลัดทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
576. นางนวพร นิธิกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
577. นางสาวเรือนแก้ว ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
578. นายจาตุรนต์ ศรีจินดา โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป.ตาก เขต 1
579. นางสีวิลัย เขียวสีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป.ตาก เขต 1
580. นางสาวอัญชลี เนียมสิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1
581. นางยุพิน สุขมา โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2
582. นางสาวศรีไพร ใจยา โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป.ตาก เขต 2
583. นางสาวสุพิศ ศรีบัว โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป.ตาก เขต 2
584. นายเอกชัย พันธุลี โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต 2
585. นางจันทร์เพ็ญ มุ่งป๎น่กลาง โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38
586. นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38
587. นางสาวพิมปภา รัตนารมย์ โรงเรียนผดุงป๎ญญา สพม. เขต 38
588. นางอรวรรณ จันทร์บุตร โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38
589. นางสาวควรพิศ กันทะสีมา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

590. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

591. นางฐิตาภา ไชยสอาด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

592. นางพิศมัย สินสกลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

593. นางศรีสุวรรณ พาหวิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

594. นายสันติภาพ รังค์สุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

595. นางวิรัชนี สุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.นครนายก
596. นางสาวสมศรี วงษ์มณฑล โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายก

              จังหวัดตาก

              จังหวัดนครนายก
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597. นายอนันท์ บานเย็น โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป.นครนายก
598. นางสาวเกณิกา หมื่นเตียง วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

599. นายประทีป ระงับทุกข์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

600. นางวรกมล ภูมิภักด์ิ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

601. นางสาวชัญญาภัค ไตรญาณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
602. นายชัยพิทักษ์ ศิริโส โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
603. นายโชคชัย นุ่มสาด โรงเรียนเทศบาล ๔ ( เชาวนปรีชาอุทิศ ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
604. นางบุศรา ไวว่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
605. นางสาวปทุมนภา จ าปาหาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
606. นางสาวปาณิสรา ศิริประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
607. นางพรพิมล มนตรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
608. นางรุ้งรดา ปทุม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
609. นางศิริพร นุ่มสาด โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
610. นางสมสวย พรมหนู โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
611. นายพิชาญ พรหมสมบัติ วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
612. นางเพลินใจ พันธ์บุญเกิด วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
613. นางกนกวรรณ นาลัย โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2
614. นางเครือวัลย์ คุณานุศาสน์ โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว สพป.นครปฐม เขต 2
615. นายชิติพัทธ์ ล้ีสุขสม โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิธีประสิทธิ)์ สพป.นครปฐม เขต 2
616. นางสาวณัฐวรรณ ศรีสุทธี โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2
617. นางสาวนันทา มูลทองน้อย โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สพป.นครปฐม เขต 2
618. นางนิภา ไชยป่ายาง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิธีประสิทธิ)์ สพป.นครปฐม เขต 2
619. นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 2
620. นางสาววรินทร พึง่แสง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิธีประสิทธิ)์ สพป.นครปฐม เขต 2
621. นายวันชัย ฉ่ าสุวรรณวัฒนา โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2
622. นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากลู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2
623. นางสุพร ลัทธิจิตต์ โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) สพป.นครปฐม เขต 2
624. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9
625. นางสาวชาดา ศักด์ิบุญญารัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9
626. นางสาวนวลสมร เผ่ือนปฐม โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9
627. นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9
628. นางล่ันทม ชวนชื่น โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9
629. นางสุพิศ กล่ินบุปผา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9
630. นางสาวโสภิต จิรัญดร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9
631. นายคมสัน กลางแท่น วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

632. นางนิศารัตน์ เล้ียงอ านวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดนครปฐม
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633. นางปทิตตามน แก้วมหา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

634. นางพรรณลดา แช่มทองดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

635. นางไพวรรณ ทิพย์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

636. นายอภชิาติ แก้วกาญจนาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

637. นางสาวอรุณี ลัดดากลม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

638. นางกิตติยา ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
639. นางขนิษฐา เคร่ืองสาย โรงเรียนบ้านฝ่๎งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต 1
640. นางณัฐริณี พลเล็ก โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1
641. นางปราณี ตะนะคี โรงเรียนบ้านฝ่๎งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต 1
642. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์ โรงเรียนบ้านค าพอก สพป.นครพนม เขต 1
643. นางภิญญตา พันธรักษา โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ)์ สพป.นครพนม เขต 1
644. นางฤทัย บุตรเวส โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
645. นางสาววารุณี บ ารุงสวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
646. นางอัจฉรา คะษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
647. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
648. นางสาวดรุณี อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป.นครพนม เขต 2
649. นางนันท์นภัส รมย์สูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
650. นางบุญนาค ภูกิ่งหิน โรงเรียนบ้านโพน สพป.นครพนม เขต 2
651. นายประเภท วะชุม โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป.นครพนม เขต 2
652. นางมาลี บุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
653. นางรัชนีย์ สัญจรเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
654. นางอรอนงค์ ค าชมภู โรงเรียนชุมชนท่าค าพอกบ้านดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
655. นางอารี พินิจกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
656. นางคุณัญญา รักษ์ชุมชน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22
657. นายสุรศักด์ิ ภะวะ โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22
658. นายสุริศักด์ิ ไชยวงศา โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22
659. นางอาระยะ ต้ังวิกรัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22

660. นางกันวรัตน์ นางาม โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1
661. นางจีรพรรณ พระสุพรรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1
662. นางสาวเจมิกา อัครเศรษฐนนท์ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป.นครราชสีมา เขต 1
663. นางสาวณิชชารีย์ จันทกล โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1
664. นายธงชัย ข าเทศเจริญ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) สพป.นครราชสีมา เขต 1
665. นางนภัสวรรณ อุปศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1
666. นางพจนี นันทศักด์ิศิริ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1

              จังหวัดนครพนม

              จังหวัดนครราชสีมา
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667. นางสาวลดาจิตร เรืองพรสวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
668. นางส ารวย แสนมั่น โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 1
669. นายอรรฆพล โหนทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1
670. นางเจือจันทน์ แป้นกระโทก โรงเรียนบ้านคลองกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
671. นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2
672. นางสาวทัศนีย์ เย็นไธสง โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
673. นางพิเศษศรี ซ่ึงสมณกุล โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป.นครราชสีมา เขต 2
674. นางศิรินันท์ เดชสุขพงษ์ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2
675. นางสมมัก เชียงเครือ โรงเรียนชาติวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2
676. นายสมัชชา เจียรณัย โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2
677. นางสุกัญญา ตีบไธสง โรงเรียนวัดเหมสูง สพป.นครราชสีมา เขต 2
678. นายสุรทิน โตหมื่นไวย โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
679. นางสาวสุรีพร กรวดสูงเนิน โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 2
680. นายอริยะพงษ์ ทับทะมาศ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
681. นางกรองแก้ว พักกระโทก โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 3
682. นางสาวจินตนา โม้ทอง โรงเรียนจตุคามวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 3
683. นางสาวธารน้ าไพร ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุก๊ สพป.นครราชสีมา เขต 3
684. นางสาววณิชยา ครอบดอน โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต 3
685. นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
686. นางสาวโสภา วงค์วัง โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 3
687. นางกัญชลี อุดมศักด์ิ โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
688. นายจ าเนียร อาจข า โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
689. นางทองเยื่อ เคนผาพงศ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4
690. นายนพศักด์ิ ศรีสารคาม โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4
691. นายมาโนชญ์ เคนผาพงศ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4
692. นางรัศมี แท่นประยุทธ โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
693. นางวิไลวรรณ แจ้งกลีบ โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
694. นางสุภัทรา ศรีสมบัติ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป.นครราชสีมา เขต 4
695. นางเหรียญทอง แจ่มจ ารัส โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป.นครราชสีมา เขต 4
696. นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 4
697. นายทวีสิทธิ ์จันทร์นา โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 5
698. นางสาวทัศนีย์ ยะสูงเนิน โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 5
699. นางสาวนภาพร ช่างท า โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
700. นางประวินณา เนียนพลกรัง โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป.นครราชสีมา เขต 5
701. นางรัตนา จงคูณกลาง โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5
702. นางสาวโสภา พรหมสวัสด์ิ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
703. นายอดุลย์รัก ดวงมา โรงเรียนบ้านส านักพิมาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
704. นางสาวอรุณรัตน์ มุ่งแซกกลาง โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง สพป.นครราชสีมา เขต 5
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705. นางกรรณิกา ทางไธสง โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 6
706. นางสาวฐานิตา ภูจันหา โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 6
707. นางทัศพร ป้อมไทย โรงเรียนบ้านสระส่ีเหล่ียม สพป.นครราชสีมา เขต 6
708. นางนันทวัน พันธุช์ัยเพชร โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป.นครราชสีมา เขต 6
709. นายบุญเลิศ จันทร์เดช โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต 6
710. นางสาวประคอง อาพัดนอก โรงเรียนขามเต้ียพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
711. นางสาวพรรณี วิเศษโวหาร โรงเรียนบ้านโจด สพป.นครราชสีมา เขต 6
712. นางภัทราพร ไร่ดี โรงเรียนวัดบ้านดอชุมช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6
713. นายสุชาติ ปานาลาด โรงเรียนบา้นโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 6
714. นางอุลดา วงษ์วาลย์ โรงเรียนบ้านดอนฆา่เสือ สพป.นครราชสีมา เขต 6
715. นางเกษกนก สีระสูงเนิน โรงเรียนชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7
716. นางนิตยา กัลยาณี โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7
717. นางพิมพ์ญาดา ลาภยิ่งยง โรงเรียนบ้านละโว้ สพป.นครราชสีมา เขต 7
718. นางยุภาพิน ทึนหาร โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 7
719. นางล าแพน จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป.นครราชสีมา เขต 7
720. นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาด า สพป.นครราชสีมา เขต 7
721. นางสาวสุนันทา ป๎ดธุลี โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7
722. นางสุภาพร อุ่นประชา โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา สพม. เขต 31
723. นางขณารัศม์ ลิมปะฉัตรพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

724. นายชวลิต อเนกเวียง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

725. นายพิทักษ์ จันทรบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

726. นางวรางคณา มีลาภ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

727. นางสาวสร้อยเพทาย อุรสาหศิ์ลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

728. นายสุพงษ์ วงศ์อ ามาตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

729. นายสุวัณชัย ตรีชา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

730. นายเหรียญชัย อ าภาวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

731. นางอ้อยทิพย์ อานามนารถ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

732. นางอิงอร อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

733. นางสาวจันทรจิรา เพช็รทองช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
734. นางเนตรนภา นิชานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
735. นางราตรีเพ็ญ คงผอม โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
736. นางสาวอ้อมใจ คงเมือง โรงเรียนบ้านส านักไม้เรียบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
737. นางธาริณี ชัยชนะสุวรรณ โรงเรียนวัดทุง่แย้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
738. นางลัดดาวัลย์ พันธ์ทอง โรงเรียนวัดทุง่แย้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
739. นางจินดา ศรีเต้ง โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
740. นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

              จังหวัดนครศรีธรรมราช
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741. นางสาวโสภา สงวนอาสน์ โรงเรียนบ้านทุง่กรวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
742. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์ โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
743. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์ โรงเรียนวัดควนเกย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
744. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดช โรงเรียนบ้านบางแรด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
745. นางสุภาพร ข าตรี โรงเรียนบ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
746. นายโสภณ ด าพิน โรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
747. นางประภัสสร นวลมังสอ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
748. นางโสภา ถวาย โรงเรียนบ้านเขาทราย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
749. นางชญานิศ คงหอม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12
750. นางณัฏฐ์กานดา ด าศรี โรงเรียนสตรีทุง่สง สพม. เขต 12
751. นางนาตยา ช่วยไชยศรี โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 12
752. นายยินดี วรรณมณี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา สพม. เขต 12
753. นางนุชนาถ หนุมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

754. นางภาวนา วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

755. นายรพีพัฒน์ พรหมดนตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

756. นายสมพงศ์ วรรณถนอม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

757. นายสมมาต บรรจงรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

758. นางสาวจารุวรรณ อินทร์พรหม โรงเรียนตันติวัตร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

759. นางสาวนุชสรา ไพนุพงศ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

760. นางวิภาวี ทองรอด โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

761. นางธนาภัทร ชาญสมาธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
762. นายนคร ชอบดี โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
763. นางนุชจรี เย็นสุข โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
764. นางประสงค์ ทับทาบ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
765. นางสาวเพชรนารี ศรีบรรเทา โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
766. นางสาวลัดดา บุญเพิม่ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
767. นางศศิวรรณ เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
768. นางสมจิตร์ เดชานุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีสิทธิวราราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
769. นางเอื้ออนุช เทศกาล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
770. นางศรีเมือง ทองแก้ว โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันการพลศึกษา
771. นางกัลยารัตน์ สิมพลีวงศ์ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
772. นางชัชรา รอดไพรี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
773. นางส าเนานรี แป้นแก้ว โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป.นครสวรรค์ เขต 1
774. นางสุนทรี ทัดช่อม่วง โรงเรียนวัดรังงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 1
775. นางสาวกมลทิพย์ ชมชาติ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
776. นางสาวกฤษณา แจ้งใบ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป.นครสวรรค์ เขต 2
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777. นางดวงกมล ศรีตะลหฤทัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
778. นางสาวมยุรา เรืองฉาย โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
779. นางมันทนา ธิมา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
780. นางรุจิรา มธุรส โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
781. นางสาวศิริรักษ์ สายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
782. นางวิชญ์ชยา สิรพันธ์แจ่ม โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป.นครสวรรค์ เขต 3
783. นางธิษณ์ชัญญา แม่นศร โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42
784. นางสาวพิศ ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42
785. นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42
786. นางสมหญิง เกียรติอริยะ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42
787. นายสมหวัง มูลสาร โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42
788. นายสมัย จันทร์เหลือง โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
789. นางอารีย์ มาศขาว โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42
790. นางสาวกฤษณา บุญศิริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

791. นางสาวกนกรัตน์ พิลึก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

792. นางเกวลิณ ทนุโวหาร โรงเรียนอนุชนวัฒนา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

793. นางสาวชุติวรรณ ด ารงค์อนุกูล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

794. นางพยอม คงเจริญ โรงเรียนปรียาโชติ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

795. นางไพรินทร์ เล็กข า โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

796. นางเมสสิยาห์ จันทร์สว่างอรุณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

797. นางรัศกร ศิริเจริญ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

798. นางวิภารัตน์ สิทธิชาติ โรงเรียนอนุชนวัฒนา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

799. นายสุชาติ มธุรสปรีชากุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

800. นางสาวสุมนทิพย์ พันธุรัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

801. นางสาวกิตติยาพร สุทโธ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
802. นางสาวณาตยา ร่มร่ืนสุขารมย์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
803. นายทรงพันธ์ จิตรเทีย่ง โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
804. นายยุทธพงษ์ วรวุฒิ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
805. นางวรรณวิไล อารยธาดาพงศ์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
806. นางวราภรณ์ ทองมา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
807. นางสาววิสา นิ่มปิ โรงเรียนวัดมะเด่ือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
808. นางสาวสุพีชา ยงยิ่งเชาว์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
809. นางสุมาลี เจริญรอย โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
810. นางอินทราพร กาญจันดา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
811. นางแขโศภิษฐ์ พลอยบุษย์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
812. นางนันทกานต์ ทองสมจิตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
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813. นางวาสนา บึงบงกช โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต 1
814. นางอุไรลักษณ์ ไชยนุวัติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
815. นายป๎ญจภูมิ หลาบค า โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2
816. นางสาวผานิช ธงฉิมพลี โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
817. นายพิชิต ลิอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2
818. นายไพรัตน์ รูปเล็ก โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
819. นางมาลี จันทราสุวรรณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
820. นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
821. นางศิริวิมล นามศรี โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
822. นางสาวณัฐยา วัฒนาป๎ญญาชน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3
823. นางทิพยวรรณ พันธ์พงษ์ โรเงรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3
824. นางพัชรี วลัยเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3
825. นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3
826. นางสาวสุพัตรา เภานิบล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3
827. นางสาวสุมาลี บัวเล็ก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3
828. นายอ านาจ เงินงามมีสุข วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

829. นางสาวกาญจนา กรอดสุย โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

830. นางนิภาพร อรุณ โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

831. นางวรินทร์ ทัพชัย โรงเรียนเทพประทานพร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

832. นายศุภชัย ป๎ดภัย โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

833. นางอุสาห์ สัมพันธ์พิมพ์ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

834. นายนพรัตน์ คงเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
835. นางโนลีนา ซูยี โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
836. นายมนัส มรรคาเขต โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
837. นางยุซรีนา นิมอ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
838. นายสะมะแอ บินเง๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
839. นางสาวอภิรดา ชาญน้ า โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
840. นางอารีย์ เชาว์สุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
841. นางสุจิน เส้งสีแดง โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต 1
842. นางสาวมาริสา มะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2
843. นางศิรารัตน์ ชูจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2
844. นางซอปียะ มะสาอิ โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3
845. นางสาวนิดา นิหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต สพป.นราธิวาส เขต 3
846. นางนิมารีย๊ะ โว๊ะ โรงเรียนบ้านดุชงยอ สพป.นราธิวาส เขต 3
847. นายปฐม ปริปุนณังกูร โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15
848. นางประไพพรรณ บุญคง โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15
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849. นางสาวราชชฎาวรรณ ทองรักษา โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15
850. นางศริญญา หะยีหามะ โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15
851. นายสันติ รักการงาน โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15
852. นางสาวอารีย์ หน่อแดง โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15

853. นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร โรงเรียนนันทบุรีวิทยา สพป.น่าน เขต 1
854. นางวินิตย์ จันต๊ะวงค์ โรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1
855. นางสาวจีรนันท์ ค าผล โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2
856. นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป.น่าน เขต 2
857. นางสาวเบ็ญจมาศ เจียวก๊ก โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2
858. นางประนอม อรุณานันท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) สพป.น่าน เขต 2
859. นางวศินี ขอดเตชะ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2
860. นายศิริ ไชยช่อฟ้า โรงเรียนบ้านปางปุก สพป.น่าน เขต 2
861. ว่าที ่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37
862. นางประกาย กาบวัง โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37
863. นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37
864. นายเอกรินทร์ ไชยวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคน่าน สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

865. นางกฤษณา คล้ายแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

866. นางจันทร์เพ็ญ ค าเขียว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

867. นางนภาพร ศิริเวทิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

868. นางสมร ตุ้ยวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

869. นางสาวสิริรัสมิ์ ศิริมาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

870. นางนงลักษณ์ ฉายา โรงเรียนอนุบาลช านิ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
871. นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
872. นางรุจิกร ญาณโยธิน โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
873. นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
874. นางกัญญาภัทร เวียงใต้ โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
875. นายทนงศักด์ิ หนูทอง โรงเรียนบ้านแซวประดู่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
876. นางนิภาพร เข็มมา โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
877. นางบุญเรือน กิรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
878. นางพรรณี นึกมั่น โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
879. นายศรายุทธ นาคินชาติ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
880. นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
881. นายกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
882. นายณัฐภัทร เล่ียมนางรอง โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

              จังหวัดน่าน

              จังหวัดบุรีรัมย์
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883. นายสมพงษ์ ขันบุญ โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
884. นายจ าเริญ สายจีน โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
885. นายธีระศักด์ิ ประตา โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
886. นางปรียาลักษณ์ พระภูจ านงค์ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
887. นางสาวรุจิรา ลับไธสง โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
888. นางวาสนา รัชรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
889. นายวิศิษฏ์ ไคลศรี โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
890. นางสถาพร วงศ์สายตา โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
891. นางสาวสุมาลี รักสมบัติ โรงเรียนวัดสระทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
892. นายฉลาด เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. เขต 32
893. นางชนกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. เขต 32
894. นางน้ าค้าง รัตนพันธ์ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32
895. นางประภัสสร ผาสุข โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32
896. นางสาววรางคณา เชิดปรุ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32
897. นางวาสนา ขันธวุฒิกุล โรงเรียนธารทองวิทยาคม สพม. เขต 32
898. นายสมเกียรติ รองประโคน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32
899. นางผกากรอง ใจเอื้อ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

900. นางสาวธัญจิรา ทองเรือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

901. นายนิยม ขุนรองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

902. นางพัชรินทร์ อนันรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

903. นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

904. นายวิรัช หมวดประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

905. นายสมจิตร เวียงใต้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

906. นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

907. นางอุไรวรรณ ธนูศร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

908. นางชลธี ชัชวาลวิบูลกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

909. นางจุฑาทิพย์ คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
910. นายธิตินันท์ ประสงค์เจริญ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
911. นางนุชรี ศรีนาค โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
912. นางพิกุล เกิดปล่ัง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
913. นายสรศักด์ิ บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
914. นางสาวสายรุ้ง ทับธานี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
915. นางสุทธิพร หลีเหล็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
916. นางอัจฉรา ลีลาทัศนาวิจิตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
917. นางสาวกาหลง ทัศนะ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1
918. นายยงยุทธ นุชบัว โรงเรียนวัดพืชนิมิต สพป.ปทุมธานี เขต 1

              จังหวัดปทุมธานี
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919. นายยงยุทธ รักแผน โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป.ปทุมธานี เขต 1
920. นางวริยาพัชร วรภัสร์สรกุล โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1
921. นางศิริกาญจน์ ฮวดสามเสน โรงเรียนปากคลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต 1
922. นางอุทัยวรรณ ปราบพยัคฆ์ โรงเรียนปากคลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต 1
923. นางจริยา วัชโรบล โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2
924. นางจ าลองลักษณ์ ก้อนทอง โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป.ปทุมธานี เขต 2
925. นางชลิตตา สีเสือ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2
926. นางสาวดอกลักษ์ วรยศ โรงเรียนวัดราษฎรบ ารุง สพป.ปทุมธานี เขต 2
927. นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา โรงเรียนชุมชนประชาธิป๎ตย์วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2
928. นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2
929. นายบรรเทิง ชินวงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2
930. นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2
931. นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภูเ่จริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4
932. นายกิตต์ิดนัย แจ้งแสงทอง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4
933. นางสาวสายัน จันทรา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

934. นางสาวสุมาลี เกตุรามฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

935. นางกันตรัตน์ สุจิตวนิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

936. นางสาวจิณหธาน์ อุปาทัง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

937. นางวริยากร อัศววงศานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

938. นายกฤตย์ เจียมใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
939. นางราศรี ไวยนิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
940. นางวันทนา บุปผาชาติ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
941. นางศิริวรรณ จันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
942. นางสังวาลย์ ทิณนะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ า) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
943. นางสิรินธรา คงอ้วน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
944. นางสุฑาทิพย์ ช่างสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
945. นางเสาวลักษณ์ รัตนภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
946. นางสาวอารีย์ ไกรทอง โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
947. นางอินทรา ประดิษฐวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
948. นายธนรรค์ พวงนิล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
949. นางนิภาภรณ์ วงศ์สวัสด์ิ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
950. นางสาวยุพดี บุญเต็ม โรงเรียนบ้านช้างเผือก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
951. นางจิตรา ดิษฐเณร โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
952. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
953. นางณัฐพจี ป๎ญญาชนะกุล โรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
954. นางสาวบุญณิสา จิตพลีชีพ โรงเรียนบ้านส าโหรง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

              จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์
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955. นางมาริษา ชื่นสุราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
956. นางสุทาทิพย์ ตันตินิมิตรกุล โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
957. นางอารี ดานุเสถียรพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ ารุง) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
958. นางสาวอ าไพ ชื่นอารมย์ โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
959. นางผกาวดี เอื้องสัจจะ โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10
960. นายวัชรินทร์ เอื้องสัจจะ โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10
961. นายธวัชชัย นิตย์โชติ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

962. นางสาวจรัสพร ศิริธร โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

963. นางสาวจรูญลักษณ์ ปิน่รารัยนนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

964. นายจ านงค์ ทองดอนพุม่ โรงเรียนอรุณวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

965. นางนิสสรณ์ เชิญทอง โรงเรียนวังไกลกังวล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

966. นายป๎ณฑ์ธรรศ ป๎นแสง โรงเรียนอรุณวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

967. นางสาวรสริน บัวดวง โรงเรียนอรุณวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

968. นางสาววรรณา จูสวย โรงเรียนอรุณวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

969. นายสุทัศน์ แดงคงแก้ว โรงเรียนวันทามารีอา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

970. นายองอาจ อยู่บรรยงค์ โรงเรียนอรุณวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

971. นางสาวอังคณา อินทะวงษ์ โรงเรียนวันทามารีอา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

972. นางณัฐพร รัตนชล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
973. นายพายัพ กล่ินมาลา โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
974. นายวิบูลย์ จากศรี โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
975. นางสาวสมรักษ์ สิริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
976. นางสมศรี ภาวศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
977. นางสมหมาย จันทราสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
978. นางสิริกุล เอกป๎ญญานุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
979. นางอรัญญา ศรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
980. นางสาวอรุณ จันทร์แสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
981. นางกัลยา กิตติรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
982. นางสุทิน พงษ์แผน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
983. นายปิยะ ยอดวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่โพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
984. นางสิรินาฏ กองมงคล โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
985. นางสาวอรทัย วงศ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
986. นางแก้วตา แก้วลมูล โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. เขต 7
987. นางขวัญตา พิมพ์ดีด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7
988. นางฉลวย เพ็งพันธุ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7
989. นายทวีศักด์ิ หยิมกระโทก โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7
990. นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7
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991. นางวนิดา พูนวัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7
992. นางสาวศิริพร ศักด์ิศรีกรม โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. เขต 7
993. นางสาวกมลวรรณ มาลา โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

994. นางจารุพร จันทร์เจริญใจ โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

995. นางสาวชนัญชิดา กล่อมจิตร โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

996. นายนนทพงศ์ ดามพวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

997. นางมณีรัตน์ คามรักขิต โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

998. นางสาวศุภรา ค ามี โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

999. นางสุวลักษณ์ คชสีห์ โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1000. นางอรุณี ฝ่๎งสระ โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1001. นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1002. นางรอมีบ๊ะ มิง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1003. นายเจษฎา บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลป๎ตตานี สพป.ป๎ตตานี เขต 1
1004. นางสาวฉัตรทิชา คารวพงศ์ โรงเรียนอนุบาลป๎ตตานี สพป.ป๎ตตานี เขต 1
1005. นายณัฐวุฒิ เนาวสินธ์ โรงเรียนอนุบาลป๎ตตานี สพป.ป๎ตตานี เขต 1
1006. นางสาวดรุณี มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลป๎ตตานี สพป.ป๎ตตานี เขต 1
1007. นางสาวน้ าทิพย์ เอมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลป๎ตตานี สพป.ป๎ตตานี เขต 1
1008. นางบุษกร แววทองค า โรงเรียนอนุบาลป๎ตตานี สพป.ป๎ตตานี เขต 1
1009. นางปวีณา บุตถาวร โรงเรียนอนุบาลป๎ตตานี สพป.ป๎ตตานี เขต 1
1010. นางสาวรัชนก พงษ์กาบ โรงเรียนอนุบาลป๎ตตานี สพป.ป๎ตตานี เขต 1
1011. นางวันดี ชูชัยทยากุล โรงเรียนอนุบาลป๎ตตานี สพป.ป๎ตตานี เขต 1
1012. นางนิอารีฟา บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป.ป๎ตตานี เขต 2
1013. นางแวซายเค๊าะ ซารีเดะ โรงเรียนบ้านประจัน สพป.ป๎ตตานี เขต 2
1014. นางนาติยา ขาฆี โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ป๎ตตานี เขต 3
1015. นายนิรัน ดะแซ โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ป๎ตตานี เขต 3
1016. นางพารีดา เฮาะมะ โรงเรียนบ้านมะนังยง สพป.ป๎ตตานี เขต 3
1017. นางมินตรา ใจแน่น โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป.ป๎ตตานี เขต 3
1018. นางสุภา โตะหะ โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป.ป๎ตตานี เขต 3
1019. นางนฤษร อโนทัยสถาพร โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15
1020. นายวันชัย ประไพเมือง โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัดป๎ตตานี สพม. เขต 15
1021. นางสาวซาลมา เจะตีแม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1022. นางกรรณิการ์ มุกขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปล้ืม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1023. นายชาตรี มณีแสง โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1024. นายช านาญ ชวดชูโต โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดปัตตานี

              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



30
1025. นางนภสร รังคะกะลิน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1026. นางนุชณี ศรีรัตนกูล โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1027. นายบรรณวิทย์ มีแม่นวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1028. นางบุหงา ศรีศวร โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1029. นายปรีดา ขันธเดช โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1030. นางมาลัย สง่าวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1031. นางสมพร เฉลิมรูป โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1032. นางอรสา กาฎีโรจน์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1033. นางชัชมินทร์ อรรถโสภา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1034. นายไพรัช ทันกลาง โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1035. นางสาวมรกต วงษ์เนตร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1036. นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1037. นางสาวลาวรรณ์ โสภิส โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1038. นางวนิดา มังกะลัง โรงเรียนวัดกลางคลองสระบวั (ส าลีเคลือบราษฎร์บ ารุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1039. นางสุภา บุญพึง่ โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1040. นางสาวอรนุช มีเงิน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1041. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1042. นายณรงค์ ชุ่มโชคดี โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1043. นายจิณณพัต ป๎น้ดี โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3
1044. นางวันทนา อยู่ประเสริฐ โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3
1045. นางอุษา ผลเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1046. นายเบ็ญจรงค์ สัมมารส วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการอยุธยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1047. นางปิยะนุช ศรีเรืองทอง โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1048. นางวลีรัตน์ เซ็นเสถียร โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1049. นายวิโรจน์ ไวยรูป โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1050. นายสรายุทธ เป็นแช๊ค โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1051. นายสุทธิพงษ์ เซ็นเสถียร โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1052. นายสุวรรณ ศรีประจักษ์ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1053. นายอนุชา วันเอเลาะ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1054. นางอัญชลี บัวทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1055. นางจรรยา อินต๊ะไชย โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1056. นางจันทร์เพ็ญ ป๎ญญโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1057. นางสาวจุฑามาศ เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1058. นางสาวพีรยา กิตต์ิวรกุล โรงเรียนเทศบาลต าบลงิม (คือเวียงจ่ า) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1059. นายไพบูลย์ พรหมเผ่า โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1060. นายพีรันธร ยาค า โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1
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1061. นางเสาวภา ใจสม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1
1062. นางอัญชัญ ค ามาป๎น โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1
1063. นางประจิน เครืออินทร์ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยา เขต 2
1064. นางมุกดา วิชา โรงเรียนบ้านปางถ้ า สพป.พะเยา เขต 2
1065. นางสว่างจิต วรรณโกฏิ โรงเรียนบ้านหนุน สพป.พะเยา เขต 2
1066. นายธนภัทร กิ่งก้าน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36
1067. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม สพม. เขต 36
1068. นางนนท์นารี จับใจนาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1069. นายนิยม จินมอญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1070. นางพรพิสัย สีเทา วิทยาลัยการอาชีพเชียงค า สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1071. นางรุ่งนภา วาวงศ์มูล วิทยาลัยการอาชีพเชียงค า สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1072. นางสาวอรวรรณ ศรีแก้ว วิทยาลัยการอาชีพเชียงค า สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1073. นางสาวบุษบา แก้วเทพ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า 1 สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1074. นางสาวปุณยวีร์ แซ่ย่าง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงค า สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1075. นายกุศล เพ็ชหวล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1076. นางดวงฤดี โบบทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1077. นางสาวฝนทอง ทรัพยเ์จริญวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1078. นางมยุรา อภิสิทธิบ์ัณฑิต โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1079. นางสาววิลาวัณย์ เสมรสุต โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วปา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1080. นางอโนมา รักษ์กะเปา โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1081. นายนิกรณ์ โยมเนียม โรงเรียนบ้านปากพูฯ่ สพป.พังงา
1082. นางยินดี เกื้อผล โรงเรียนวัดโคกสวย สพป.พังงา
1083. นางลัดดา สุขศรี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.พังงา
1084. นายสมศักด์ิ เขียวพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางคร่ัง สพป.พังงา
1085. นางสุมนา โภคบุตร โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.พังงา
1086. นางสาวอารีรัตน์ แพทย์ศาสตร์ โรงเรียนวัดโคกสวย สพป.พังงา
1087. นางสาวราศรี อนันตมงคลกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14
1088. นายอนิรุทธิ ์ลิพอนพล โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14
1089. นางอุรา เสนาเพ็ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14
1090. นายธ ามรงค์ ตันภิบาล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1091. นายยุทธนา งามแสง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1092. นายวุฒิวงศ์ เอียดศรีชาย วิทยาลัยเทคนิคพังงา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1093. นางสาวสุธรรม บุญฮก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1094. นางสาวชัญญาพัชญ์ เล่งกิ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1095. นางสาวทัศนีย์ แท่นขาว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1096. นางธัชกรกันย์ อนันตศิริรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1097. นางสาวนิตยา เชี่ยวน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1098. นางนิตยา พรมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1099. นายวรัญํู อินทร์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1100. นางวิไล มีเสียง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1101. นางศุภรัศมิ์ โชติรวีรัศมิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1102. นายสามารถ กองเพชร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดนิโครธาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1103. นางสาวสุพาภรณ์ คงไข่ศรี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1104. นางทรงนาถ จันทร์กลับ โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต 1
1105. นายธีระยุทธ เสนาทับ โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต 1
1106. นางบุญญา พงศ์พุม่ โรงเรียนบ้านควนพลี สพป.พัทลุง เขต 1
1107. นางเสาวณีย์ ผิวนวล โรงเรียนวัดดอนศาลา(สิทธิราษฎร์รังรักษ)์ สพป.พัทลุง เขต 1
1108. นายเกรียงศักด์ิ บุญสุข โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป.พัทลุง เขต 2
1109. นางขนิษฐา ช่วยบ ารุง โรงเรียนบ้านทุง่นารี สพป.พัทลุง เขต 2
1110. นางวรรณดี ด าฝ้าย โรงเรียนบ้านทุง่นารี สพป.พัทลุง เขต 2
1111. นางสาวสาลิน รามเรือง โรงเรียนบ้านทุง่นารี สพป.พัทลุง เขต 2
1112. นางสาวสุคล ปราบณรงค์ โรงเรียนบ้านทุง่นารี สพป.พัทลุง เขต 2
1113. นายเอกชัย ไพโรจน์ โรงเรียนบ้านทุง่นารี สพป.พัทลุง เขต 2
1114. นายนฤดล ดาวดวง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12
1115. นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์ โรงเรียนหานโพธิพ์ิทยาคม สพม. เขต 12
1116. นายบุญเลิศ คงหนู โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12
1117. นายประมวล เต้ียนวล โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12
1118. นางปราณี หนูทอง โรงเรียนป๎ญญาวุธ สพม. เขต 12
1119. นางส ารวย ดาวดวง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12
1120. นางฐิญาณัฐ ขุนเดช วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1121. นายณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1122. นางสาวสุดารัตน์ เจยาคมฆ์ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1123. นางนงค์ลักษณ์ ชูด้วง ศูนย์ กศน.อ าเภอบางแก้ว สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

1124. นายชาญธิษณ์ ค าโสภา โรงเรียนบางลายพิทยา "จิตตภาวันอุปถัมภ"์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1125. นางนฤมล กันหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1126. นางพรศิริ จันทร์เชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1127. นายจเร มาเนียม โรงเรียอนุบาลวังทรายพูน สพป.พิจิตร เขต 1
1128. นางจุฑารัตน์ บุญมี โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป.พิจิตร เขต 1
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1129. นายดีตรง ชูประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป.พิจิตร เขต 1
1130. นางน้ าฝน พัชรพงศ์ศานต์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
1131. นางสาวรัชนก บุญปู่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
1132. นางสาววาสนา รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
1133. นางสมพิศ ชื่นอารมย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
1134. นางสะอาด ต่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
1135. นายเหรียญ อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป.พิจิตร เขต 1
1136. นางจตุพร มีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านวังตายศ"ราษฎร์สามัคคี" สพป.พิจิตร เขต 2
1137. นายจีระพงษ์ ราชมณี โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป.พิจิตร เขต 2
1138. นายฉลวย ราชคฤห์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2
1139. นางดารารัตน์ ศรีนาราง โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2
1140. นายธวัชชัย ค าแผลง โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทราทรงธรรม สพป.พิจิตร เขต 2
1141. นางบุษบงก์ บัวพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2
1142. นางประภาภรณ์ สมิเปรม โรงเรียนบ้านบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2
1143. นางพูนสุข วงศ์ศรีรักษา โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป.พิจิตร เขต 2
1144. นางสุพัตรา วรเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต 2
1145. นางสุรีย์พร หงส์น าบัญชาชัย โรงเรียนบ้านไดลึก ประชานุสรณ์ สพป.พิจิตร เขต 2
1146. นายกรไกร ภูมิไสว โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41
1147. นายชลิต พานทอง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1148. นายโสภณ ต้ังตรงเกียรติ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันป)ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1149. นายฉัตรชัย เพ็งคุ้ม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ)์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
1150. นางผ่องฉวี จิตศรัณยูกุล โรงเรียนชุมลนที ่11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
1151. นางวรนุช ชัยพันธุ์ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม สพป.พิษณุโลก เขต 1
1152. นางสาวบุผา อ่อนศรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป.พิษณุโลก เขต 3
1153. นางยุพดี บ ารุงศรี โรงเรียนวัดนาขาม สพป.พิษณุโลก เขต 3
1154. นายสาคร บ ารุงศรี โรงเรียนวัดนาขาม สพป.พิษณุโลก เขต 3
1155. นางสุรีย์ พลอยเจริญ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป.พิษณุโลก เขต 3
1156. นางคนึงนิตย์ สวยงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39
1157. นางทิพย์วรรณ คงเนตร โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39
1158. นางผาณิต คณะเกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39
1159. นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39
1160. นายวิทยา บุตรดา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1161. นางรพีพร พุม่พวง โรงเรียนธีรธาดาจังหวัดพิษณุโลก สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1162. นางวัชราภรณ์ เรือนเย็น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดพิษณุโลก
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1163. นางสาวณาตยา อังกินันทน์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดพระทรง(สุทธิวิเทศอปุถมัภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1164. นางสาวธัชวรรณ ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1165. นายนัฐพล ม่วงทอง โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอ า (ชะอ าวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1166. นางสาวนิกัญญา หอมร่ืน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1167. นางสาววงศ์รวี โพธิส์วัสด์ิ โรงเรียนเทศบาล7 บ้านหนองตาพด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1168. นางสาววาทินี เจือทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1169. นางสกุนตลา บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1170. นายสมชาย สุขสงวน โรงเรียนเทศบาล 1 วดัแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1171. นางสุมาลี แสงสุทธิลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วดัแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1172. นางหทัยทิพย์ เพชรสุข โรงเรียนเทศบาล 1 วดัแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1173. นายเอกลักษณ์ ขาวผ่อง โรงเรียนเทศบาล7 บ้านหนองตาพด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1174. นางปราณี โป๊ะเงิน โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) สพป.เพชรบุรี เขต 1
1175. นางสาวพาฝ๎น สายทองดี โรงเรียนบ้านยางชุม สพป.เพชรบุรี เขต 2
1176. นางสาววิไล ไม้แก้ว โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป.เพชรบุรี เขต 2
1177. นางจรีย์ เอิบอิ่ม โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10
1178. นางสาวจุฑามาส บัวแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
1179. นางชนิดา อิงคสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
1180. นางดารณี จันทร์นาค โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10
1181. นายถาวร เอียงอุบล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
1182. นางประสงค์ โหมดเขียว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
1183. นางเพชรรัตน์ อินทรสว่าง โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10
1184. นายไพลิน นวมสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
1185. นางภัทรวรรณ สกุณา โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10
1186. นางสาวมัณฑนา กันพร้อม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
1187. นางรัตรดา แก้วเกิด โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10
1188. นางราตรี พูลสวน โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10
1189. นางสาววไลลักษณ์ พัสดร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10
1190. นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10
1191. นางสิรินทิพย์ ปุริโส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
1192. นางกาญจนา เตียววนากูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1193. นางขวัญฤทัย ศรีเกตุ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1194. นางสาวปรียา ชูใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1195. นายรุ่งรัตน์ สันหวัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1196. นางวาสนา สุขศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1197. นางอรทัย สันหวัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดเพชรบุรี
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1198. นางสาวกัญญา บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1199. นางทิพาพร อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1200. นางสาวประยูร ค าแท่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1201. นางปรานี สายแก้วมา โรงเรียนบ้านยาว-ีห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1202. นางลักษมี จันทราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1203. นายสุทิน บัวมั่น โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1204. นางอัชญา มีภู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1205. นางสาวฐิติรัตน์ พาค า โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
1206. นางสาวณัฏฐา พรมมูล โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
1207. นางนริศรา สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านศิลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
1208. นางป๎ทมา ดวงศรี โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
1209. นายวัชราภรณ์ ภักดี โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
1210. นางจันทร์เพ็ญ วังคุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1211. นางสาวมาลินี สุขหา โรงเรียนบ้านโคกส าราญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1212. นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1213. นายปรเมศ ดีบุญโน โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40
1214. นายยุทธนา ปานพันธุโ์พธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40
1215. นายเศกศัย อาศัยราช โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40
1216. นางสุกัญญา สีมา โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40
1217. นางอาภาพร บุญเติม โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40
1218. นางสาวภัทราพร บุตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1219. นางสาวลัทธพรรณ แท่นงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1220. นางปฤษณา สงนุ้ย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที ่57 จงัหวัดเพชรบูรณ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1221. นางพนิดา สมบูรณ์ชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1222. นางอรวรรณ เบ้าศิลป์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที ่57 จงัหวัดเพชรบูรณ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1223. นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
1224. นายประเชิญ ท่วงที โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) สพป.แพร่ เขต 1
1225. นางปรานอม ปทุมวิง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1
1226. นางร าเพียร ขันแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
1227. นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
1228. นางสาวสาวิตรี วงศ์วาร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
1229. นางสาวสุภมาส เรือนไชย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
1230. นายอดิพงษ์ กันหมุด โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1
1231. นางนวรัตน์ จิตบุณยเกษม โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.แพร่ เขต 2
1232. นางพุทธพร อินทรนันท์ โรงเรียนบ้านอ้ายล่ิม สพป.แพร่ เขต 2

              จังหวัดแพร่

              จังหวัดเพชรบูรณ์
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1233. นางสาวมนทิรา เปียงบุญทา โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป.แพร่ เขต 2
1234. นางรุ่งนภา เวียงวี โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.แพร่ เขต 2
1235. นางแสงเดือน ทาขัด โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป.แพร่ เขต 2
1236. นางอรุณี อุดค ามี โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ สพป.แพร่ เขต 2
1237. นางอุดมพร ไขรัศมี โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บ ารุง) สพป.แพร่ เขต 2
1238. นายณเรศ ชูภักด์ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1239. นายณิพัทธ์พงษ์ บุญมาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1240. นางพัชรีพรรณ บุญประสิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1241. นายวุฒิชัย ค ามีสว่าง วิทยาลัยการอาชีพสอง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1242. นางสุกัลยา จันทร์จินดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1243. นางสาวกันต์กนิษฐ์ อินทะป๎ญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1244. นายคริษฐา การะเกต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1245. นายณัฐพล ทะตัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1246. นางสาวพัทธ์ธิดา จาเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1247. นางสาวรพีพรรณ วังทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1248. นางสาววาสนา ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลอนุพงศ์พัชรินทร์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1249. นางสังเวียน ธูปเทียน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1250. นางสาวอรนภา ต๊ะต๊ิบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1251. นายนีระวัฒน์ โหระสุวรรณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1252. นางรัตนากร เทศยรัตน์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู  2502) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1253. นางสุชารัตน์ ขู่วิชัย โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕๐๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1254. นางจุฑารัตน์ ทองรอด โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ต
1255. นางสาวดาริชา กรมเมือง โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ต
1256. นางวชิญารัตน์ ธญัรักษ์ธนนนท์ โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต
1257. นางสาวสนธยา หนูหนุด โรงเรียนเกาสิเหร่ สพป.ภูเก็ต
1258. นายสมโภชน์ สวัสดี โรงเรียนบ้านเกาะนาคา สพป.ภูเก็ต
1259. นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ต
1260. นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
1261. นายสุรพันธ์ ภุมมาบุตร โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ต
1262. นางทัศสิรี ฉายขจร โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14
1263. นางพรรณี ยางทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14
1264. นายวีรภัทร์ โปณะทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
1265. นายปรีชา ด ารงกิจการวงศ์ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1266. นายพิณพงษ์ รัตนะ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1267. นางภัสรา ผาสุข วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1268. นางสาววัลลีย์ หวังแต่ธรรม วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1269. นายชาญณรงค์ ทองรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตป๎ญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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1270. นายคเณศ ดวงเพียราช โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1271. นางจิตต์ลัดดา ภิบาลจอมมี โรงเรียนงัวบาวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1272. นางจีรพันธ์ นาคะพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1273. นายชุติวัติ นิติวรากุล โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1274. นางธัญณิชา ถุงอินลา โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1275. นายป๎ณณ์พงศ์ ถุนาพรรณ์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1276. นายสมตระกูล แจ่มหม้อ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1277. นางสุนทรี ภูกงลี โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1278. นางอารี บุพโชติ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1279. นางอารีรัตน์ ปะวะเสริม โรงเรียนเทศบาลนาเชือก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1280. นายเจษฎา ชนะบุญ โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าส าราญ สพป.มหาสารคาม เขต 1
1281. นางดวงจันทร์ อ่อนนางใย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.มหาสารคาม เขต 1
1282. นางมณธิรา ปะกิคา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
1283. นายกาสี ยกน้อยวงษ์ โรงเรียนบ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2
1284. นายชัยณรงค์ ทองยศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป.มหาสารคาม เขต 2
1285. นายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2
1286. นางสาวเพชรศิริวรรณ อินธสิาร โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2
1287. นางละมัย ปาปะข า โรงเรียนบ้านโคกเพิม่โคกกลาง สพป.มหาสารคาม เขต 2
1288. นางวรรดารัตน์ พลจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2
1289. นางวิสา เวียงวิเศษ โรงเรียนบ้านแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2
1290. นางสุกัญญา ทุมทุมา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2
1291. นางสุรพิน รักษาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป.มหาสารคาม เขต 2
1292. นางบังอร ผองข า โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209 สพป.มหาสารคาม เขต 3
1293. นางปราณี เสนะ โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต 3
1294. นางพรรณี ภูโส โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 3
1295. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมจรรยา โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป.มหาสารคาม เขต 3
1296. นายเรวัตร เทียมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 3
1297. นางวัฒนา วันท่าค้อ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209 สพป.มหาสารคาม เขต 3
1298. นางวิจิตร สังขะทิพย์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209 สพป.มหาสารคาม เขต 3
1299. นายวิทยา ด านุ่น โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป.มหาสารคาม เขต 3
1300. นางศิราณี จันทะป๎สสา โรงเรียนบ้านวังจาน สพป.มหาสารคาม เขต 3
1301. นางสิริกิต์ิ จันสามารถ โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาป๎ดส าโรง สพป.มหาสารคาม เขต 3
1302. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26
1303. นางชุลีพร พินิจพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26
1304. นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26
1305. นายประภาส เขตบุรี โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม. เขต 26
1306. นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26
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1307. นางพรพิศมัย บุญญะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26
1308. นางจุลจิลา ป๎ตถะเมฆ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1309. นางสาวนริศรา ชูรา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1310. นางสาวศริญญา วรจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1311. นางศิริกุล วิมูลอาจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1312. นางสาวคณิตถา เทียมจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1313. นางสาวจุฬารัตน์ ป๎ตตายะสัง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1314. นางนงเยาว์ พรดอนก่อ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1315. นางขนิตา จันปุม่ โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป.มุกดาหาร
1316. นางชุลีกรณ์ รุ้งไธสง โรงเรียนบ้านค าไหล สพป.มุกดาหาร
1317. นางบัวลอง สลางสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร
1318. นางสาวปภาวริน จารุมี โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร
1319. นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพป.มุกดาหาร
1320. นางรฐา สุขพินิจ โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร
1321. นางวราภา สามาอาพัฒน์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ สพป.มุกดาหาร
1322. นางสาวอะนันท์ จันทะวัช โรงเรียนบ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร
1323. นางอุษณี พรมดี โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร
1324. นางพรมณี พันธ์สวัสด์ิ โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22
1325. นางสาวสุดารัตน์ โต้ชาลี โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22
1326. นางชยาภา ข าคม วิทยาลัยการอาชีพนวมิรทราชินีมุกดาหาร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1327. นางทัศนีย์ อุทัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1328. นางกรรณิกา รัตสีวอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1329. นางสาวแก้วตา ป่าล่ันทม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1330. นางทัศวัลย์ ทุมนัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1331. นายธีรชัย ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1332. นายพงษ์เพชร จันลาภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1333. นางวรรณภา ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1334. นายชัชวาลย์ ขวาแซ้น โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1335. นายณรงค์ศักด์ิ หมั่นสอน โรงเรียนบ้านห้วยขาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1336. นายธีร์ธวัช ป๎ญญาแจ้ โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1337. นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1338. นางพัชราภรณ์ วิมาลัย โรงเรียนบ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1339. นางกาญจนา ปวงค า โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1340. นางสาวจุรีรัตน์ วรรณวินิจ โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

              จังหวัดมกุดาหาร

              จังหวัดแมฮ่่องสอน
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1341. นางสาวปนัดดา กันทาหอม โรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1342. นางผกามาศ ปิน่ประยูร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุง่พร้าว) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1343. นางพัชรี แก้วปราณี โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1344. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1345. นางสาวมาลัยวรรณ ทานา โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1346. นายสัญญา บุญสนอง โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1347. นางประพิมพร ศรศิลป์ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก สพป.ยโสธร เขต 1
1348. นางศิริวรรณ ลันละนา โรงเรียนบ้านแดง สพป.ยโสธร เขต 1
1349. นางสมใจ ปุริสาย โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
1350. นายสมัย อินท านุ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก สพป.ยโสธร เขต 1
1351. นางสาวกฤษณาพร สายค าวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป.ยโสธร เขต 2
1352. นางเทียมใจ จันทร โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.ยโสธร เขต 2
1353. นางสาววันทนีย์ ศรีส าอางค์ โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.ยโสธร เขต 2
1354. นางสราญจิต สรรพาวุธ โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป.ยโสธร เขต 2
1355. นางจ าเนียร มัจฉามารถ โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28
1356. นางธนพร วงศ์กมลาไสย โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28
1357. นางพิมพ์พร ดวงตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28
1358. นายไพรวัล ดวงตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28
1359. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พิจารสฤษด์ิ โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28
1360. นางสุนทรา เชยกล่ินเทศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28
1361. นางอรวรรณ ดิษยโสธรศิลป์ โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28
1362. นางจารุณี คณาจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1363. นายเชิดศักด์ิ พินิจมนตรี วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1364. นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง วิทยาลัยการอาชัพเลิงนกทา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1365. นายวีระศักด์ิ สุวรรณเพชร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1366. นางกรรณิกา จิตกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถ)ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1367. นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1368. นายจักรพงศ์ กูรพิศไตรย์ โรงเรียนเทศบาล 5 (ธนวิถ)ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1369. นางสาวชนกพร ใจฉลาด โรงเรียนเทศบาบ 4  ธนวิถี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1370. นางวาสนา บุญมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถ)ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1371. นางชลกานต์ เหรัมพกุล โรงเรียนนิบงพัฒนา สพป.ยะลา เขต 1
1372. นางเชาวณีย์ สุวรรณมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1
1373. นางอารีรัตน์ ธรรมเจริญ โรงเรียนบ้านบูเกะคละ สพป.ยะลา เขต 1
1374. นายชิต ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส สพป.ยะลา เขต 2

              จังหวัดยโสธร

              จังหวัดยะลา
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1375. นางสาวซัลบีย๊ะ บุซา โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส สพป.ยะลา เขต 2
1376. นางไซนับ ด าสมุทร โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป.ยะลา เขต 2
1377. นางสาวบิสมี บุญมาศ โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป.ยะลา เขต 2
1378. นางสาวรอซีดะห์ เย๊าะลีมา โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป.ยะลา เขต 2
1379. นายรอมลี บือโต โรงเรียนบ้านบาละ สพป.ยะลา เขต 2
1380. นางสาวสุไวบ๊ะ ดีแลตานา โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส สพป.ยะลา เขต 2
1381. นางอาซีซะฮ์ ดอคอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป.ยะลา เขต 2
1382. นางขนิษฐา วงศ์พิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรณ์ สพป.ยะลา เขต 3
1383. นางจรัสศรี เครือแมน โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป.ยะลา เขต 3
1384. นางภัทรานิษฐ์ ฉันทจุลสินธุ์ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฏร์ สพป.ยะลา เขต 3
1385. นางมารียะห์ แลคอ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลา เขต 3
1386. นางวรรณา วงษ์วิริยะกิจ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป.ยะลา เขต 3
1387. นางสาวสุกัญญา ขุนจันทร์ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู2503) สพป.ยะลา เขต 3
1388. นางสาวอัจฉรา จันทร์ธุรส โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป.ยะลา เขต 3
1389. นายอับดุลเราะมาน ขาวแท้ โรงเรียนบ้านแหร สพป.ยะลา เขต 3
1390. นางจริยา สุวรรณชาตรี วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1391. นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1392. นางสาวธิดายะห์ มะดะ วิทยาลัยการอาชีพรามัน สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1393. นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1394. นางสมใจ ถมมาลี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1395. นายสิปนนท์ ชายแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1396. นางกมลชนก สิงห์ละคร โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1397. นางขนิษฐา สีแซก โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1398. นางสาวจุฬาพรรณ เค้าค า โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1399. นางสาวธนาภรณ์ ผิวงาม โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1400. นางพรรณี สุ่มมาตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1401. นายไพฑูรย์ พันโนลาด โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1402. นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1403. นายภิรเดช แก้วมงคล โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1404. นางกรรณิกา ทวีนันท์ โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1405. นางสาวนารี ชมภูวิเศษ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1406. นางสาวพิมพิไล ศรีชัย โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1407. นางสาวสมประสงค์ แสนสวาท โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1408. นางสุปรานี สตารัตน์ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1409. นายธีร์ประภู โพธิห์ล้า โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
1410. นางสาวบัวสอน วงค์สนิท โรงเรียนบ้านดงคร่ังใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

              จังหวัดร้อยเอ็ด
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1411. นายบุญพันธ์ บุญสงกา โรงเรียนบ้านแสนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
1412. นางเย็นใจ ค าดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
1413. นางรุ่งเรือง พนิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
1414. นางวงเดือน เชิงหอม โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
1415. นางสุจรรยา โพธิห์ล้า โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
1416. นางสุธินี ปล้ืมใจ โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
1417. นางจินดา ภูสนาม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1418. นางศรีประจันทร์ ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1419. นางสาวสาคร เสียงเพราะ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1420. นายเสรี เกษสกุล โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1421. นางกฤษณา จันทสมบัติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม. เขต 27
1422. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27
1423. นายเรืองฤทธิ ์บุตรน้ าเพชร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27
1424. นางลัดดา สีนางกุ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27
1425. นางสมพร ศรีสนไชย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27
1426. นางสมร หอระพร้อม โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27
1427. นายสุพจน์ ศิรินันติกุล โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27
1428. นายไชยรัตน์ ภูอาลัย วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1429. นางนชนก อุ่นเรือน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1430. นางสาวมยุรี ค าโสภา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1431. นางอังกาบ ฤกษ์ดี วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1432. นายชานน จันทะคัด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1433. นางสาวปรียา เปลรินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1434. นางสาวไพรรัตน์ ชะปูแสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1435. นางศรัญญา ภูอาบทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1436. นายอุทัยทิศ ทิพศรีราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1437. นางอุไรวรรณ บุระผากา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1438. นางกล่ินสุคนธ์ จอมไพรศรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1439. นางสาวกชธร เหมทานนท์ โรงเรียนบ้านบางเบน สพป.ระนอง
1440. นางสาวเสาวคนธ์ ชูศรี โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป.ระนอง
1441. นายนภวิชญ์ ข าเกล้ียง โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14

1442. นางสาวศศิธร พรหมประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1443. นางสมทรง สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1444. นางอุไร คุ้มคลองโยง โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1

              จังหวัดระนอง
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1445. นางสาวทิพวรรณ นักธรรม โรงเรียนวัดพังราด สพป.ระยอง เขต 2
1446. นางสาวธัญลักษณ์ แกว้ทิพเนตร โรงเรียนบ้านช าฆอ้ สพป.ระยอง เขต 2
1447. นางสาววรินทร ฤทธิมาร โรงเรียนวัดปากน้ าพังราด สพป.ระยอง เขต 2
1448. นางสาวอภิสรา ทองอยู่ โรงเรียนวัดเนินยาง สพป.ระยอง เขต 2
1449. นางสาวอลิศา หอมใบบัว โรงเรียนบ้านเนินสุขส ารอง สพป.ระยอง เขต 2
1450. นางกองชุน ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18
1451. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงจริาภา เชื้อเอี่ยม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18
1452. นายธีรพร เอื้อเฟือ้ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18
1453. นางสาวปราณี ขันที โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18
1454. นางพิมพ์นิภา ใจดี โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18
1455. นายมาโนช บัวกล่ิน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18
1456. นางอรุณวดี ทิพนาค โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
1457. นางสาวทิพวรรณ บุญเปร้ียว วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1458. นางจิตติมา แก้วทันค า วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1459. นายชาตรี ต่างสมปอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1460. นางสาวประไพ ปล่ังประเสริฐ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1461. นางวัฒนา นามสุนทร โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1462. นางเสาวลักษณ์ วงศรีรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1463. นางสาวกิติยา ศิลาวรรณา โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1464. นายจีรศักด์ิ จินพุทธ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1465. นางสาวนฤมล ศรีธนานันท์ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1466. นางภัณฑิลา โนนทะขาม โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1467. นางยุพา ศุภชัยศิริเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1468. นางสาวรัชดาวดี ป๎ญญาธีระ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1469. นางสงกรานต์ ผมหอม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1470. นางสาวสมร เผือกงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1471. นางโสจาริน อินทรเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1472. นายอภิสิทธิ ์โชติแสง โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1473. นางกาญจนา อาร์โนลด์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8
1474. นายจตุรงค์ รัตนมุง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8
1475. นางฐิตินันท์ ประทุมนันท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8
1476. นางประภานิช บุนนาค โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานเุคราะห์ สพม. เขต 8
1477. นางสาวสุดารัตน์ ศรีโพธิเ์ผือก โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8
1478. นางจุฑามาส เพ็งนิ่ม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1479. นายธีรวิทย์ ภาชนะทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1480. นางศรัญญา สวัสด์ิมงคล วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1481. นายเสนาะ ขุนประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1482. นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล โรงเรียนธีรศาสตร์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1483. นางจุไรพร สวัสด์ิรักษ์กุล โรงเรียนธีรศาสตร์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1484. นางประนอม ไชยอ่อน โรงเรียนดรุณราชบุรี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1485. นางวนิดา ปิยะรักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1486. นางสาววิภา พุม่พิทักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1487. นายศรชัย สุวรรณปากแพรก โรงเรียนอุดมวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1488. นางกนกรัตน์ กาศักด์ิ โรงเรียนเทศบาล 4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1489. นางกุลชลีย์ ศรีแสงอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1490. นางชิษณ์ญาญ์นัญ บุญญ์ธกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1491. นางพรรณี สุทธิรักษ์เสนีย์ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1492. นางมริวรรณ อุดมชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1493. นางรัติยา ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1494. นายฤทธา เจริญวารี โณงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1495. นางวีณา สิงห์สะอาด โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1496. นางสุกัญญา มีชัย โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1497. นายสายัณต์ เฉลยฤกษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1498. นางกาญจนา ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
1499. นางฉลวย กล้ิงฝอย โรงเรียนบ้านบางล่ี (สุขรัฐราษฎร์บ ารุง) สพป.ลพบุรี เขต 1
1500. นางปาลิน วงษ์แหวน โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
1501. นางเยาวภา เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
1502. นางศรีรัตน์ พูลผล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
1503. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
1504. นางสุวรรณา ก้อนทอง โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป.ลพบุรี เขต 1
1505. นางสาวอัญชลี สังข์ทอง โรงเรียนบ้านสระเตย สพป.ลพบุรี เขต 1
1506. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร โรงเรียนบ้านเขารวก สพป.ลพบุรี เขต 2
1507. นางฐณมน สมชนะ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลพบุรี เขต 2
1508. นางเพลินพิศ ทองนิ่ม โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.ลพบุรี เขต 2
1509. นางสาววรัญญา เทียนสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป.ลพบุรี เขต 2
1510. นางสาววาสนา พุม่ชม โรงเรียนอนุบาลอ าเภอล าสนธิ (บ้านหนองรี) สพป.ลพบุรี เขต 2
1511. นายวิฑูรย์ อ่อนธรรม โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป.ลพบุรี เขต 2
1512. นางวีรยา ค าแหง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2
1513. นางสุภัสสร รองแหยม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2
1514. นางสาวอรอุมา วงษ์ชาลี โรงเรียนอนุบาลอ าเภอล าสนธิ (บ้านหนองรี) สพป.ลพบุรี เขต 2
1515. นางบุปผา ใจดี โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5
1516. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5
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1517. นางมณีรัตน์ รัตนผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1518. นางคนึงนิตย์ ภูตุ่่น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1519. นางปวีณา บุญเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1520. นางมยุรี พรมอ่อน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1521. นางสาวกรรณิการ์ ชาจีน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1522. นายกรัณกร ใหญ่วงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1523. นายกิตติพงษ์ พงค์ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1524. นางจิตราวดี สละชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1525. นางสาวจินดารัตน์ ทาริน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1526. นางวลัยรัตน์ พุแพง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1527. นางสาวศิริวรรณ์ ศิริพันธุพ์ิสิฐกลุ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1528. นายสมศักด์ิ มะทะโจทย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1529. นางอรพรรณ วังซ้าย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1530. นางอารีพรรณ เครือกลางรงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1531. นางสาวละออทิพย์ อินดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง สถาบันการพลศึกษา
1532. นางกัญญารัตน์ สุมนะ โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ล าปาง เขต 1
1533. นางณัฎฐณิชา ศรีวิชัย โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป.ล าปาง เขต 1
1534. นางสาวดวงนภา นัคคีย์ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) สพป.ล าปาง เขต 1
1535. นางพรนิภา ยศบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ล าปาง เขต 1
1536. นางรัชนี นนทวิศรุต โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) สพป.ล าปาง เขต 1
1537. นางรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ล าปาง เขต 1
1538. นางวัชราพร การสูงเนิน โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป.ล าปาง เขต 1
1539. นางสาวพัชรี จันทร์หอม โรงเรียนนายางวิทยา สพป.ล าปาง เขต 2
1540. นางแสงดาว บุญมา โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป.ล าปาง เขต 2
1541. นายเกษม หน่อโอย โรงเรียนทุง่ฮ้ัววิทยา สพป.ล าปาง เขต 3
1542. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์ โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35
1543. นางสาวปาณิสรา ใจเรือน โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35
1544. นายพีรวุทธิ ์สีตาบุตร โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35
1545. นางเพ็ชรศรี ทิพกนก โรงเรียนล าปางกัลยาณี สพม. เขต 35
1546. นางวราภรณ์ สว่างการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35
1547. นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1548. นายวีระ ทองทาบวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1549. นางดรุณี ม่วงปาน โรงเรียนไตรภพวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1550. นายภวินท์ บุญคุ้ม โรงเรียนไตรภพวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1551. นางรัญจวน ฟูปิง โรงเรียนพินิจวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1552. นางศศิธร พิริย์โยธินกุล โรงเรียนไตรภพวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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1553. นางโสภิต เกรียงเกตุกมล โรงเรียนพินิจวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1554. นางหนึ่งนุช นิ่มเชียง โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1555. นายเกื้อกูล แก้วจันทร์ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1556. นางดวงใจ ขาวสัก โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1557. นางสาวพรพิมล ธรรมจารี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1558. นางวิภาพร จงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1559. นางศศิธร มีสอน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1560. นายศิวกร ด้วงเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1561. นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1562. นายเอกรักษ์ ชัยวงค์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1563. นางมาลี ยะยอง โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป.ล าพูน เขต 1
1564. นางวันทนีย์ กะตะศิลา โรงเรียนวัดน้ าดิบ สพป.ล าพูน เขต 1
1565. นายสุรศักด์ิ สุทธสิริ โรงเรียนอนุบาลล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1
1566. นางศิกานต์ สร้อยญาณ โรงเรียนวัดวังหลวง สพป.ล าพูน เขต 2
1567. นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35
1568. นางสาวเพญ็จนัทร์ เกรียงไกรสุข โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน สพม. เขต 35
1569. นางสาวอ าภา เขียวดี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35
1570. นางอุมาพร แก้วปวน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35

1571. นายจรูญ ธนะสูตร โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1572. นางสาวนัทจิรา วรรณทองสุข โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1573. นางสาวปิยภากรณ์ กรมทอง โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1574. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1575. นางสาววัลค์ุวิภา เหล่ือมนอก โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1576. นายแสงบุญ รีพิมพ์ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1577. นางเอื้อการย์ ธนะสูตร โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1578. นางจันหอม สุขใจ โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1
1579. นางจีระวรรณ วัฒนราช โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1
1580. นางนงพงา ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1
1581. นางสาวบุษรา พักกระโทก โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1
1582. นางประคอง คงเติม โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1
1583. นายพรชัย โสกัณทัต โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป.เลย เขต 1
1584. นางพิมลพรรณ ใจค า โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป.เลย เขต 1
1585. นางลัดดา ศรไชย โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1
1586. นางวิไลวรรณ ทลาไธสง โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1
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1587. นางศุภลักษณ์ ชมภูบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1
1588. นางพัชรี โปรณะ โรงเรียนบ้านนาวัว สพป.เลย เขต 2
1589. นางสมบัติ เสือพาดกลอน โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป.เลย เขต 2
1590. นางหนูอร โคตรชนะ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สพป.เลย เขต 2
1591. นางอรุณศรี จันทบุบผา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.เลย เขต 2
1592. นางสาวจันทร์แรม พรมทา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
1593. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรม โรงเรียนด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3
1594. นางสาวนวพร กะกุค า โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
1595. นางสาววรรณกร บุตรแก้ว โรงเรียนด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3
1596. นางเอื้อมพร ยศป๎ญญา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
1597. นางธัญวลัย ราชมี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19
1598. นางประทุมวัน มาศรี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19
1599. นางสาววารุณี พรหมมาศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19
1600. นางอุบล ศุภบวรรัตน์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19
1601. นายเกียรติศักด์ิ สุขทองสา วิทยาลัยเทคนิคเลย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1602. นางพธู เนตยวิจิตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1603. นางสาววรนุช วรินทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1604. นางสาวสุภารัตน์ เหมะธุลิน วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1605. นางจิรวรรณ พรหมทอง โรงเรียนเทศบาล 2  รัชมังคลานุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1606. นางชญานันทน์ อภิชาติเสนีย์ โรงเรียนบ้านเพียนาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1607. นางสาวทิยภา รุ่งธัญญากิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนส านักมิตรภาพที ่121) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1608. นางปุณยวีย์ จิรวิริยพงษ์ โรงเรียนราษีไศล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1609. นางผกามาศ ไชยสวาสด์ิ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1610. นายวานิช ธรรมวัตร โรงเรียนโพธิศ์รีสุวรรณวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1611. นางสาวสยามนต์ บุญชิต โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1612. นางสุภาพร เมืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1613. นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1614. นางเนาวรัตน์ สมพร โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สถาบันการพลศึกษา
1615. นางจันทร์ศรี ขันธ์เพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1616. นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1617. นางสมจิต สายราช โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1618. นายสมนึก พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1619. นางอุบลวรรณ พันธ์งาม โรงเรียนบ้านน้ าค า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1620. นางทองใส สามยอด โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1621. นางสุนทรา พรหมทา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1622. นางวรวรรณ มิถุนดี โรงเรียนบ้านเรียม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
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1623. นางศรี อินสุระ โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1624. นายสนธยา ดอกประโคน โรงเรียนจะกงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1625. นายชัยสิทธิ ์พวงมาลัย โรงเรียนบ้านหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1626. นายณรงค์ หาญชนะ โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1627. นายธัชชา เพิม่เพียร โรงเรียนบ้านทุง่เลน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1628. นางประยงค์ ร่วมจิตร โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1629. นางสาวพจนี พิมพ์ชัย โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1630. นายไพรัตน์ สฤษด์ิไพศาล โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1631. นางภัชราภรณ์ โพธิสาร โรงเรียนบ้านสด า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1632. นางสุภาพร ขันตี โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1633. นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1634. นางจุฑารัตน์ เสนาะศัพย์ โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28
1635. นางณัฐนภา ต้นงาม โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28
1636. นายณัฐพล บัวพันธ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28
1637. นายทวีศักดิ ศรีสุข โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28
1638. นางสาวทองพันธ์ ยงกุล โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28
1639. นายธนพล สาระไทย โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28
1640. นางนันทิดา พลศักด์ิ โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนากร สพม. เขต 28
1641. นายฟ้าค ารณ กมล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28
1642. นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28
1643. นางรัชนี กมล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28
1644. นางวรนุช หน่างเกษม โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28
1645. นางสมพร กสิพันธ์ โรงเรียนก าแพง สพม. เขต 28
1646. นางสุนันทา บุญเอนก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28
1647. นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28
1648. นายแหลมทอง ส าราญสุข โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28
1649. นางอาภรณ์ บุญมาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28
1650. นางณัฐิกา สิมชมภู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1651. นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1652. นายวัฒนา ทองเทพ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1653. นางวาสนา รักพรม วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1654. นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1655. นางสาวสุมาลี เทพเกษตรกุล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1656. นายเชิดศักด์ิ โสดา โรงเรียนมารดาทรงธรรม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1657. นายบุญรัตน์ บุญงาม โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1658. นางฤทัยรัตน์ ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลน้ าเพชร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1659. นางวุฒิกรณ์ สายยา โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1660. นายสมปอง วงศ์วิฉาย โรงเรียนรวมสินวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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1661. นายสิทธิพล นนท์ตา โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1662. นางสุดาพร ศิริบูรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1663. นายสุนันท์ พงษ์พิละ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1664. นายสุริยา ใยโท โรงเรียนรวมสินวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1665. นายเทวัญ จันทเขต ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองศรีสะเกษ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

1666. นางสาวกาญจนา ศรีหาราช โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1667. สิบเอกคุณวุฒิ ภิรมย์ลาภ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3"ยุติธรรมวิทยา" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1668. นายจิตราวัสด์ิ ก่ าเชียงค า โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1669. นายธีระนัน พิรุณสุนทร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3"ยุติธรรมวิทยา" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1670. นายนิพนธ์ ฝ่ายทะแสง โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1671. นายประครอง เปล่ียนเอก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1672. นางพัชนี ใบธรรม โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1673. นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1674. นายยศ ไชยนา โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1675. นางสาวครองทรัพย์ อุตนาม โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป.สกลนคร เขต 1
1676. นางจินตนา ผิวตะศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป.สกลนคร เขต 1
1677. นางสาวนงค์นุช ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
1678. นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
1679. นางสาวนิรัติศัย วิเศษศิลป์ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป.สกลนคร เขต 1
1680. นางสาวพัชรี ปิยะนันท์ โรงเรียนบ้านโพนยางค า สพป.สกลนคร เขต 1
1681. นางรัชฎาพร งอยภูธร โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป.สกลนคร เขต 1
1682. นางวลัยลักษณ์ โจมไตร โรงเรียนบ้านนาแก สพป.สกลนคร เขต 1
1683. นายวิทยา เมฆวัน โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป.สกลนคร เขต 1
1684. นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1
1685. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป.สกลนคร เขต 1
1686. นายบุญยกุล ปินะโต โรงเรียนบ้านอูนโคก สพป.สกลนคร เขต 2
1687. นางมัลลิกา การุญ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป.สกลนคร เขต 2
1688. นางเย็นจิต ผาอินทร์ โรงเรียนบ้านบะฮี สพป.สกลนคร เขต 2
1689. นางเรือนใจ อินทร์อ่อน โรงเรียนบ้านพังโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2
1690. นางวิไลพร แซ่ต้ัง โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป.สกลนคร เขต 2
1691. นายศิริพันธ์ ศูนย์จันทร์ โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2
1692. นางอรพินท์ ศิริบ ารุง โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป.สกลนคร เขต 2
1693. นางตรียาภรณ์ อินลี โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป.สกลนคร เขต 3
1694. นางสาวนริศรา ปญ๎ญาประชุม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) สพป.สกลนคร เขต 3
1695. นางพรวิมล ป๎ตพี โรงเรียนบ้านวังบง สพป.สกลนคร เขต 3
1696. นางสาววิริยา บาลต าบล โรงเรียนบ้านนาบัว สพป.สกลนคร เขต 3

              จังหวัดสกลนคร
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1697. นายสืบศักด์ิ สวัสด์ิ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป.สกลนคร เขต 3
1698. นางสุวรรณา พูมพิจ โรงเรียนบ้านเสาวัด สพป.สกลนคร เขต 3
1699. นายเสน่ห์ เหลือขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองกวัง่หนองกรุงศรี สพป.สกลนคร เขต 3
1700. นางกรชนก ลิลาศ โรงเรียนโพธิช์ัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23
1701. นางสาวพัชรินทร์ อุทัยฉัตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23
1702. นางพิศมัย พานโฮม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23
1703. นายภูวดล ถวิลค า โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา สพม. เขต 23
1704. นายศักด์ิบุรุษ รัตนพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23
1705. นางสมศรี ไชยชมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23
1706. นายช านาญ ไชยบุญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1707. นายปรีดา มาหินกอง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1708. นางจิญาภัทร หงษ์สิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1709. นายเด่นดนัย ชัยหมื่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1710. นายแปง หมุนทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1711. นางพนิดา พรมจันทึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1712. นางพรเพ็ญ ศรีอาจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1713. นางสาวภชัรินทร์ นนท์ภายวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1714. นางภานุมาศ มูลพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1715. นางศิริพร ศิริพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1716. นายสุวิทย์ บุษบา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1717. นายณัฐกานต์ เตชะวรรณโต โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1718. นางสาวนารีรัตน์ ภูก่ัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1719. นางปรีดา ช่วยสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1720. นางพัชรี สุนทรากร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1721. นางรินทร์รดี พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1722. นางลารีย์ ชื่นจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ)่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1723. นางวราภรณ์ ถูกต้อง โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1724. นายวีรศักด์ิ นิลพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1725. นางสาวสุวรรณี รักษ์เกล้ียง โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1726. นางอภิญญา ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล2บ้านสะเดา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1727. นางกัลยานิษฐ์ เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป.สงขลา เขต 1
1728. นางจินดา บริรักษ์ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป.สงขลา เขต 1
1729. นางดรุณี เปียฉิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
1730. นางนิตธิญา ศรีราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 สพป.สงขลา เขต 1
1731. นางอนงค์นุช ผลยะฤทธิ์ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สพป.สงขลา เขต 1
1732. นางสมร ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2
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1733. นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3
1734. นางสาวแน่งน้อย ทองปลอด โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3
1735. นางภิญญดา บิลหมัด โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3
1736. นางลดา ประกอบพันธุ์ โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3
1737. นางลัดดา กิจนุรักษ์ โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3
1738. นายวิรศักด์ิ ปุสวิโร โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต 3
1739. นางสุรัต ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สงขลา เขต 3
1740. นางสาวหทัยวัน เพชรซ้อน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายร า สพป.สงขลา เขต 3
1741. นายหัสชัย เสียงอ่อน โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป.สงขลา เขต 3
1742. นายวิสุทธิ ์คงกัลป์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16
1743. นายสุพจน์ เรืองแก้ว โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16
1744. นางจิราภรณ์ พันธุอ์ าไพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1745. นายสราวุธ จินดาเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1746. นายอภิชา หนูพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1747. นายจิตกร ดิษโสภา โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1748. นางดารา จันทรพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1749. นางปาริชาติ หน่อสกูล โรงเรียนจุลสมัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1750. นายสมบูรณ์ กิมาคม โรงเรียนจุลสมัย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1751. นางสมจิตต์ สายกิ้มซ้วน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1752. นางสาวสุธาทิพย์ ขาวทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1753. นายอดินัน ท่าชะมวง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1754. นางสาวกรรณิกา หลีเจริญ โรงเรียนบ้านโกตา สพป.สตูล
1755. นางจรรยวรรธน์ คงธ์สมณ์ โรงเรียนบ้านบุโบย สพป.สตูล
1756. นางปรียาภรณ์ ร่ืนรมย์ โรงเรียนบ้านควน สพป.สตูล
1757. นางอักษรทิพย์ องศารา โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.สตูล
1758. นางวาสินี ขจีรัมย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16
1759. นางสาวสุนทรี ศุทธิวรรณรักษ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16
1760. นางโสภิตา กาพย์เกิด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16
1761. นายลุ๊กมัน โต๊ะฮีเล วิทยาลัยการอาชีพละงู สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1762. นายศุภรัตน์ สองเมือง วิทยาลัยการอาชีพละงู สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1763. นางสาวยุไหวหย๊ะ สุขสวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1764. นางสาวชมพูนุช พราหมณะนันทน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1765. นางสาวณัฐนรี ทับทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1766. นางสาวทัศนียา โสภา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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1767. นางสาวธัญญ์นภสั ธนะโภคินชวนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1768. นางนนัท์นภสั เล่ืองลือสนธิกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1769. นางรัชฎาภรณ์ พวงเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1770. นางวิมล สมจิตร โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1771. นางสมหญิง รักแผน โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1772. นางสาวสุพพัต เกิดผล โรงเรียนเทศาบาล 2 (วัดใน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1773. นายเกศชดา หาแก้ว โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1774. นายขจิตพงศ์ ลาภโชค โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1775. นางจงลักษณ์ การะเกต โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1776. นายธีรยุทธ นิมิตรดี โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1777. นางวาสนา ชัยสกุลไพศาล โรงเรียนสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1778. นางศิริมา ทองแท่ง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1779. นายธีรพงศ์ สมโพธิ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1780. นายมงคล แก้วเกษการ โรงเรียนวัดบัวโรย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1781. นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย โรงเรียนวัดสลุด สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1782. นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1783. นายไอสูรย์ ปราบอริพ่าย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1784. นางสาวกนกวรรณ โกนาคม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สพม. เขต 6
1785. นางสาวกรกฎ อินทรพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม. เขต 6
1786. นางธัญลักษณ์ นวลศรี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม. เขต 6
1787. นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6
1788. นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1789. นางจรรยา ภูย่อดยิ่ง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1790. นางนิตยา พฤกษาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1791. นางสาวบุผา กองกล่ิน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1792. นายรุ่งรุจ เฉยศิริ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1793. นายวานิตย์ แก้วสวัสด์ิ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1794. นายศุภชัย แก้วประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1795. นางอภิกัญ เลิศวาสนา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1796. นางชมพูนุท แซ่ต๊ึง โรงเรียนยินดีวิทย์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1797. นายมนต์มนัส บุญชู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1798. นายนฤพล อิ่มสุด โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1799. นายชูชีพ ศรีอยู่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10
1800. นางสาวมณิศา ชื่นจิต โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10
1801. นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐ โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10
1802. นายประเสริฐ เทศพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1803. นายรักชาติ เถื่อนบุญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1804. นางสาวกฤตยา มิลาวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฏรวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1805. นางสาวจงจิตร รอดดารา โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1806. นางจารุวรรณ ศิริพรกิตติ โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1807. นางจิณัฐตา แก้วจุนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1808. นางธัญญ์ชยา ศักด์ิโสภล โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1809. นางสาวนุชจรี จานแก้ว โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1810. นางบุญยืน เทพสง่า โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี่(สังวรจนัทสรราษฎรวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1811. นายประวิทย์ การินทร์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1812. นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี่(สังวรจนัทสรราษฎรวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1813. นายสุรสิทธิ ์แซ่พัว โรงเรียนเทศบาลวดัดอนไก่ดี (สังวรจันทรราษฏรวทิยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1814. นางกนกกรรณิกา ตงมั่นคง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
1815. นายชญานิน มั่งมี โรงเรียนบ้านโรงเข้ สพป.สมุทรสาคร
1816. นายธนวุฒิ สอนพงษ์ โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสาคร
1817. นางสาวปริญดา ใจสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร สพป.สมุทรสาคร
1818. นางปวีณา ม่วงใหม่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
1819. นางสาวพิชญ์ณัชชา ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
1820. นางมนัสพรรณ จันทร์ทองสุข โรงเรียนวัดคลองครุ สพป.สมุทรสาคร
1821. นางสาวรดาศา ลิขิตบวร โรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร
1822. นางรัตนา ปุจฉาการ โรงเรียนวัดบางยาง สพป.สมุทรสาคร
1823. นายสิงหา ช้างขวัญยืน โรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร
1824. นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10
1825. นางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1826. นางสาววรรณกร สิทธิก์ลาง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1827. นางสาวกญัญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ต่ีตง) สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1828. นางสาวดุษฏี ยืดเนื้อ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1829. นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ต่ีตง) สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1830. นางสาววณัฎฐวรรณ ค าฉิ่ง โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1831. นางวรรณนภา ทองเชื้อ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1832. นางวารี สังข์เขียว โรงเรีนบ้านแพ้ววิทยา (ต่ีตง) สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1833. นายสันติ วีระจินตนา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1834. นางสาวอรวรรณ ซุ่ยหิรัญ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ต่ีตง) สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1835. นายกฤษฎา สกุลวิโรจน์ โรงเรียนวัฒนานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1836. นางฟ้ารุ่ง แก้วประกอบ โรงเรียนวัฒนานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1837. นางสาวเมธิดา อนุบาลผล โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1838. นางสาวรัตนาภรณ์ จันทะดี โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดสมทุรสาคร

              จังหวัดสระแก้ว
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1839. นายสมจิตร มาศงูเหลือม โรงเรียนวัฒนานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1840. นางสาวสุพรรษา ทองเปลว โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1841. นางสุรางคนา ใหม่เอี่ยม โรงเรียนวัฒนานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1842. นายอนุพนธ์ ชัยทาน โรงเรียนวัฒนานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1843. นายเจริญ เจริญนาน โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที ่179 สพป.สระแก้ว เขต 1
1844. นายบุญเจริญ ระมั่งทอง โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1
1845. นางวนิดา ชมดี โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป.สระแก้ว เขต 1
1846. นายธนวัฒน์ วงษ์เส็ง โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สระแก้ว เขต 2
1847. นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์ โรงเรียนเมืองไผ่ สพป.สระแก้ว เขต 2
1848. นางไพเราะ นวนแก้ว โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป.สระแก้ว เขต 2
1849. นางอัญชลี อันศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว เขต 2
1850. นางสาวพิกุล เพ็ชรประเสริฐ โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7
1851. นางสาววาสนา ฮาหนับ โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7
1852. นางสมัยพร อุปมัย โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7
1853. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรม โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7
1854. นายจักรวัติ สอนแสง วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1855. นายวรเวก เชื้อทอง วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1856. นางสาวจารุณี อยู่ศักด์ิดา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1857. นางสาวชนม์ณกานต์ แกว้สุริยาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1858. นางณัฐกานต์ สุรัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1859. นางนิภาพร วรเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1860. นายนิรันดร์ จันทรไพสิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1861. นางสาวปาณษา ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1862. นางพรรณเอมอร อนิทร์ข าวงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1863. นายวิเชษฐ เทียนทอง โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1864. นางสมลักษณ์ แก่นคิรี โรงเรียนเทศบาล 4  หนองแคอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1865. นางสาวสายฝน ชวรางพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเร่ิงราษฎร์บ ารุง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1866. นางจีราภรณ์ สุภาษร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
1867. นายณรงค์ สารทอง โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1
1868. นางศศิพจมาน ทิพโรจน์ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป.สระบุรี เขต 1
1869. นางภิญโญ พานิชย์ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2
1870. นางมาลัย พรสินชัย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2
1871. นางสาวเยาวนิจ มุกดา โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป.สระบุรี เขต 2
1872. นายดนัย พึง่ธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4
1873. นางยุรินทร์ ดวงสีแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4
1874. นางสุจณี เบสูงเนิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4

              จังหวัดสระบุรี
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1875. นางอนงค์ อารีรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4
1876. นางธนวรรณ กันตาภิรมย์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1877. นางปิยนันท์ พึง่อารมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1878. นายปิยะ โกษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1879. นายโสภณ สุขพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1880. นางสาวขนิษฐา เภชยันต์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1881. นางสาวแสงเดือน จันทร์หม่อน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1882. นางหนูเมือง พวงศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1883. นายสุรพล ประไกลวรรณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุม่) สพป.สิงห์บุรี
1884. นางจิราพร แสงนาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1885. นางทิวากร ในทอง โรงเรียนอินทโมลีประทาน สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1886. นางเบญจา อ่องมี โรงเรียนอินทโมลีประทาน สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1887. นายประยูร ฟูตุ้ย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1888. นางปิยะมาศ มีแก่น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1889. นายพงษ์ศักด์ิ คชาธาร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1890. นางสาววารุณี ทองศรีพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1891. นางสมประสงค์ วุฒิสอน โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1892. นางสาวสมฤทัย ประมัย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1893. นางสายฝน พานิชยเวช โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1894. นางสุธิดา เนียดพลกรัง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1895. นางสุธิดา วศินะเมฆนิทร์ โรงเรียนวัดรังสรรค์(ประชาบ ารุง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1896. นางสุนันท์ทา มงคลทิพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1897. สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1
1898. นางสาวพิมพ์พรลภสั ลักษณะวิเชียร โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต 1
1899. นายสมชาย พุม่อิ่ม โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) สพป.สุโขทัย เขต 1
1900. นายสมนึก หร่ิงกัน โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต 1
1901. นางนิ่มนวล น้อยเนียม โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน สพป.สุโขทัย เขต 2
1902. นางปรานอม บรรดาจันทร์ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สพป.สุโขทัย เขต 2
1903. นางสาวไพริน น้อมเศียร โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป.สุโขทัย เขต 2
1904. นายวัชรพงศ์ แย้มกล่ิน โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.สุโขทัย เขต 2
1905. นางวาสนา บัวอ้น โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38
1906. นางศุภจิต มาตมุงคุณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38
1907. นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1908. นางจิตรเจริญ เคหะวฒักานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดสิงห์บุรี

              จังหวัดสุโขทัย
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1909. นายโพธิชัย ศรีเดช วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1910. นายสัญชัย ปีแ่ก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1911. นายอนุชาติ อินสด วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1912. นางสาวกุลนาถ จินดาเฟือ่ง โรงเรียนสายธรรม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1913. นายนันธวัฒน์ ทับเงิน โรงเรียนสายธรรม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1914. วา่ที่ ร้อยตรีหญิงป๎ทมาพร จุ้ยดี โรงเรียนสายธรรม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1915. นางสุชาดา พันธุช์นะ โรงเรียนสายธรรม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1916. นางสุธีรา จุลสราญพงษ์ โรงเรียนสายธรรม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1917. นางสุวรัตน์ ศรีตนทิพย์ โรงเรียนสายธรรม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1918. นางอุดมพร หอมนาน โรงเรียนสายธรรม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1919. นางอุทุมพร แก้วเกตุ โรงเรียนสายธรรม สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1920. นางแฉล้ม สิริกฤติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1921. นางนงลักษณ์ วฒันพทิักษ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1922. นางบังอร อุดม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางล่ี(พาณิชอุทิศ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1923. นางสาวปรารถนา สุขโข โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1924. นางพัชรียา เสนาใจ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1925. นางสาวภัทรลภา สมตัว โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1926. นางสาวภิรมย์ เล็กพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2  วัดปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1927. นางมาลีรัตน์ พรหมรส โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1928. นายอาทิตย์ ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1929. นางอุษา ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1930. นางสาวจริยา อุบาลี โรงเรียนกฤษณา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1931. นางเจริญ อ่อนกล่ าผล โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1932. นางสาวชบา พันธุศั์กด์ิ โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1933. นางเพ็ญศรี ประทุมรุ่ง โรงเรียนวัดตะลุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1934. นางเพียงใจ แก้วด า โรงเรียนวัดลาดตาล สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1935. นางสุวัฒจณา กะล าพัก โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1936. นางช าเลือง กล่ินล าดวน โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1937. นางชูศรี พิมนิสัย โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1938. นางนฤมล นนท์แก้ว โรงเรียนวัดจันทราวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1939. นางปราณี ป๎น้ไว โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1940. นางระวีวรรณ เรืองวิเศษ โรงเรียนวัดชีธาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1941. นางศิริลักษณ์ เรียบเรียง โรงเรียนวัดจ าปา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1942. นางสาวสมจิต คนสะอาด โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1943. นายส าเริง สุวาท โรงเรียนวัดทุง่คอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1944. นายพัฒนา พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

              จังหวัดสุพรรณบุรี
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1945. นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ สพม. เขต 9
1946. นายถวิล สุขวงษ์ โรงเรียนทุง่คลีโคกช้างวิทยา สพม. เขต 9
1947. นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. เขต 9
1948. นายนิรุตติ ปานทอง โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9
1949. นางสาวป๎ทมา พิกุลทอง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9
1950. นางภาสินี มากระจัน โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9
1951. นางลาวรรณ ยังศิริ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9
1952. นางสาววิภา สาครเสถียรกุล โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9
1953. นางสาวศนิชา คุ้นประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9
1954. นางศุภานัน เอกธีรธรรม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  7 สพม. เขต 9
1955. นายสนชัย ศรีโมรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9
1956. นายสันติชัย บุญรักษ์ โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9
1957. นางสายสุณีย์ หงษ์โต โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ สพม. เขต 9
1958. นายอดุลย์ เข็มเพ็ชร โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9
1959. นางพรสวรรค์ สระบัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1960. นายเริงศักด์ิ เข็มทอง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1961. นายสุทธิ อัมรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1962. นายสุธีร์ แบนประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1963. นายจอมพล แปพิมพา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1964. นางชนางรักษ์ พันธุแ์ตง โรงเรียนศุภลักษณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1965. ว่าที ่ร.ต.ทิวชา นิธิทัตมฆวาน โรงเรียนศุภลักษณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1966. นางสาวบุญศิริ สุวรรณศร โรงเรียนศุภลักษณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1967. นางสาวปรียา ดวงเทีย่ง โรงเรียนศุภลักษณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1968. นายมนต์ชัย ศรีทน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1969. นายศุภชัย มะลิอ่อง โรงเรียนศุภลักษณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1970. นางสุรีวรรณ กันทา โรงเรียนศุภลักษณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1971. นายกฤตภาสณ์ เพชรช่วย โรงเรียน อบจ.สุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวทิย)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1972. นายชินธรรม พรหมมณี โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1973. นางป๎ทมน จันทรมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1974. นางลัดดาวัลย์ แสงพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1975. นายวานิช เรืองวงษ์ โรงเรียน อบจ.สุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวทิย)์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1976. นางสุชะฎา โสพลพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1977. นายสุรพล พันธุท์อง โรงเรียนเทศบาล 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1978. นางสาวโสภณา บุญเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1979. นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1980. นางฉวีวรรณ ขันธ์พิเนตร โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

              จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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1981. นางอาภรณ์ อ าพันกาญจน์ โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1982. นางอารมย์ วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1983. นางสาวกรรณิกา ชูศรี โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1984. นางผิวพรรณ อนุพัฒน์ โรงเรียนเจริญเวชวิทยา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1985. นางเพ็ญวดี คนซ่ือ โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1986. นางเพ็ญศรี สิทธิเชนทร์ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1987. นางสิริรัตน์ สังวาลไชย โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1988. นางเสาวนีย์ ปิตตาระโพ โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1989. นางเยาวรัตน์ สุวนันทวงศ์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1990. นางสาววรรธนพร โพธา โรงเรียนบ้านทุง่จูด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1991. นางสุมาลี นาควิโรจน์ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1992. นางอนุษา ศิลปวิศาล โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1993. นางเกษราภรณ์ ทองไสย โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11
1994. นางสาวคนึงนิตย์ เนียมข า โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สพม. เขต 11
1995. นายนิวัฒน์ รักษ์รอด โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11
1996. นางเยาวดี ศักด์ิแก้ว โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11
1997. นางสาวสุจินา นุรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
1998. นางวรรณิภา นิลวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1999. นายสัมฤทธิ ์ทองพัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2000. นางจ าเป็น บรรจงช่วย โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2001. นางสาวบุปผา ร่ืนรวย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2002. นางสาวป๎ญจนาถ ชูทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2003. นายสุเชษฐ์ ดิษฐราชา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2004. นางสุทธิรัตน์ ปาลโมกข์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2005. นางอมรรัตน์ ศรีนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2006. นางอุรัตน์ นาคน้อย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2007. นางกุลณัฐฐา มุตะโสภา โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2008. นางวาสนา เสริมศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2009. นางศศิวิมล กาญจนจักร โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2010. นางศิริมล สงวนดี โรงเรียนเทศบาล ๓ เทศบาลอนุสรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2011. นางอรทัย แก่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2012. นางอรุณี ทองเลิศ โรงเรียนเทศบาล  2"วิภัชศึกษา" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2013. นางอิศราพร อินทะกนก โรงเรียนเทศบาล  3 (เทศบาลอนุสรณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2014. นายโชติ สวัสดี โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 1
2015. นางบุญจิราธร สุขบันเทิง โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1
2016. นางสาวสุภาพร ร าจวน โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป.สุรินทร์ เขต 1

              จังหวัดสุรินทร์
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2017. นายสุรชัย งามชื่น โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1
2018. นายอรรถพล ขันถม โรงเรียนอนุบาลส าโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป.สุรินทร์ เขต 1
2019. นางอุไรวรรณ เจือจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
2020. นางสาวกนกพร ทัพแสง โรงเรียนบ้านส าโรง สพป.สุรินทร์ เขต 2
2021. นางฉัลยาภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2
2022. นางพรพินันท์ โคตรพันธ์ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2
2023. นายศิโรตม์ อาวอร่ามรัศมิ์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สุรินทร์ เขต 2
2024. นางกัญระญา ยืนยิ่ง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป.สุรินทร์ เขต 3
2025. นางฉันทนา จามิกรณ์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.สุรินทร์ เขต 3
2026. นายธัชชัย ยั่งยืน โรงเรียนบ้านสะพานหัน สพป.สุรินทร์ เขต 3
2027. นางนงนุช พลภูเมือง โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 3
2028. นางปาจรีย์ ดนเสมอ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 3
2029. นายพิภพ ผลเกิด โรงเรียนบ้านพนม สพป.สุรินทร์ เขต 3
2030. นางลักษณา วงศ์กระสันต์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.สุรินทร์ เขต 3
2031. นางสุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล โรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3
2032. นางกนกวรรณ สมสุระ โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33
2033. นางประภา แข่งขัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33
2034. นางผ่องศรี เพิม่สุข โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33
2035. นางยุพาพิน ช่วยวัฒนะ โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33
2036. นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33
2037. นางวรณัน ทุมทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33
2038. นางสาววันทนีย์ สร้อยนาก โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33
2039. นางวัลลภา สุขบรรเทิง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33
2040. นายศราวุฒิ สนใจ โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33
2041. นางสิริกานต์ จงวฒันะประสิทธิ์ โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33
2042. นางอรุณีย์ มนต์ดี โรงเรียนทุง่กุลาพิทยาคม สพม. เขต 33
2043. นายธวัชชัย รัฐสมุทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2044. นางนภาพร เหล่าพิชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2045. นางสาวนิภารัตน์ รักษ์คิด วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2046. สิบเอกไพรัตน์ แก้วมารยา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2047. นางสาวศิริกัลยา ป๎ดตะชารี วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2048. นายสราวุฒิ รักษาวงค์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2049. นางสุรางคนา ถือคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2050. นางอรุณี นาคสังข์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา



59

2051. นายสุภากร ท าเนาว์ โรงเรียนเทศบาลปากคาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2052. นายคนอง อาจโยธา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
2053. นางจารุณี อาจจันดา โรงเรียนเลิดสิน สพป.บึงกาฬ
2054. นางจิราพร ทัศมี โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สพป.บึงกาฬ
2055. นายณัฐพล สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนบ้านดงชมภู สพป.บึงกาฬ
2056. นางสาวดรุณี นันทา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
2057. นายพนมไพร อาจจันดา โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.บึงกาฬ
2058. นางเยาวรัตน์ สมบัติดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
2059. นางลฎาภา พรมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
2060. นายสุภาพ เจริญชาติ โรงเรียนอนุบาลบุงคล้า สพป.บึงกาฬ
2061. นายอ านาจ สีทะ โรงเรียนบ้านโป่งเปลือย สพป.บึงกาฬ

2062. นางทิพวรรณ คุณาวัฒน์ โรงเรียนบ้านเด่ือใต้ สพป.หนองคาย เขต 1
2063. นางนิภารัตน์ บุญชิต โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1
2064. นายพรเทพ รัตนติสร้อย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1
2065. นางปริญฎา อุ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2
2066. นายวัสพล พัดเปีย้มา โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2
2067. นางนิรินดา อาจเดช วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมต่อเรือหนองคาย สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2068. นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1
2069. นางจริยา แสนเจริญสุข โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1
2070. นายทองสิน ไชยเบ้า โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.หนองบัวล าภู เขต 1
2071. นางบุญรัตน์ คิดรอบ โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1
2072. นางสรัญญา ชัยนอก โรงเรียนบ้านข้องโป้ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1
2073. นายสุรเดช ภานิล โรงเรียนบ้านหนองกุงค าไฮ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1
2074. นางอิศราภรณ์ ภาพันธ์ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1
2075. นางกัญจน์กมล มาลี โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพป.หนองบัวล าภู เขต 2
2076. นายกิตติภัก สีหาไชย โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2
2077. นายถาวร ศรีคุณแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2
2078. นางวิไลวรรณ รัตนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2
2079. นายสากล ไชยคิรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกุงโพธิศ์รีสมพร สพป.หนองบัวล าภู เขต 2
2080. นายคงฤทธิ ์มิ่งพันธ์ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19
2081. นายจ าเนียร ศรีภูธร โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19
2082. นายเอราวัณ เจริญยุทธ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม. เขต 19
2083. นางสาวจริยา แจ้งก าพี้ โรงเรียนอนุบาลสุดา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดบึงกาฬ

              จังหวัดหนองคาย

              จังหวัดหนองบัวล าภู
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2084. นางสาวรุ้งนภา โคตรนารินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุดา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2085. นางสาวศศิกาจน์ รุ่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุดา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2086. นางสาวนิภา รวยลาภ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2087. นายอรรถนิรุตต์ิ ปกป้อง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2088. นางจรรทิมา เวลาดี โรงเรียนบ้านดอนตาวง สพป.อ่างทอง
2089. นางชานิณี คุ้มเกรง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
2090. นางทัศนีย์ ภูสุ่วรรณ โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป.อ่างทอง
2091. นางบงกช คนรู้ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
2092. นางปิน่อนงค์ ช้างพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
2093. นางภาวินี แก้วมณี โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง สพป.อ่างทอง
2094. นางเสริมบุญ รสโอชา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
2095. นางอัจฉรา ผ่องกาย โรงเรียนอ่างทองป๎ทมโรจน์วิทยาคม สพป.อ่างทอง
2096. นางสาวอัญชลี กันอุป๎ทว์ โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู 2504) สพป.อ่างทอง
2097. นายพจนา สุจริตวิบูลย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5
2098. นางอุมาวรรณ แสงสนิท โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5
2099. นางปิยนุช หมายเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2100. นายไพศาล เอี่ยมมิ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2101. นางสุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ วิทยาลัยการอาชีพโพธิท์อง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2102. นางก าไล มงคลสังข์ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2103. นางทองเจือ รักษาสัตย์ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2104. นางธนัญญา สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมภ)์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2105. นางบุญเรือน ภูพ่ันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมภ)์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2106. นางภัศรา อ่อนคง โรงเรียนสนิทวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2107. นางวัชรี พูลเพ็ชร โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2108. นายวิเศษ ศรีกระจ่าง โรงเรียนสนิทวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2109. นางสาวสุดารัตน์ พลเสน โรงเรียนสนามชัยสิทธิน์ุสรณ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2110. นางสุนันทา ชุ่มชื่น โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2111. นางแสงเทียน พึง่ภิญโญ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2112. นายไกวัล ชมัฒพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2113. นายชาญ ยุวพรม โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2114. นางฐิติยา ยุวพรม โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2115. นายทรงฤทธิ ์กัลยา โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2116. นางธานีรัตน์ วิริยะกุล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2117. นางสาวเพ็ญศรี บุญเคล้า โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดอ่างทอง

              จังหวัดอ านาจเจริญ
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2118. นางสาวภาณีวัลย์ จันทวี โรงเรียนเทศบาลอ านาจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2119. นางวัฒนา ทองวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2120. นางสาวสมศิริ จึงสถิตย์กูล โรงเรียนเทศบาลอ านาจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2121. นางสิริกานต์ เจตเขตกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2122. นางนฤมล เหลาผา โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป.อ านาจเจริญ
2123. นางภราดา วิริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านเชือก สพป.อ านาจเจริญ
2124. นายภีรพัฒน์ อุทธา โรงเรียนป่าต้ิวป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป.อ านาจเจริญ
2125. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม. เขต 29
2126. นายชินวัตร นามแสน โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม. เขต 29
2127. นายเถลิงศักด์ิ เถาว์โท โรงเรียนน้ าปลีกศึกษา สพม. เขต 29
2128. นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักด์ิ โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม. เขต 29
2129. นายนคร อรอินทร์ โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม. เขต 29
2130. นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์ โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม. เขต 29
2131. นางร าพึง ไชยกุฉิน โรงเรียนอ านาจเจริญ สพม. เขต 29
2132. นายศุภวิทย์ โกพล วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2133. นางสุกัญญา ลุยพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2134. นางทองม้วน ค าผาลา โรงเรียนเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2135. นางบุญกอง มีมานะ โรงเรียนเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2136. นางสาวบุญเชิด สอนพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2137. นางมะลิวัลย์ ชื่อเพราะ โรงเรียนเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2138. นางวงค์เดือน ไชยรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2139. นางวันวิณา ไชยคิรินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2140. นางสุภาภรณ์ ป๎ดนา โรงเรียนเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2141. นางนันทาศิริ อธิราช โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2142. นางนุชนาฎ ศรีโสภา โรงเรียนเทศบาล5 สีหรักษ์วิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2143. นางสาวเนาวรัตน์ รุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2144. นางปิยะมาศ น้อยก่ า โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2145. นายพรเทพ กฤษมานิต โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2146. นายสันติ ขามวิเศษ โรงเรียนพันดอนวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2147. นางสาวส ารวย สังฆะมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2148. นายสุทโธ ผางค้อน้อย โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2149. นางอัจฉริยาพร สมอ่อน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2150. นายประครอง ระติเดช โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1
2151. นางสาวกาหลง โคตรบึงแก โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 2
2152. นายณรงค์ โสภิณ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต 2
2153. นางสาวตติยา คุณแก้ว โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 2

              จังหวัดอุดรธานี
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2154. นายธงชัย พลอินทร์ โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.อุดรธานี เขต 2
2155. นายธวัชชัย จันทะรัด โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2
2156. นางสาวนุชดา กวนหลวง โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า สพป.อุดรธานี เขต 2
2157. นางวิจิตรา คลังกลาง โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 2
2158. นางสุภี แถนสีแสง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป.อุดรธานี เขต 2
2159. นางหนูปอง บุญประคอง โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 2
2160. นายอภิชาติ สนธิลา โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป.อุดรธานี เขต 2
2161. นางกรรณิการ์ แซ่ตัง โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต 3
2162. นายชาญชัย ปานเดชา โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป.อุดรธานี เขต 3
2163. นางสาวนารี ลือภูเขียว โรงเรียนบ้านตูม สพป.อุดรธานี เขต 3
2164. นายพุฒิพงศ์ ดอกศร โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุดรธานี เขต 3
2165. นางวีรียา มาตะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต 3
2166. นางกันหา มาศมหันต์ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.อุดรธานี เขต 4
2167. นางจันทร์ฉัตร ศิริโรจน์ภิญโญ โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 4
2168. นางเรไร ปลัดกอง โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 4
2169. นายสาคร ศิริจันทรา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป.อุดรธานี เขต 4
2170. นางสุกัญญา ไพศาล โรงเรียนบ้านน้ าซึม สพป.อุดรธานี เขต 4
2171. นางสุมามาลย์ จ าปานิล โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป.อุดรธานี เขต 4
2172. นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20
2173. นางดวงมณี วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20
2174. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20
2175. นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
2176. นางอภิชญา ยะไวทย์ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20
2177. นางอภิญญา ดิเรกศรี โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20
2178. นางสาวนุ่มนวล หาหลัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2179. นางเบญจวรรณ บุง้ทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2180. นางล าพรรณ มานัส วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่วอุดรธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2181. นางสรวงสุดา แสนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2182. นางอัมพร พจน์สมพงส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2183. นางสาวณัฏฐ์ธา ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนเซนต์เมร่ี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2184. นางสาวประนอม บุตรสงกา โรงเรียนเซนต์เมร่ี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2185. นางปรานอม โอนากุล โรงเรียนเซนต์เมร่ี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2186. นางพัทธนันท์ นฤภัย โรงเรียนเซนต์เมร่ี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2187. นางสาววิชุดา แจ่มจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมร่ี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2188. นางสิริลักษณ์ ค าชาย โรงเรียนเซนต์เมร่ี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



63

2189. นางขนิษฐา สิงห์โต โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2190. นางจรินทร์ แก้วหนู โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2191. นายชาญชัย ช านาญเอื้อ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2192. นางสาวณัฐธิดา คลาดแคล้ว โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2193. นายธนกฤต แสนดี โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2194. นางนงค์เยาว์ ศิลปชัย โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2195. นางเบญจวรรณ ธีระแนว โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2196. นางสาววรรณนิตา พงษ์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2197. นางสาวสุดชาดา ใจมา โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2198. นางสุพัณณิตา กิมประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2199. นางน้ าค้าง คลังกรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านปากฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2200. นางปราณี หินจันทร์ โรงเรียนบ้านง้ิวงาม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2201. นางสุชิดา สมุทรหล้า โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2202. นางสุนิษา ดีแท้ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2203. นางสุภารัตน์ กัดมั่น โรงเรียนบ้านซ่านสมัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2204. นายทองเพชร นาสอน โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2205. นายทองหมุน เจริญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2206. นางนุชนาฎ ค าเทพ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2207. นายมนต์สะกันฑ์ เท็นผม โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2208. นางสมจิต นาสอน โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2209. นางสาวอัจฉรา เล้ียงเชื้อ โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
2210. นางมาลัยวัลย์ วงศ์ใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2211. นางสาวศุภามาศ โชคผ่องใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2212. นายสุเทพ มั่นคง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2213. นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2214. นางอรพิน เกตุจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2215. นายด ารงค์ ตุ้มพงค์ โรงเรียนจรัสศิลป์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2216. นายทัศนะ อ่อนนิ่ม โรงเรียนเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2217. นายประสาน บุญมี โรงเรียนหัววเฉียว สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2218. นางสาวมนตรี อินทร์หอม โรงเรียนจรัสศิลป์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2219. นางสาวยุพารัตน์ โชคทวีกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2220. นางศวิไล แก้วอุดร โรงเรียนหัววเฉียว สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2221. นางสุภาพร อ่วมบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2222. นายอภิสิทธิ ์ศรีจันทร์ทับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดอุตรดติถ์
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2223. นายขวัญชัย พยัฆโค โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2224. นางจันทร์ฉาย เผือกพ่วง โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2225. นางนิตยา ปาริจฉัตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2226. นางพรสุรัตน์ มะฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2227. นางสมหมาย เกษมุติ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2228. นางสาวสอาด ช านิเขตรการ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2229. นางสาวสิวาพร ภักดีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2230. นางสุภิน หัวดง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2231. นายอุเทน ชวดนุช โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2232. นางอุไรวรรณ เจนเจตวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2233. นางคนึง หงษ์ยิ้ม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป.อุทัยธานี เขต 1
2234. นางวรัชยา กาจชัยการ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป.อุทัยธานี เขต 1
2235. นางสมใจ โสมนัส โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) สพป.อุทัยธานี เขต 1
2236. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป.อุทัยธานี เขต 1
2237. นางกชพร เปียมาลย์ โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2
2238. นางสาวน้ าผ้ึง บุญวรรณ์ โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2
2239. นางนิลุบล กล่ันเขตรกิจ โรงเรียนบ้านทุง่สามแห่ง สพป.อุทัยธานี เขต 2
2240. นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป.อุทัยธานี เขต 2
2241. นางรัชวงค์ เสมากูล โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2
2242. นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ โรงเรียนวัดทุง่หลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2
2243. นางสาวสิรินทิพย์ สุวรรณวิทย์ โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2
2244. นายไชยโพธิ ์ร่มโพธิ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42
2245. นางมิสสรี วิทยารัตน์ โรงเรียนทุง่โพวิทยา สพม. เขต 42
2246. นางสาวลภัสส์การณ์ ป๎ญญารัศสกุล โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42
2247. นางณิชกมล เงินบ ารุง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2248. นางพรรณี อ่อนละมูล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2249. นางลภาวรรณ ยศนันท์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2250. นายทองสอน อังคุระษี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2251. นางปรุงจิต จันทะสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2252. นางสาวมณีรัตน์ กล้ายุทธ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2253. นางรสรินทร์ ช่างเหล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่มิตรภาพที ่5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2254. นางสาวรัศมี พรมสิงห์ โรงเรียนบัวงามวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2255. นางรุ่งณะภา รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส าราญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2256. นางศรีทอง ชัยชนะ โรงเรียนบัวงามวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2257. นางศิริพร รังษี โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที ่5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              จังหวัดอุบลราชธานี
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65
2258. นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที ่5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2259. นางจงจิตร โทนุการ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2260. นางสาวชาลีมาศ หาระบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2261. นางนัดดา มงคลแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2262. นางพวงเพชร บุตรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2263. นางเพิม่พูน ดอกดวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2264. นางไพฑูรย์ แก้วก าไร โรงเรียนบ้านยางเทิง สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2265. นางละมูล ธนะคุณ โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2266. นางวิภาพร แก่นอ้วน โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2267. นางสาวอรุณี จงรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2268. นางสาวชลธารา ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ า สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2269. นางธิติมา ชิณพันธ์ โรงเรียนบ้านค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2270. นางนริศรา อินทรเทศ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2271. นางนวพรรณ พรมสอน โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2272. นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2273. นายยอดชาย อินทรเทศ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2274. นางยุพิน ชาวศรี โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2275. นางศักด์ิสิทธิ ์บุญยั้ง โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2276. ว่าที ่ร้อยตรีสุรเชษฎ์ เพ็ญพร โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2277. นางอรวรรณ พงศ์ภัทรพร โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2278. นางอัญชิษฐา วิชาพูล โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ า สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2279. นางสาวเกศชฎา พลสูงเนิน โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2280. นางจีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2281. นางจุไรรัตน์ ศักด์ิบูรณาเพชร โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2282. นางสาวนารีนาฎ สีหานาม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2283. นายบุญนับพัน สมบัตินันท์ โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2284. นายพรชัย ชูหา โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2285. นางพรรณี อรุณพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2286. นางไพวรรณ สัมปชัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคน์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2287. นายสมพร ผุดผาด โรงเรียนบ้านดอนน้ าค า สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2288. นายสุริยนต์ ไชยมาตร์ โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2289. นายสุวิทย์ ปิยะราษฎร์ โรงเรียนบ้านจุการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2290. นางนงคราญ แก้ววงษา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 4
2291. นายวสันต์ ใจชื่น โรงเรียนบ้านส าโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 4
2292. นางกมลมาลย์ บุญมั่น โรงเรียนบ้านโขง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
2293. นางนิภาภรณ์ พาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
2294. นายพรชัย เกตุทองดี โรงเรียนบ้านจันลา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
2295. นางล าธาร ปาปะสา โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
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2296. นางวาสนา วงมาลี โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
2297. นางส านวน วรวัฒน์ โรงเรียนบ้านค าส าราญ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
2298. นางประภัสสร หวังดี โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29
2299. นางปานมุก ทองสาย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29
2300. นางสาวปิน่เพชร ชาปะวัง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29
2301. นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม สพม. เขต 29
2302. นางวันเพ็ญ พรมสอน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29
2303. นายสงวนศักด์ิ พาสง่า โรงเรียนทุง่เทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29
2304. นายสิทธิพงษ์ แสงสว่าง โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29
2305. นางอนงค์ พิมพาวัตร โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29
2306. นางอุ่นจิตร รัตนภู โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29
2307. นายณรงค์ ศรีธัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2308. นางสาวธนพร บุญยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2309. นายวสันต์ จัยสิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2310. นางศิรินณา ดอนชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2311. นางสาวสุนันทา เขียวนิล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2312. นางสาวสุมาลย์ ปราบพยัคฆา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2313. นายจักรพันธ์ วงชมภูชูวงศ์ โรงเรียนพระกุมารอุบล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2314. นางสาวธัญดา นันทธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2315. นางประไพ แสงสว่าง โรงเรียนอาเวมารีอา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2316. นางวราภรณ์ พิมราช โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2317. นายวุฒิชัย สุพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2318. นางศิริพร แสนทวีสุข โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2319. นางศิวเนตร การกล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2320. นางสายรุ้ง ประวิทย์ธนา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2321. นายสุรชาติ บุญมา โรงเรียนอาเวมารีอา สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2322. นายเอกพันธ์ จินดาเนตร โรงเรียนมารีย์นิรมล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2323. นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

2324. นางสาวอภิญญา พงษ์เกษม กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

(ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการคุรุสภา

ส่ัง  ณ  วันที ่    ๖  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

    พลเอก


