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              กรงุเทพมหานคร

1. นางเกศกานดา ศิลปวาณิชย๑ โรงเรียนวดัปริวาศ           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2. นางขจรรัตน๑ เกษรสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน๑           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
3. นางสาวจันทรี แซมทอง โรงเรียนราชบพธิ           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
4. นางสาวจีรวรรณ เมฆมณฑา โรงเรียนวชิากร           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
5. นางชัชณา เสรีกุล โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ๑)           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
6. นายฐิติภทัร สิงห๑ลํ้าเลิศ โรงเรียนวดับงึทองหลาง           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
7. นางสาวดวงใจ จันทะเสน โรงเรียนวดัหลักส่ี(ทองใบทวิารีวทิยา)           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
8. นางสาวธญัชนก ไชยโคตร โรงเรียนราชบพธิ           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
9. นายธญัเทพ นราประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน๑           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
10. นางสาวนงนุช บญุตาปวน โรงเรียนหวัหมาก           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
11. นางสาวนิภาวรรณ เพญ็จันทร๑ โรงเรียนบา๎นบางกะปิ           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
12. นางสาวพชัรา อยูํสมบรูณ๑ โรงเรียนวดัศาลาครืน           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
13. นางพชัรินทร๑ เอื้ออิฐผล โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
14. นายภริูวจัน๑ ศรีแสงเมือง โรงเรียนสุเหรําใหมํ           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
15. นางสาวมโนมาศ ไกรเพิ่ม โรงเรียนวดัยายรํม(วฒันราษฎร๑รังสรรค๑)           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
16. นายรณชัย บญุลือ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
17. นายรณชิต นราพนัธ๑ โรงเรียนวดัดงมูลเหล็ก           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
18. นางรมยชนก เข็มเจริญ โรงเรียนประชาอุทศิ (จันทาบอนุสรณ๑)           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
19. นางสาววนัดี ขามประโคน โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน๑           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
20. นางวาสนา รังสร๎อย โรงเรียนวดัลานบญุ           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
21. นางวชิญาพร เลียบใย โรงเรียนวดันิมมานรดี           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
22. นางสาวเวธกา หนูเพช็ร โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ๑           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
23. นายศรัทธา เที่ยงเจริญ โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฏร๑อุทศิ)           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
24. นายสมเจตน๑ ลาภชวลิต โรงเรียนวดัราษฎร๑บํารุง (งามศิริวทิยาคาร)           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
25. นายสมหมาย เสือเทศ โรงเรียนสามัคคีบํารุง           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
26. นายสหวฒัน ธรรัตนศรันย๑ โรงเรียนวดัศาลาครืน           สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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27. นางสาวสายฝน กิตติกุลอําไพ โรงเรียนวดัราษฎร๑บํารุง (งามศิริวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
28. นางสาวอุมาพร พนัธะไชย โรงเรียนบา๎นบวัมล (เจริญราษฎร๑อุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
29. นางสาวณภทัร กุลจิตติธร โรงเรียนทวธีาภเิศก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
30. นางธญัวลัย เคนแพง โรงเรียนศรีอยุธยา  ในพระอุปถัมภ๑ฯ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
31. นายบรรเทงิ จันทร๑นิเวศน๑ โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ๑" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
32. นางปยิวรรณ ปติิวทิรูวรรัตน๑ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
33. นางพรทพิย๑ รตนะมโน โรงเรียนวดับวรมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
34. นายมานะ อินทรสวาํง โรงเรียนศึกษานารี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
35. นางสาววทิยาภรณ๑ สุขสนธวิงศ๑ โรงเรียนราชนันทาจารย๑ สามเสนวทิยาลัย2 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
36. นางสาวศิริวฒัน๑ นารีเลิศ โรงเรียนสตรีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
37. นางสาวสุพชัดา พนิิจชอบ โรงเรียนสตรีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
38. นางจารุวรรณ ทองมี โรงเรียนสุขุมนวพนัธ๑อุปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
39. นางจิตฐิพร ณ   ศรีโต โรงเรียนสตรีวทิยา 2 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
40. นายจิรทปีต๑ โชติดิลก โรงเรียนเทพศิรินทร๑รํมเกล๎า สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
41. นายปรีชา คงสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห๑ สิงหเสน)ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
42. นางพชัุดาญ๑ อินทรทตั โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
43. นางรววีรรณ คงเพชร โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
44. นางรัตนา เดชจันทร๑ โรงเรียนลาดปลาเค๎าพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
45. นางศิริกุล นพรัตน๑ โรงเรียนลาดปลาเค๎าพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
46. นางสาวกรรณิกา เล๎าประเสริฐ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
47. นางเกศมณี พนัธ๑พฒันกุล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจําง สิงหเสนี) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
48. นางจุฑารัตน๑ นามวงศ๑ โรงเรียนบา๎นหนองบอน (นัยนานนท๑อนุสรณ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
49. นางสาวฐานิตา บญุปลูก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจําง สิงหเสนี) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
50. นางเตือนใจ วสเกษม โรงเรียนพญาไท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
51. นางธนินท๑ธร ชูแก๎ว โรงเรียนพญาไท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
52. นางป๓ทมา เทศประเสริฐ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจําง สิงหเสนี) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
53. นางพชัราภรณ๑ ทศันสุวรรณ โรงเรียนพญาไท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
54. นางมยุรี แสงรัตนทองคํา โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
55. นางสาวศศิธร เขียวกอ โรงเรียนพญาไท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
56. นายกุศล แก๎วพพิฒัน๑ วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
57. นายจิรายุทธิ ์อํอนศรี วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทศิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
58. นายพงษ๑ศักด์ิ เดิมสมบรูณ๑ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
59. นางภาวณีิ อ่ําทอง วทิยาลัยสารพดัชํางนครหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
60. นางวรพร เกียรติศักด์ิโสภณ วทิยาลัยพณิชยการเชตุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
61. นางอารี ด๎วงกําเหนิด วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
62. นายกิตติ เหลาคํา โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
63. นางจารุณี โพธิน์๎อย โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
64. นางรัดณา แสนรัมย๑ โรงเรียนพระแมํมารี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
65. นางสาวชาริณี ล๎อมงคล โรงเรียนพระแมํมารี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
66. นางญาดา จันทร๑ศุกระ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
67. วาํที่ร๎อยตรีหญิงดารญา ตันตินีรนาท โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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68. นายบริพตัร อินทรบญุ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
69. นางสาวป๓ทมา ฤกษ๑โสภา โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
70. นางสาวมนตรี ไชยพล โรงเรียนพระแมํมารี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
71. นางมยุรี มีล๎อม โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
72. นางสาวเมธาว ีโคตวงศ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการภาษานุสรณ๑บางแค สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
73. นายโยธนิ วงษ๑สะอาด โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
74. นางสาวศยามล พลูศิริ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
75. นางสาวศรทพิย๑ บญุคง โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
76. นางศิริพร สังข๑นิ่ม โรงเรียนพระแมํมารี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
77. นางศุภสิรา แจํมจิตร โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
78. นางสาวสมใจ พรมสารี โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
79. นางสิรินทพิย๑ อยูํรักษา โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
80. นางสุดารัตน๑ ธานัตถ๑โชติภณ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
81. นางอรพรรณ จันทร๑เปรม โรงเรียนพระแมํมารีสาทร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
82. นางอวยพร แสงหรัิญ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
83. นางอัจฉรา ชุมพนัธ๑ โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
84. นางอุบลศรี อํอนพลี วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
85. นางสาวสุกาญจน๑ดา กล๎าแข็ง กศน.เขตสะพานสูง สํานักงาน กศน.
86. นางสาวเกสรา วงศ๑จอม โรงเรียนพบิลูประชาสรรค๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

              จังหวัดกระบี่

87. นางจิรัญญา หง๎าฝา โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
88. นางวไิลวรรณ สวาํงดวงพตัรา โรงเรียนบา๎นชํองพลี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
89. นายวษิณุ ไวยเจริญ โรงเรียนบา๎นชํองพลี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
90. นางสาวสมศรี สุทธิ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
91. นางสาวสุนิศรา หาดสุด โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
92. นางอําไพ เกื้อมา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
93. นางจุฑาทพิย๑ โรจน๑สราญรมย๑ โรงเรียนอําวลึกประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
94. นางชบาน๎อย ชัยทอง โรงเรียนอําวลึกประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
95. นางโชติมา เถาว๑อั้น โรงเรียนอําวลึกประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
96. นางบณัฑิตา แจ๎งจบ โรงเรียนอํามาตย๑พานิชนุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
97. นางป๓ทมา พลายด๎วง โรงเรียนอําวลึกประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
98. นายพนั สอาดเอี่ยม โรงเรียนอํามาตย๑พานิชนุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
99. นางเยาวนารถ เลาหบรรจง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
100. นางศิริมา แสนพนัตรี โรงเรียนบา๎นนาวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
101. นางอนงค๑ลักษณ๑ ทองล๎วน โรงเรียนบา๎นทุํงสูง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
102. นางกอบแก๎ว ตัวต้ัง โรงเรียนสังทองข๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
103. นางธนารัตน๑ บญุโสภาส โรงเรียนสังข๑ทองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
104. นางประไพ หมันบตุร โรงเรียนสังข๑ทองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
105. นายประสงค๑ แก๎วเสริม โรงเรียนสังข๑ทองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
106. นางสาวพวงรัตน๑ ชมภเูวช โรงเรียนสังข๑ทองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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107. นางยุวดี แสงทอง โรงเรียนสังข๑ทองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
108. นางสุพตัรา ฮํอบตุร โรงเรียนสังข๑ทองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดกาญจนบรุี

109. นางสาวเกศณีย๑ ไทยถานันดร๑ โรงเรียนเทศบาล 3 (บา๎นบอํ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
110. นายชัยณรงค๑ ชัยพฤติตานนท๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
111. นางดารณี มะขามหอม โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
112. นางสาวนวรัตน๑ เกษมสานต๑ โรงเรียนเทศบาล 3 (บา๎นบอํ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
113. นายนิรุจน๑ ศรีโพธิช์๎าง โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
114. นายบณัฑิต บญุจีน โรงเรียนเทศบาล 3 (บา๎นบอํ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
115. นางแพงศรี คํานึง โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
116. นางรํุงรัตน๑ ดีขม โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
117. นายวรีะศักด์ิ ชาลวนักุมภรี๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
118. นางอัมรา ชาววงัไทร โรงเรียนเทศบาล 3 (บา๎นบอํ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
119. นางสาวจีเรียง บญุสม โรงเรียนบา๎นทุํงมะขามเฒํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
120. นางสาววไิลวรรณ ชาวงษ๑ โรงเรียนวดัถ้ํามังกรทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
121. นายสมศักด์ิ บญุพา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
122. นายอัษฎาวธุ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
123. นางจิตรา บญุมา โรงเรียนวดัตะครํ้าเอน สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

124. นางสาวชวนพศิ กระตําย โรงเรียนหนองซํอนผ้ึงผดุงวทิย๑ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

125. นางสาวภรณ๑อนงค๑ เล๎าอรุณ โรงเรียนประชาวทิยาคาร สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

126. นางสาวยุพนิ ทศันวจิิตรพนัธ๑ โรงเรียนบา๎นรางกระตําย "พริิยะประชาคาร" สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

127. นางวารุณี พวงสุข โรงเรียนบา๎นบอํระแหง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

128. นางศิริพร คูประชามิตร โรงเรียนวดัดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

129. นางสาวสุกานดา สุทธวิวิฒัน๑ โรงเรียนทาํมะกาวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
130. นางเกศฤทยั คําษร โรงเรียนบา๎นเสาหงษ๑ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

131. นางมลทริา คล๎ายคลึง โรงเรียนบา๎นหนิแหลม สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

132. นางรัชนิดา นิลมณี โรงเรียนบา๎นดินโส สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

133. นางสาวกรรณิกา บงึแก๎ว โรงเรียนบา๎นชํองดําน สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

134. นางขนิษฐา ต๎นพงษ๑ โรงเรียนบา๎นวงัด๎ง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

135. นางจันทมิา สนิทสัมพนัธ๑ โรงเรียนบา๎นสระเตยพฒันา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

136. นายจิตกร อารีย๑วงศ๑สถิตย๑ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
137. นางณัฐชา จันทมัด โรงเรียนวดัทุํงมะสัง(มิตรภาพที9่) สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

138. นางธนัยพร อินทโฉม โรงเรียนบา๎นชํองดําน สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

139. นางเรไร วเิชียรสาร โรงเรียนบา๎นหนองตาเดช สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

140. นางเรืองรําไพ กัณหา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
141. นายกิตติศักด์ิ บวัศรี วทิยาลัยสารพดัชํางกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
142. นายนนท๑วศวจัน๑ เทยีนทอง วทิยาลัยสารพดัชํางกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
143. นางพรรณประไพ ชูทรัพย๑ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
144. นายระพนิ ศักด์ิพรหม วทิยาลัยสารพดัชํางกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
145. นางกาญจนา เพช็รแก๎ว โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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146. นางขนิษฐา สมบรูณ๑ โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
147. นางสาวนันทยิา ทองเครือ โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
148. นายปรีชา กมลทพิย๑วงศ๑ โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
149. นายป๓ญญา มนต๑คลํ้า โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
150. นางสาวพรทพิย๑ บตุรดี โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
151. นางเสาวดี โพธิง์าม โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
152. นางอรพนิ เพช็ร๑น๎อย โรงเรียนอนุชนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
153. นางสาวขนิษฐา เวชรังษี โรงเรียนสมเด็จพระปยิมหาราชรมณียเขต สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
154. นายเสวย เสนแก๎ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 45 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

              จังหวัดกาฬสินธุ์

155. นายจิรศักด์ิ ภหูนิกอง โรงเรียนดงมูลวทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
156. นายชวนิ พงษ๑มา โรงเรียนบวัขาว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
157. นางสาวทพิย๑วลัย๑ วรีศักด์ิ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ๑พทิยาสิทธิ์ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
158. นางปานดวงใจ เนาวพนัธุ๑กุล โรงเรียนลําปาววทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
159. นางลัดดาวลัย๑ บญุเรือง โรงเรียนบวัขาว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
160. นางสายสุดา สาละ โรงเรียนดงมูลวทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
161. นายโสภณ นาตรีชน โรงเรียนบวัขาว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
162. นางอรัญญา พฒุทอง โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ๑พทิยาสิทธิ์ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
163. นางอรุณรัตน๑ ระวโิชติ โรงเรียนเทศบาล 4 วดัใต๎โพธิคํ้์า กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
164. นางเกตน๑นิภา อันพาพรม โรงเรียนสามชัยอุดมวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 1
165. นายชวลิต แสงศิริทองไชย โรงเรียนกาฬสินธุ๑พทิยาสรรพ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
166. นางไพรวลัย๑ ชาทพิฮด โรงเรียนสามชัยอุดมวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 1
167. นางศศิวมิล หลํุงเปาู โรงเรียนบา๎นเหล็กกกกอกสามัคคี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 1
168. นางสุปรียา พนัอุสาห๑ โรงเรียนบา๎นมํวงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 1
169. นางแสงเดือน บญุอรัญ โรงเรียนหนองหวัช๎าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 1
170. นางอัญชลี สอนชา โรงเรียนพพิฒัน๑ราษฏร๑บํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 1
171. นายกฤษดา ศิริสุทธา โรงเรียนนาตาลวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 2
172. นายจักรพนัธ๑ นาทองไชย โรงเรียนจินดาสินธวานนท๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 2
173. นางจิรนันท๑ กุญชะโมรินทร๑ โรงเรียนพนิิจราษฎร๑บํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 2
174. นายประสงค๑ สกุลซ๎ง โรงเรียนบา๎นแกวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 2
175. นายป๓ญญา เสนภงูา โรงเรียนสร๎างมิ่งประสิทธิผ์ล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 2
176. นางรําไพ แสงนิกุล โรงเรียนโคกศรีวทิยายน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 2
177. นางลัดดาวลัย๑ พรพนม โรงเรียนพนิิจราษฎร๑บํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 2
178. นางกองใจ ศิริกุล โรงเรียนชุมชนโพนพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 3
179. นางจงกลนี บรูะวฒัน๑ โรงเรียนบา๎นบวัขาว(วนัครู 2500) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 3
180. นางประภสัสร ยะณะโชติ โรงเรียนบา๎นค๎อราษฎร๑บํารุงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 3
181. นางปาริชาติ ยุระพนัธ๑ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กาฬสินธุ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
182. นางพลูสวสัด์ิ นามสุข โรงเรียนบา๎นดอนอุมรัว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 3
183. นางมลิวรรณ เขจรศาสตร๑ โรงเรียนคําโพนทองบริบรูณ๑ราษฏร๑บํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 3
184. นางวไิลลักษณ๑ ศรีแก๎ว โรงเรียนชุมชนหนองยางวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 3
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185. นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบา๎นดอนอุมรัว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 3
186. นายสมศักด์ิ สัมป๓ญนัง โรงเรียนคําบงพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๑ เขต 3
187. นายนราทพิย๑ เหลําเขตกิจ วทิยาลัยสารพดัชํางกาฬสินธุ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
188. นางวรณี ศรีวสัิย วทิยาลัยการอาชีพหว๎ยผ้ึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
189. นายไวพจน๑ เพชรรัตน๑ วทิยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
190. นางเนตรนภา ไชยเลิศ โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟกุฉินารายณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
191. นางปริญญา กมลภพ โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟกาฬสินธุ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
192. นางสาววภิารัตน๑ สวาํงศรีสกุลพร โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟกาฬสินธุ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดก าแพงเพชร

193. นางสาวกฤษณี สําเนากลาง โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัทุํงสวน) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
194. นายชนก เชียงมูล โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัทุํงสวน) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
195. นายชยุตม๑ กระตํายทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย๑  บุญประคองพิทยาคม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
196. นางฐิติมา เมฆอุไร โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัทุํงสวน) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
197. นางนภชนก ทองมากรัตน๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
198. นางน้ําอ๎อย อนุสนธิ์ โรงเรียนชากงัราววิทยา (อนิทร๑-ชุมํ ดีสารอปุถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
199. นางพนม สมโภชน๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
200. นางสาวพรพรรณ เขียวไสว โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัทุํงสวน) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
201. นายสุภาพ วงษ๑จันทร๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
202. นางจารุวรรณ คงเผําพงษ๑ โรงเรียนสาธติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

203. นางสาวปนัดดา ยอดทอง โรงเรียนบา๎นหงษ๑ทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

204. นางปรานอม ศรีวรรณ โรงเรียนสาธติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

205. นางพณิตา เงินทอง โรงเรียนวดัคูยาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

206. นางพณิทพิา ป๓ญญาเสน โรงเรียนบา๎นนาบอํคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

207. นางรวงทอง กวางวเิศษ โรงเรียนวดักัลปพฤกษ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

208. นางรัตนาพร นาคพงษ๑ โรงเรียนสาธติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

209. นางลลนา พลึึก โรงเรียนสาธติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

210. นางวญัเพญ็ มํวงจันทร๑ โรงเรียนวดัคูยาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

211. นางสุพาพร อินทา โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1

212. นางกฤษณา ปราบโรค โรงเรียนบา๎นเขาพริกอนุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

213. นางคณาวรรณ ธณ๑ธรรม โรงเรียนบา๎นปากคลองลาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

214. นางเบญจวรรณ เย็นอํอน โรงเรียนบา๎นวงับวั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

215. นางรัศมี อํวมน๎อย โรงเรียนบา๎นวงัหนัน้ําดึง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

216. นางวริศรา วงศ๑จรัส โรงเรียนบา๎นเพชรมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

217. นางวไิลวรรณ๑ จิตรมณี โรงเรียนโค๎งไผํวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

218. นายสุชาติ จันทร๑บา๎นโต๎น โรงเรียนบา๎นวงัโปงุพฒันา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

219. นายอาคม ทองนวม โรงเรียนบา๎นดงเย็น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2

220. นางสาวนพภาพร ขุนพลชํวย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
221. นายวชัรธน ขอพรกลาง วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
222. นางสุธาทพิย๑ เมฆพฒัน๑ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
223. นางนลินี โพธิท์อง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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224. นางนิรมล เขียวดอกน๎อย โรงเรียนวรนาถวทิยากําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
225. นางสาวพรทพิย๑ เขม๎นเขตการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
226. นางวนัเพญ็ มํวงงาม โรงเรียนวรนาถวทิยากําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
227. นางสาวสุรีย๑พร ชมภเูทพ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
228. นางสาวอริศรา สถาพร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดขอนแก่น

229. นางสาวจิราภรณ๑ ชนะเกียรติ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
230. นายธาตรี พมิพ๑บงึ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
231. นางนันทนา แถวแก๎ว โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
232. นางนิรมล ศิริหล๎า โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
233. นายวรวธุ อัครกตัญ๒ู โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
234. นางสาวเสาวลักษณ๑ พศินุย โรงเรียนพศิาลปณุณวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
235. นายอติรุตษ๑ กุลสุวรรณ๑ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
236. นางสาวกฤษณา วรรณทพิย๑ โรงเรียนขามแกํนนคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
237. นางจิตราภรณ๑ ไคขุนทด โรงเรียนสนามบนิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 1
238. นางชุลีพร วรวสุวสั โรงเรียนบา๎นมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 1
239. นางณภทัรกาญจน๑ อสุนี ณ อยุธยา โรงเรียนบา๎นเพี้ยฟานโนนตํุน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 1
240. นางนิศากร มูลเพยี โรงเรียนนครขอนแกํน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
241. นางสาวเบญจพร สีสุกอง โรงเรียนสนามบนิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 1
242. นางปราณี ถิ่นเวยีงทอง โรงเรียนขามแกํนนคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
243. นางพรพมิล บบุผาโสภา โรงเรียนแกํนนครวทิยาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
244. นายศุภชัย มโนชัย โรงเรียนบา๎นมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 1
245. นายสุทธ๑ใจ กมลตรี โรงเรียนสนามบนิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 1
246. นางสุรีพร อิสสระวงษ๑ โรงเรียนบา๎นแดงใหญ(ํราษฎร๑คุรุวทิยาคาร) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 1
247. นายบญัชา ยาโสภา โรงเรียนบา๎นนาตับเตํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 2
248. นายพบิลูย๑ จันทะแมด โรงเรียนบา๎นหนองไห สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 2
249. นางรัชนีวรรณ งามสกุล โรงเรียนซับแดงซําไผํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 2
250. นางลออ ป๓ญญาดี โรงเรียนสวสัดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 2
251. นางศิริพร มาตรกําจร โรงเรียนบา๎นหนองหญ๎ารังกา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 2
252. นางสุภาพร พรประไพ โรงเรียนบา๎นภเูหล็ก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 2
253. นายเสถียร เหลําประเสริฐ โรงเรียนบา๎นไผํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
254. นายอุทยั ชัยนาฮี โรงเรียนนาจานซับสมบรูณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 2
255. นายเชาวรินทร๑ แก๎วพรม โรงเรียนบา๎นหนองคลองดอนแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 3
256. นายบญุตา ชาญชํานิ โรงเรียนแวงใหญํวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
257. นายพทิยาพล บตุรวชิา โรงเรียนชุมชนบา๎นดอนหนั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 3
258. นางสาวรพพีร เชื้อแพง โรงเรียนไตรมิตรพฒันศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 3
259. นางรัชนีวลัย๑ พรหมแสง โรงเรียนเบญจมิตรวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
260. นางวาณี สุวรรณโข โรงเรียนโนนชาดหนองช๎างน้ํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 3
261. นายวเิชียร เนื่องสมศรี โรงเรียนจตุคามวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 3
262. นางสกุณา จํานงค๑ถ๎อย โรงเรียนพล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
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263. นางสุณี ชัยพนัธ๑กุล โรงเรียนจตุคามวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 3
264. นางสุพสัตา โม๎อ๎อน โรงเรียนชุมชนบา๎นดอนหนั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 3
265. นางแก๎วตา โพธิท์อง โรงเรียนบา๎นกุดกระนวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 4
266. นายธวชัชัย กองเปาู โรงเรียนลําน้ําพอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
267. นางพชัรินทร๑ มาตย๑ภธูร โรงเรียนน้ําพองศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
268. นางพทิยา กุลอัก โรงเรียนน้ําพอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 4
269. นางรุจิรา หล๎าหมอก โรงเรียนบา๎นศรีสุขสําราญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 4
270. นายวรวฒิุ บอํคํา โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
271. นายวรีพล ศิลปเจริญวงศ๑ โรงเรียนบา๎นบอํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 4
272. นางสุนันท๑ ชาไข โรงเรียนชุมชนหนองกุงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 4
273. นางสาวสุภาพร จันทะเฆํ โรงเรียนบา๎นศรีสุขสําราญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 4
274. นายเอนก เวทย๑วรีะพงศ๑ โรงเรียนน้ําพองศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
275. นางสาวเอื้อมพร พมิพ๑ไกร โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
276. นางสาวชลธชิา ไกยราช โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 5
277. นายธรีพงษ๑ แสงสิทธิ์ โรงเรียนหนองนาคําวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
278. นายป๓ฐฏพินธ๑ นนทะโคตร โรงเรียนภเูวยีงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
279. นายปยิะพงษ๑ แก๎วกูํ โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
280. นางยุพาพนิ บรูณสรรค๑ โรงเรียนชุมแพศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
281. นายวฒิุไกร ภมูิภเูขียว โรงเรียนชุมแพพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
282. นางสุดารัตน๑ จิบจันทร๑ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 5
283. นางสุดารัตน๑ ศักด์ิคําดวง โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
284. นางสาวอุราลักษณ๑ วรรณจันทร๑ โรงเรียนบา๎นสันติสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนํ เขต 5
285. นางณัฏฐ๑ธยาน๑ ปติิณสุนา วทิยาลัยสารพดัชํางขอนแกํน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
286. นางนัฏยา ล้ิมไพบลูย๑ วทิยาลัยสารพดัชํางขอนแกํน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
287. นางเกษร ศรีเทพ โรงเรียนมหาไถํศึกษาบา๎นไผํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
288. นางทวรัีส นิลดา โรงเรียนมหาไถํศึกษาบา๎นไผํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
289. นางปนัดดา เจริญศรี โรงเรียนมหาไถํศึกษาบา๎นไผํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
290. นางประมวล เร่ิมตระกูล โรงเรียนมหาไถํศึกษาบา๎นไผํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
291. นางพรรณี เสนไสย โรงเรียนมหาไถํศึกษาบา๎นไผํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
292. นางสาวพสัรินทร๑ บะคะ โรงเรียนมหาไถํศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
293. นางสาวสิริพร ประมินทร๑ โรงเรียนมหาไถํศึกษาบา๎นไผํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
294. นางสิริยากร เคนชาลี โรงเรียนมหาไถํศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
295. นางอรุณี พลิาดา โรงเรียนมหาไถํศึกษาบา๎นไผํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดจันทบรุี

296. นางสาวจันทนา วงัสะพล โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ 1 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
297. นางธรีดา สืบวงษ๑ชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บรุวทิยาคาร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
298. นางนฤมล หุํนทรัพย๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
299. นายนิสิต มากมี โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ 1 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
300. นางบานเย็น ศรีหอม โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
301. นางพชัรี เกษมกุลดิลก โรงเรียนเทศบาลวดัไผํล๎อม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
302. นางสาวพมิพ๑ณัฐชยา ต๎นพนัธุ๑ โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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303. นางศิริวรรณ ชายน้ําเค็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ 2 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
304. นางอรทยั ขาวพล โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ 1 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
305. นางสาวอัญภทัร ญาณกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บรุวทิยาคาร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
306. นางสาวเอมอร อิ่มถาวร โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
307. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบญุ ณ อยุธยา วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
308. นางจินตนา บํารุงสวน โรงเรียนสฤษดิเดช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 1
309. นางสาวณิชชากร สร๎อยระย๎า โรงเรียนศรียานุสรณ๑ จังหวดัจันทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
310. นายศรีศักด์ิ พลูสมบติั โรงเรียนศรียานุสรณ๑ จังหวดัจันทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
311. นางสาวศิริลักษณ๑ ญานสังวรชัย โรงเรียนศรียานุสรณ๑ จังหวดัจันทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
312. นางสาวสุกัญญา หอมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ๑ จังหวดัจันทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
313. นายสุรศักด์ิ ป๓กการะโถ โรงเรียนศรียานุสรณ๑ จังหวดัจันทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
314. นายอภวิฒัน๑ งามการ โรงเรียนสฤษดิเดช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 1
315. นางอาภาพร บญุญาธกิาร โรงเรียนศรียานุสรณ๑ จังหวดัจันทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
316. นางอุบลวนา วงเวยีน โรงเรียนศรียานุสรณ๑ จังหวดัจันทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
317. นางสาวชลดา สุขเจริญ โรงเรียนวดัคลองตะเคียน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
318. นางชูศรี พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบา๎นโปงุน้ําร๎อน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
319. นางณิชาภทัร ขันติเจริญ โรงเรียนบา๎นทรัพย๑เจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
320. นางสาวนฤมล พฒิุฤทธิ์ โรงเรียนบา๎นคลองน้ําเปน็ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
321. นางมะลิวลัย๑ เกลียดความชั่ว โรงเรียนบา๎นเนินมะหาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
322. นางฤทยั สุขเลิศ โรงเรียนบา๎นโปงุน้ําร๎อน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
323. นางวนัเพญ็ ตันกูล โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
324. นางวไิล เกตุกัญญา โรงเรียนบา๎นคลองบอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
325. นางสาวสุนันท๑ รักไทย โรงเรียนวดัวนัยาวลําง (รัฐป๓ญญานุกูล) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
326. นายอภชิาติ พรหมศิลป์ โรงเรียนบา๎นตามูล(รัฐประชาสงเคราะห๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
327. นางอํานวยพร โชคดีวฒันา โรงเรียนบา๎นเกาะเปริด(เจริญรัตน๑ราษฎร๑นุกูล) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรีุ เขต 2
328. นายธารา ศักดาเดช วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
329. นางรําไพ อินทสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
330. วาํที่ ร๎อยตรีวชิัย นิสัยกล๎า วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
331. นางสงกรานต๑ สุระศิลป์ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
332. นายสิทธพิงศ๑ จงขจรวงศ๑ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
333. นางอุบลวรรณ สุทธวิฒันะ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
334. นายโอภาส วงษ๑เกษมศิริ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
335. นายเฉลิมชัย บญุพทิกัษ๑ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
336. นางชนิตร๑นันทน๑ วงษ๑สุวรรณ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
337. นายธรรมรงค๑ ยศเครือ โรงเรียนประดิษฐ๑ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
338. นางนริสา ค๎าพริกไทย โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
339. นางนิสาชล ขันติกูล โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
340. นางนิสารัตน๑ ชัยชีพ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
341. นางปาริชาติ สิงห๑อยูํ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
342. นางพงศ๑สิริ พวํงพลับ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
343. นางสาวอัมพร สุโรพนัธ๑ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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              จังหวัดฉะเชิงเทรา

344. นางทศัสุวรรณ ทองชู โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
345. นางธญัญลักษณ๑ วริิยะไกรกุล โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
346. นางกรรนิการ๑ รามางกูร โรงเรียนบา๎นคลอง 21 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

347. นายณรงค๑ แชํมประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
348. นางสาวทวทีรัพย๑ ไทยสุริยะ โรงเรียนดัดดรุณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
349. นายประมินทร๑ ชูพพิฒัน๑ โรงเรียนบางปะกง "บวรวทิยายน" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
350. นางสาวมะลิวลัย๑ ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
351. นางสาววไิลวรรณ อุํนเจริญ โรงเรียนวดัเที่ยงพมิลมุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

352. นางสุนทรี คงเกิดผล โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

353. นางสุรี แชเปยี โรงเรียนสุเหรําค๎ู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

354. นางสาวอัมพร วรรณพรุิณ โรงเรียนวดัเที่ยงพมิลสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

355. นายอารี เจริญศักด์ิ โรงเรียนสุเหรําค๎ู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

356. นายชาญยุทธ๑ นุชนงค๑ วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
357. นางสาววนิดา ซันเฮม วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
358. นางสุกัญญา จันทร๑รัศมี วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
359. นางกษภิร ปาูนนํวม โรงเรียนเซนต๑หลุยส๑ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
360. นางสาวเกษรา เฉยงาม โรงเรียนเซนต๑หลุยส๑ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
361. นายคํารณ เจริญมาก โรงเรียนเซนต๑หลุยส๑ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
362. นางจรรยา สินถาวร โรงเรียนเซนต๑หลุยส๑ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
363. นายประสบสุข ปราชญากุล โรงเรียนเซนต๑หลุยส๑ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
364. นางพรพมิล อติชาติธานินทร๑ โรงเรียนเซนต๑หลุยส๑ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
365. นางมัลลิกา พทุธเมฆ โรงเรียนเซนต๑หลุยส๑ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
366. นางวนิดา วสุิทธวิรรณ โรงเรียนเซนต๑แอนโทนี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
367. นายวรีะวฒัน๑ ศรีจํารัส โรงเรียนเซนต๑แอนโทนี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
368. นาง สุพตัรา ทบัพวํง โรงเรียนเซนต๑หลุยส๑ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดชลบรุี

369. นางขนิษฐา สายรังษี โรงเรียนบา๎นศรีมหาราชา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
370. นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร โรงเรียนบา๎นศรีมหาราชา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
371. นางสาวฐตธรีา ทองทา โรงเรียนเมืองพทัยา 5 (บา๎นเนินพทัธยาเหนือ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
372. นายดํารงค๑ สุภาษติ โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
373. นางนุชนภา หวงัหุ๎นกลาง โรงเรียนเมืองพทัยา 5 (บา๎นเนินพทัธยาเหนือ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
374. นางพมิพ๑พศิ เทงํเจียว โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั 2 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
375. นายภณ ทพิย๑เสน โรงเรียนวดัราษฎร๑นิยมธรรม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
376. นางศิริพร สุยะวงศ๑ โรงเรียนบา๎นศรีมหาราชา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
377. นางสัมผัส ต้ังใจ โรงเรียนเมืองพทัยา 5 (บา๎นเนินพทัธยาเหนือ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
378. นางอัชรา สลามเต๏ะ โรงเรียนเมืองพทัยา 5 (บา๎นเนินพทัธยาเหนือ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
379. นายอดิสราญิ์ จ๎อยศรีเกตุ โรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
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380. นางสาวกนกกาญจน๑ แสงทอง โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
381. นางสาวจรรยา มีนะพงค๑ โรงเรียนบา๎นหนองประดํู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1
382. นายธวชัชัย สํองสวาํง โรงเรียนบา๎นบงึกระโดน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1
383. นางสาวนิศากร สุขะกาศี โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1
384. นางปารมี พลัง โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
385. นางวยิะดา สุขพานิช โรงเรียนบา๎นสวนอุดมวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1
386. นางสาวศิริรัตน๑ บตุรโพธิ์ โรงเรียนวดัทอ๎งค๎ุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1
387. นางศิริวรรณ เจนจิตไพบลูย๑ โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1
388. นางสาวสมรัก บญุเรือน โรงเรียนบา๎นสวนอุดมวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1
389. นางสาวสุดา ธนพบิลูกุล โรงเรียนบา๎นสวน(จั่นอนุสรณ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
390. นางสาวอัญชนา ศรีใส โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 1
391. นางเข็มเพชร มานะประดิษฐ๑ โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
392. นางไขํขวญั เตชะมา โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
393. นางคํานึง ผุดผํอง โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
394. นางประจวบ โกสุมวชัราภรณ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 2
395. นางละเอียด เกิดสวาํง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 2
396. นางวนัเพญ็ คูณศรี โรงเรียนวดัสุวรรณารัญญิกาวาส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 2
397. นางวไิลวรรณ วงษ๑เกตุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 2
398. นายสุรยุทธ ขุนเที่ยง โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
399. นางญาณิศา ชูสกุล โรงเรียนบา๎นสัตหบี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3
400. นางบรรยาย สุขสําราญ โรงเรียนโพธสัิมพนัธ๑พทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
401. นางบษุบรรณ สิงห๑โต โรงเรียนวดับญุสัมพนัธ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3
402. นางยุพา พทุธมี โรงเรียนบา๎นสัตหบี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3
403. นายวราวธุ แควน๎ไทยสง โรงเรียนวดัเขาคันธมาทน๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3
404. นางวนัเพญ็ บณัฑิตกุล โรงเรียนบา๎นสัตหบี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3
405. นางอรศิริ เสาไธสง โรงเรียนบา๎นสัตหบี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3
406. นางอัมพาพรรณ ดวงกุลสา โรงเรียนอนุบาลบา๎นบางพระ (ฉิ่งนาวกิอนุสรณ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3
407. นายทลู อนุสนธิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
408. นายบรรลือ จันทร๑ศิริ วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
409. นางสาวมณฑนา อิทธพิลากร วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
410. นางวนิดา คําลือ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
411. นางสําเริง พลเวยีง วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
412. นายณรงค๑ชัย แซํล้ี โรงเรียนดาราสมุทร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
413. นางสาวนงเยาว๑ คชชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
414. นางสาวเพญ็พรรณ อภริติวานนท๑ โรงเรียนดาราสมุทร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
415. นางสาวภทัรานิษฐ๑ อุทธา โรงเรียนดาราสมุทร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
416. นางสาวภญิญลักษณ๑ ทพิยวนาวฒัน๑ โรงเรียนศรีสุวชิ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
417. นางสาววนิชนันท๑ เศวตสุนทรพนัธุ๑ โรงเรียนดาราสมุทร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
418. นายวรพงษ๑ ปณุณะวรกุล โรงเรียนดาราสมุทร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
419. นายสมาน ปาละพนัธุ๑ โรงเรียนวฒันานุศาสน๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
420. นายอิศรานุวฒัน๑ สมเงิน โรงเรียนดาราสมุทร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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              จังหวัดชัยนาท

421. นางกาญจนาพร จรรยงค๑ โรงเรียนเทศบาลบา๎นกล๎วย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
422. นายฐานณัฎฐ๑ ค๎ุมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห๑สถิตย๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
423. นางดรรชนี ปานไม๎ โรงเรียนเทศบาลบา๎นกล๎วย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
424. นางโนรี คําวชิิต โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห๑สถิตย๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
425. นายปณิธาน พนัธ๑พานิช โรงเรียนเทศบาลบา๎นกล๎วย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
426. นางรัชนีวรรณ ปานกลาง โรงเรียนเทศบาลบา๎นกล๎วย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
427. นางลลนา แสงสุพรรณ๑ โรงเรียนเทศบาลบา๎นกล๎วย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
428. นางสาววชัรี พทุธประเทอืง โรงเรียนเทศบาลบา๎นกล๎วย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
429. นางศิริพร พรมมา โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห๑สถิตย๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
430. นางสาวอ๎อยทพิย๑ เสาวะทอง โรงเรียนเทศบาลบา๎นกล๎วย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
431. นางจิตรา จันทร๑ศรี โรงเรียนวดัสิงห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
432. นายฉลอง ปานขวญั โรงเรียนคุรุประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
433. นางวภิาพรรณ สุขุประการ โรงเรียนวดัสิงห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
434. นางสาวศรีทอง มีทาทอง โรงเรียนวดัเนินถําน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
435. นางศิริลักษณ๑ ไทยพงษ๑ธนาพร โรงเรียนสรรพยาวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
436. นางศิริวรรณ หอมรส โรงเรียนคุรุประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
437. นายสมเกียรติ พวงทรัพย๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
438. นายสําเนียง แจ๎งอุบล โรงเรียนคุรุประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
439. นางอารมณ๑ ดิษฐสวรรค๑ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
440. นางสาวอารมย๑ สุดมี โรงเรียนคุรุประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
441. นายสําเนาว๑ ฤทธิน์ุช วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
442. นางสาวกมล แสงโพธิ์ โรงเรียนวรรณรัตน๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
443. นางสาวกิติยา ภูํนาท โรงเรียนวรรณรัตน๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
444. นางสาวสาวติรี ขําเดช โรงเรียนวรรณรัตน๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดชัยภมูิ

445. นางแก๎วใจ ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพยีรชัย อุทศิ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
446. นายณัฐภทัร สุขพรรณ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค๑กูํวทิยาคาร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
447. นางปราณี พงศ๑สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค๑กูํวทิยาคาร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
448. นางสาวพชัรียา กองจันทร๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพยีรชัย อุทศิ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
449. นางเวยีงพงิ แถวไธสง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร  สะเพยีรชัย อุทศิ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
450. นางสงวน เกตุปรางค๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร  สะเพยีรชัย อุทศิ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
451. นางสุลัตดา สินธวุงศานนท๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพยีรชัย อุทศิ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
452. นางจินตนา เทอดศักด์ิเดชา โรงเรียนชุมชนบา๎นจอก (คอนสวรรค๑วทิยากร) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 1
453. นางเตือนใจ บตุรโต โรงเรียนบา๎นหนองอ๎อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 1
454. นางสาวถนอมจิตร๑ ต้ังนารี โรงเรียนนางแดดวงัชมภวูทิยา รัขมังคลาภเิษก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
455. นางเพชรอารี ศรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลชัยภมูิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 1
456. นางเพญ็พชิญา ประสานศักด์ิ โรงเรียนศรีสวาํงสามัคคี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 1
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457. นางสาวมะลิวลัย๑ กองชัย โรงเรียนหนองนาแซงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 1
458. นางศิริลักษณ๑ พมิพ๑ลาศรี โรงเรียนบา๎นฝาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 1
459. นางสมพศิ ทพิย๑สุนา โรงเรียนคอนสวรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
460. นายสายัณห๑ มํวงเพชร โรงเรียนบา๎นหนองไฮใต๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 1
461. นายอภเิดช ทพิย๑สุนา โรงเรียนคอนสวรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
462. นางกัลยรัตน๑ อํอนทะ โรงเรียนบา๎นโจดโนนขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
463. นายกิตกรณ๑ แดงนกขุ๎ม โรงเรียนบา๎นขามปอูม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
464. นางชัชฎาพร ภารา โรงเรียนบา๎นหนองคู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
465. นางทศันีย๑ ศรีวพิฒัน๑ โรงเรียนภมูิวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
466. นางประไพร วงศ๑นรา โรงเรียนบา๎นตลาดอุดมวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
467. นางสาวปริตา ชนะภู โรงเรียนบา๎นหนองบวั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
468. นางพรทพิย๑ ขันเขียว โรงเรียนภมูิวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
469. นางเพลินจิต ไววชิา โรงเรียนเนรมิตศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
470. นางสุดาวรรณ แดงนกขุ๎ม โรงเรียนบา๎นส๎มกบ(รัฐราษฎร๑บํารุง) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
471. นางสุภารัตน๑ เหงําบญุมา โรงเรียนบา๎นหนองคู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2
472. นางกมลณัฏฐ๑ ศรีพนม โรงเรียนบา๎นหนองฉิม (สิงห๑จันทร๑บํารุง) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3
473. นางกาญจนา ไพราม โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
474. นางสาวกิตติยา จรูญแสง โรงเรียนบา๎นเสลาประชารัฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3
475. นางจีระพร ศรีพนัธุ๑ โรงเรียนบา๎นทาํโปงุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3
476. นางสาวดอกไม๎ ชินโคตร โรงเรียนบา๎นวงัตาลาดสมบรูณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3
477. นายธนกฤต บางชัยศิริวฒัน๑ โรงเรียนบา๎นทาํโปงุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3
478. นายธนภทัร ตวงวไิล โรงเรียนบา๎นส๎มปอุย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3
479. นางประกาย วงศ๑อุดม โรงเรียนบา๎นทาํโปงุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3
480. นางพนูพศิ พณิชีพ โรงเรียนบา๎นยางเกี่ยวแฝก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3
481. นางภทัรินทร๑ ชินวถิี โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
482. นางสุภญิญา กัญญาสาย โรงเรียนบา๎นหนองมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3
483. นางชฎาพร ลานอุํน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
484. นายวศิน แฝงเวยีง วทิยาลัยสารพดัชํางชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
485. นายวนิัย บวักลาง วทิยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
486. นายสมยศ เปสี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
487. นางอรทยั ทาทพิย๑ วทิยาลัยสารพดัชํางชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
488. นางอุบล ดนตรีเสนาะ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
489. นางอุบลรัตน๑ ผลสนอง วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
490. นางพนิดา พลธรรม กศน. อําเภอจัตุรัส สํานักงาน กศน.

              จังหวัดชุมพร

491. นางชมภนูุช เรืองนุ๎ย โรงเรียนเทศบาล 1 (บา๎นทาํตะเภา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
492. นางณปภชั ธนาศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บา๎นทาํตะเภา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
493. วาํที่ ร๎อยตรีธวชัชัย ธรรมนารักษ๑ โรงเรียนเทศบาลวดัดํานประชากร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
494. นางสาวธาริกาณ๑ หะรังศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บา๎นทาํตะเภา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
495. นางสวรรยา แสงตะวนั โรงเรียนเทศบาล 1 (บา๎นทาํตะเภา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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496. นางสาวหทยัรัตน๑ ดวงภมุเมศร๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (บา๎นทาํตะเภา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
497. นางดวงพร สุขสวสัด์ิ โรงเรียนบา๎นดอนไทรงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
498. นางวจิรา ศุภมิตร โรงเรียนชุมชนบา๎นถ้ําสิงห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
499. นายวราห๑ ชุมแสง โรงเรียนทาํข๎ามวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
500. นางสมจิตร ศุภนิรันดร๑ โรงเรียนบา๎นดอนไทรงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
501. นางสํารวย ทองแก๎ว โรงเรียนบา๎นดอนไทรงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
502. นางสุทาทพิย๑ สุขวสุิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
503. นางสาวสุพตัรา เทพกูล โรงเรียนศรียาภยั สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
504. นางอรอนงค๑ สังฆะสา โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
505. นางอรุณศรี จันทะระ โรงเรียนบา๎นคันธทรัพย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
506. นางวารี รักคล่ี โรงเรียนบา๎นนาเหร่ียง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
507. นางสาววภิากร พาหบุตุร โรงเรียนละแมวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
508. นายสมชาย สุขกรม โรงเรียนชุมชนวดัขันเงิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
509. นางสาวสมทรง พรหมสถิตย๑ โรงเรียนชุมชนวดัหาดสําราญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
510. นางสาคร จงบญุเจือ โรงเรียนวดัปยิะวฒันาราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
511. นางสุภทัรา ด๎วงรอด โรงเรียนชุมชนบา๎นเขาหลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
512. นางเอ แย๎มโสพศิ โรงเรียนละแมวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
513. นายพรชัย ศรีวจิารณ๑ วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
514. นางสาวเพญ็พชิยา อัครธนารักษ๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
515. นางภาวนิี เดชโชติ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
516. นายสุเนตร พรหมขุนทอง วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดเชียงราย

517. นางสาวเฉลิมรัตน๑ มหาวรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
518. นางด่ิงธวิา ธรรมวงั โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
519. นางพกิุล กุศล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
520. นายรัฐพงษ๑ อภธิานินทร๑ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
521. นางสาวสุภาสินี มีอาหาร โรงเรียนเทศบาลตําบลปาุตาล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
522. นายอุเทน คําเคร่ือง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
523. นางจํารัส นันทฤทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
524. นายชัยนันท๑ จินะพรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
525. นางเยาวเรศ งานดี โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
526. นางเยาวลักษณ๑ พรมรินทร๑ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
527. นางลาวลัย๑ สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเวยีงชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
528. นางศรีพรรณ สุขเสวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
529. นางสุกัญญา อินทรแสน โรงเรียนอนุบาลเวยีงชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
530. นางสาวสุภาพร สุพนัส โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
531. นายกําธร สีฟาู โรงเรียนพานพสกสวสัด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
532. นางสาวเทยีมจิต พทุธวงศ๑ โรงเรียนบา๎นกล๎วย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
533. นางนรมน ดีหล๎า โรงเรียนพานพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
534. นางพรทพิย๑ สันติวงค๑ โรงเรียนบา๎นสันติวนั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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535. นางพสิมัย คําก๎อแก๎ว โรงเรียนพานพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
536. นายพสัิณห๑ อินลี โรงเรียนบา๎นหว๎ยมะแกง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
537. นางสาวเมวกิา พทุธมิา โรงเรียนพานพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
538. นางสุจิตรา พรมเทพ โรงเรียนทุํงหา๎ราษฎร๑สามัคคีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
539. นางสุปราณี ขจรวงศ๑ศรี โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
540. นางอภญิญา สุภามณี โรงเรียนพานพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
541. นางอรทยั สมนาม โรงเรียนบา๎นใหมํใต๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
542. นางจันจิรา สุวรรณนุท โรงเรียนอนุบาลแมํสาย (สายศิลปศาสตร๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
543. นางนงคิด พฒันปฏธิาน โรงเรียนชุมชนบา๎นไม๎ลุงขนมิตรภาพที่ 169 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
544. นางนิภาวรรณ วชิัย โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
545. นางปยิรานี พวงสายใจ โรงเรียนบา๎นปาุตึง(วทิยประสาท) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
546. นายยุทธศาสตร๑ อุทรักษ๑ โรงเรียนบา๎นปาุแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
547. นางราพร นุกาศ โรงเรียนอนุบาลแมํสาย (สายศิลปศาสตร๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
548. นางสุดาภรณ๑ อินสุพรรณ โรงเรียนบา๎นแมํคํา (ประชานุเคราะห๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
549. นายสุทศัน๑ ขันแก๎ว โรงเรียนบา๎นสันทราย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
550. นางสุรางค๑ ชาวคําเขต โรงเรียนบา๎นแมํคํา (ประชานุเคราะห๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
551. นายอุทศิ พื้นงาม โรงเรียนบา๎นปาุแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
552. นายนรินทร๑ ศรีวชิัย โรงเรียนบา๎นเวยีงหมอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
553. นางนิตยา ใจวงั โรงเรียนบา๎นรํองกก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
554. นายประดิษฐ๑ ธรรมราช โรงเรียนบา๎นทาํข๎าม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
555. นางปญุญิสา ยอดสุวรรณ โรงเรียนเทงิวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
556. นางสาววจิิตรา ภติูโส โรงเรียนบา๎นรักแผํนดิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
557. นายสมิต แก๎วมาลา โรงเรียนเทงิวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
558. นางสาวอัญชลี บญุธดิา โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิทํานุประชา) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
559. นางอัญชลี ยอดบญุเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
560. นางสาวอารีย๑ จินะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
561. นางสาวเตือนจิต ริมทอง วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
562. นายธาดา สายอุดม วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
563. นางสาวนงคราญ สมบติัหลาย วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
564. นางพรพมิล กณะบตุร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
565. นายสวสัด์ิ จอมพนู วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
566. นางสุมาลี คําศรีสุข วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
567. นางสาวดาริน ทองประสม โรงเรียนสันติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
568. นางสาวปาลิดา โลหะภากร โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
569. นายภธูร อนัตกะทตั โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
570. นางสาวรัตติกาล สบบง โรงเรียนสันติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
571. นางสาวศศิวมิล ป๓นติ โรงเรียนสันติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
572. นางสาวสุภมาศ สุตะพรม โรงเรียนอนุบาลบา๎นรักเด็ก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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              จังหวัดเชียงใหม่

573. นางจารุณี ศิริภวูนันท๑ โรงเรียนเทศบาลวดัทาํสะต๐อย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
574. นางสาวชื่นสุข ชํานิพร โรงเรียนเทศบาลวดัพวกช๎าง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
575. นายดนุโชติ ชัยชะนะ โรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยืน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
576. นายธราพงษ๑ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนแมํอายวทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
577. นางนิภา ศรีชมภู โรงเรียนเทศบาลวดักูํคํา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
578. นางปิ่นเพชร รัตนะ โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
579. นายมานะ วฒิุนันชัย โรงเรียนแมํอายวทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
580. นางสาวรํุงนภา พรมป๓๋น โรงเรียนเทศบาลวดัทาํสะต๐อย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
581. นางศิริวรรณ พึ่งบญุ ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาลวดัหมื่นเงินกอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
582. นางสาวอรวรรณ ปราบสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลวดัทาํสะต๐อย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
583. นางธญัพร สุภาพนัธ๑ วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมํ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
584. นางสาวสุพนิดา ชัยวทิย๑ วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมํ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
585. นายชาญชัย ไพยารมณ๑ โรงเรียนแมํออนวทิยาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
586. นางสาวทศันวรรณ ป๓ญญาแดง โรงเรียนแมํออนวทิยาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
587. นางพศิมร อินทววิฒัน๑ โรงเรียนแมํออนวทิยาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
588. นางมลชญา หนิศรีสุวรรณ โรงเรียนวดัร๎องอ๎อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 1
589. นางรสนันท๑ นามจันทร๑ โรงเรียนบา๎นร๎องขี้เหล็ก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 1
590. นางสาวสุวรรณา โปธา โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
591. นางเสาวนีย๑ พงษ๑ปณิฑะดิษ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
592. นางอาริยาภรณ๑ จําลอง โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
593. นางเกวลิน มธรุสาทสิ โรงเรียนวดัแมํแก๎ดน๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2
594. นางตรีนุช คุณยศยิ่ง โรงเรียนวดัแมํแก๎ดน๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2
595. นางนัยน๑ปพร ดวงแก๎ว โรงเรียนแมํแตง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
596. นางปนัดดา มณีจักร โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
597. นางพชัรินทร๑ คณะนัย โรงเรียนบา๎นทุํงโปงุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2
598. นางรุจินันท๑ โสภาพมิพ๑ โรงเรียนบา๎นแมํสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2
599. นางวไิลลักษณ๑ วงศ๑วจันสุนทร โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
600. นายศรีไพร กุณา โรงเรียนบา๎นแมํโต๐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2
601. นายสุธน นวลทมิ โรงเรียนบา๎นแมํตะมาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2
602. นางกรวรรณ พนาวงค๑ โรงเรียนบา๎นเวยีงหวาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 3
603. นางฐิรินทร๑ดาว โพธกิุล โรงเรียนบา๎นสันปาุแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 3
604. นางปราณี พรมพนัธ๑ โรงเรียนบา๎นแมํสูนน๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 3
605. นางมาลี บญุเทพ โรงเรียนบา๎นเวยีงหวาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 3
606. นางสาวราตรี ชํางป๓ด โรงเรียนฝางชนูปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
607. นางสาวรุจิรดา จันทระ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
608. นางศศิภา ใจคําป๓น โรงเรียนชุมชนวดัศรีดงเย็น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 3
609. นางสายสุณี อินจันทร๑ โรงเรียนบา๎นสันทรายคองน๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 3
610. นายสาโรจน๑ มาหมื่น โรงเรียนบา๎นสันต๎นหมื้อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 3
611. นายจรัล กาอินทร๑ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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612. นางณฐา สุวรรณรัฐ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
613. นายเดชา ต้ังใจ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
614. นางนวนัฏ อินป๓๋น โรงเรียนบา๎นสันผักหวาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 4
615. นางนิรชญาวรรณ มีณรงค๑ โรงเรียนบา๎นไรํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 4
616. นางพชัรินทร๑ วเีปล่ียน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร๑อุปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
617. นางเยาวภา วภิาเวชพร โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร๑อุปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
618. นางวชัรา สุวรรณโสภณ โรงเรียนสารภพีทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
619. นางวไิล พริา โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
620. นายสนั่น ถิ่นนา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร๑อุปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
621. นายสุนทร กู๎เมือง โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
622. นางจันทร๑แรม ดวงเพชร โรงเรียนบา๎นแมํหลองน๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 5
623. นางสาวนิตยา สายเครือต๊ิบ โรงเรียนบา๎นบงตัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 5
624. นางศรินยา ธนกิจไพสิฐกุล โรงเรียนดอยเตําวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
625. นางสายทอง หล๎าใจ โรงเรียนฮอดพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
626. นางสาวสุพรรณี วรวฒันเมธี โรงเรียนฮอดพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
627. นางอําภาพร ศิริมา โรงเรียนฮอดพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
628. นางเกศรินทร๑ จุมปา โรงเรียนบา๎นสบแจํมฝ๓่งซ๎าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6
629. นายไกรศรี วงค๑ษา โรงเรียนบา๎นหว๎ยมํวงฝ๓่งซ๎าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6
630. นางณัฐนันท๑ แสนเรือน โรงเรียนบา๎นสบเต๊ียะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6
631. นางพชัริน ไชยาเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6
632. นางพทัธนันท๑ ป๓ญญาลือ โรงเรียนบา๎นแมํปาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6
633. นางสาวศิริลักษณ๑ ผํองพนัธ๑ โรงเรียนบา๎นปางเกี๊ยะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6
634. นายอนุสิษฐ๑ จันทะกูฏ โรงเรียนบา๎นแมํมุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6
635. นางสาวกมลวรรณ ฤทธิธ์รรมเลิศ วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
636. นายกฤษณะ มีสุข วทิยาลัยเทคนิคสารภี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
637. นายไกรสร ฝึกฝน วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
638. นางพรวไิล สายศร วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
639. นายวศิน คําดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
640. นายศุภกิจ นรกิจ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
641. นางสุทธลัิกษณ๑ เกิดสวาํงกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
642. นางสาวเกศินี กระจํางรัตน๑ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
643. นางชุลีพร แกํนวงค๑ โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
644. นางสาวดารณี สายคํายะ โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
645. นางสาวปารณีย๑ โชติมั่นเศรษฐ๑ โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
646. นายยงยุทธ ทองจํารูญ โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
647. นายวฒันสิทธิ ์ชุนโอภาศ โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
648. นางเสาวณีย๑ สุบนิ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหมํ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
649. นางเสาวนีย๑ กุลเพชรประสิทธิ์ โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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              จังหวัดตรงั

650. นางกรีพร ระวงัวงค๑ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
651. นางจุฑามาศ ถาวร โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
652. นางปณิุกา ขํายมําน โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
653. นางสาวมยุเรศ เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
654. นางสาววรนุช ล่ิมมณี โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
655. นายศักด์ิดา สิทธชิัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
656. นางสิริพรรณ ไชยวรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
657. นางโสภาพรรณ ทองรอด โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตันตยาภริม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
658. นางอภญิญา ชุมเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
659. นางสาววาสนา คงศรี โรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง สถาบนัการพลศึกษา
660. นางสาวครองวดี วงศ๑ธรรมโอสถ โรงเรียนวดัมงคลสถาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
661. นางจุฑารัตน๑ โสภณพลศาล โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วดัทุํงหวงั" สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
662. นายชลิต พากเพยีร โรงเรียนวดัหนองเปด็ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
663. นายธรีะ บญุชัย โรงเรียนวเิชียรมาตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
664. นางผกามาศ ดําปนิ โรงเรียนบา๎นคลองเต็ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
665. นางสาวเยาวลักษณ๑ เอี้ยวสงํา โรงเรียนอนุบาลตรัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
666. นางวชิรญาณ๑ อินทรสาม โรงเรียนบา๎นเกาะปดุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
667. นางสาวศศิธร อินทร๑มาก โรงเรียนบา๎นคลองเต็ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
668. นางสาวสุธารัตน๑ ชํานาญเหนาะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
669. นางสาวสุภญิญา อินทร๑เกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
670. นางนวรัตน๑ นกแก๎ว โรงเรียนบา๎นคลองมวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
671. นางพรพรรณ แก๎วนาเส็ง โรงเรียนวงัวเิศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
672. นางมีนา ทองประดับ โรงเรียนวดัเจริญรํมเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
673. นายวรีวฒัน๑ เลิศประสาน โรงเรียนรัษฎา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
674. นางสาวศรีสุดา เกื้อเมฆ โรงเรียนบา๎นบาตูปเูต๏ะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
675. นางสุจิรา จริยาโสวรรณ โรงเรียนบา๎นทอนเหรียน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
676. นายสุบนิทร๑ สุขศรีเพง็ โรงเรียนวงัวเิศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
677. นางสุภาวนีย๑ เต้ียซ้ี โรงเรียนวดัเจริญรํมเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
678. นางสุวนิตย๑ หาญกล๎า โรงเรียนบา๎นลําช๎าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
679. นางอุไรวรรณ สันติธรรมรัตน๑ โรงเรียนบา๎นน้ําราบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
680. นางกาญจนา อุป๓ญญ๑ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
681. นางสาวจันทรพมิพ๑ สารบนั วทิยาลัยการอาชีพปะเหลียน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
682. นายเธยีรศักด์ิ ศรีขํา วทิยาลัยการอาชีพตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
683. นางพชัร๑วลัย แก๎วแสงอํอน วทิยาลัยสารพดัชํางตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
684. นายวารินทร๑ เลอเลิศวเิชียร วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
685. นางสุจินดา อาบบูาเกอร๑ วทิยาลัยการอาชีพปะเหลียน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
686. นายโสภณ ทองผุด วทิยาลัยการอาชีพหว๎ยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
687. นางสาวอัมไพวรรณ ทพิย๑สง วทิยาลัยการอาชีพปะเหลียน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
688. นางสาวอารมย๑ ศิลปวศิาล วทิยาลัยการอาชีพหว๎ยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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689. นางกรรณิกา คงเพช็ร โรงเรียนพรศิริกุล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
690. นางสาวขนิษฐา หะจิ โรงเรียนจุ๐งฮัวโซะเชียว สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
691. นายจักรพนัธ๑ ขวญัศรีสุทธิ์ โรงเรียนบรูณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
692. นายนาทดนัย สุขสนาน โรงเรียนดรุโณทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
693. นางสาวประภา แซํกวด โรงเรียนบรูณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
694. นางพณิญา เพง็สุข โรงเรียนบรูณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
695. นางฤทยัรัตน๑ จันทร๑เกษ โรงเรียนจุ๐งฮัวโซะเซียว สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
696. นายเลอเกียรติ บญุโชติ โรงเรียนจุ๐งฮัวโซะเซียว สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
697. นางวลัภา ไกรเทพ โรงเรียนบรูณะรําลึก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
698. นางอารี สองสา โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดตราด

699. นางสาวเกวลี เกรัมย๑ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
700. นางสาวจิราภรณ๑ จิระ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
701. นายธนพงศ๑ สุขะ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
702. นางวราภรณ๑ สติดี โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
703. นายสราวธุ พฒันะมาศ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
704. นางสุรัช ตราดธารทพิย๑ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
705. นางบงกช มุกมุณี โรงเรียนวดัสุวรรณมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
706. นางมะลิวลัย๑ นิลบตุร โรงเรียนอนุบาลตราด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
707. นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร โรงเรียนบา๎นเจียรพฒันา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
708. นายวสันต๑ กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
709. นางสุมาลี กระจํางแจ๎ง โรงเรียนวดัหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
710. นางวารุณี อาภรณ๑รัตน๑ วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
711. นายสันติ สวนพลาย วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
712. นางสาวจีรพา มูลมัน โรงเรียนมารดานุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
713. นางสาวนวลจันทร๑ อภบิาลศรี โรงเรียนสุนันทาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
714. นายพจน๑ เมืองจินดา โรงเรียนมารดานุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
715. นางพวงรัตน๑ วภิารมณ๑ โรงเรียนสุนันทาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
716. นางสาวพสิสมัย ดุละลัมพะ โรงเรียนมารดานุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
717. นางวฒันภรณ๑ วชิัยโย โรงเรียนอนุบาลสวาํงไสว สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
718. นางวารินทร๑ อาสน๑สถิตย๑ โรงเรียนมารดานุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
719. นางสาววรียา คังคะวสุิทธิ์ โรงเรียนกิตติวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
720. นายสมชาย เอมโอช โรงเรียนมารดานุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
721. นางเสาวนีย๑ ดีหลาย โรงเรียนไสวนันทวทิย๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดตาก

722. นางกมลพร เชื้อทอง โรงเรียนวงัประจบวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
723. นางดาวรํุง ขุขันธนิ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
724. นางนิชรินทร๑ จําปานิล โรงเรียนตากสินราชานุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
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725. นางสาวเบญจมาศ ทองอ่ํา โรงเรียนบา๎นคลองหว๎ยทราย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
726. นางสาวภทัริา ชํางนาวา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
727. นางรํุงนภา จินดาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
728. นางสาววานิช จารุภาค โรงเรียนตากสินราชานุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
729. นางสาวอําพรรณ ทรัพย๑ประชา โรงเรียนตากพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
730. นายชัยวฒัน๑ เทยีนนาวา โรงเรียนชุมชนบา๎นแมํตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
731. นายธรีโชติ คงคํา โรงเรียนสรรพวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
732. สิบเอกพสิษฐ๑ นิลสิงขรณ๑ โรงเรียนแมํระมาดวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
733. นางสาววรณัน แก๎วป๓ญญา โรงเรียนบา๎นแมํระมาดราษฎร๑บํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
734. นางวารี คําปาสังข๑ โรงเรียนแมํสอด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
735. นางสุภาวดี คงคํา โรงเรียนแมํจะเราวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
736. นางสุรดา เกตน๑รัตน๑ โรงเรียนบา๎นแมํกิ้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
737. นางสาวกมลกานต๑ แสนอินต๏ะ โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
738. นางจิราภรณ๑ จั่นมุกดา โรงเรียนเซนต๑ฟรังซีสเซเวยีร๑มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
739. นางสาวจุไรรัตน๑ เปี่ยมแพร โรงเรียนเซนต๑ฟรังซีสเซเวยีร๑มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
740. นางนภาพร เลิศศิริ โรงเรียนเซนต๑ฟรังซีสเซเวยีร๑มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
741. นางรํุงเจริญ สัญญโภชน๑ โรงเรียนเซนต๑ฟรังซีสเซเวยีร๑มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
742. นายวเิชียร วรนุช โรงเรียนเซนต๑ฟรังซีสเซเวยีร๑มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
743. นางสาวศศิธร ทงุยู โรงเรียนเซนต๑ฟรังซีสเซเวยีร๑มัธโนทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
744. นายอนุพงษ๑ คงเจริญ โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
745. นางสาวนิยม อยูํรัมย๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 55 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

              จังหวัดนครนายก

746. นางแฉล๎ม วนัหวงั โรงเรียนบา๎นทํานบ(เลิศสินอนุสรณ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
747. นางสาวบญุเรียง อนุศาสนรักษ๑ โรงเรียนวดัดอนยอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
748. นายพรีะ ศรีมงคล โรงเรียนวดัดอนยอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
749. นางเพชรสุดา นารถดนตรี โรงเรียนชุมชนวดัปาุขะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
750. นางวไิล คนเสง่ียม โรงเรียนวดัพรหมเพชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
751. นายอนันท๑ บานเย็น โรงเรียนวดัเข็มทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
752. นางคชาภรณ๑ เรือนทองคํา วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
753. นางจันทรา ทองด๎วง วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
754. นายทตัพล กรอบทอง วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
755. นางภาวณีิ ศรีวไิล วทิยาการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
756. นายสุชาติ เฮ็งฉุน วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
757. นางสาวสุมาลี คลํองแคลํว วทิยาลัยการอาชีพองครักษ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
758. นายอาคม นาคน๎อย วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
759. นางระววีรรณ คําเทศ โรงเรียนมาลาสวรรค๑พทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
760. นางรัฐษราภรณ๑ ศรีสิตานนท๑ โรงเรียนมาลาสวรรค๑พทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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              จังหวัดนครปฐม

761. นางสาวชนิดา ศรีสําราญ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทศิ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
762. นายธรรมรัตน๑ สามเพชรเจริญ โรงเรียนทวารวดี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
763. นายนิวฒัน๑ ไม๎ใหญํเจริญวงศ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทยีม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
764. นางสาวพชัยา สบบง โรงเรียนเทศบาล 1 วดัพระงาม(สามัคคีพทิยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
765. นางสาวเพญ็ณี ส๎มเอม โรงเรียน.เทศบาล 3 (สระกระเทยีม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
766. นางวาสนา จินดานิล โรงเรียนเทศบาล 4 ( เชาวนปรีชาอุทศิ ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
767. นายสานิตย๑ รัตนพนัธ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 ( เชาวนปรีชาอุทศิ ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
768. นางสาวสุวภทัร นกเทศ โรงเรียนเทศบาล 4 ( เชาวนปรีชาอุทศิ ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
769. นายอรุณ เสือพทิกัษ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพระปฐมเจดีย๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
770. นางทรงศิลป ์พศิชาติ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
771. นางมาลัยพร นุตาคม วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
772. นางสารภ ีชื่นชอบ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
773. นายชาตรี จันทร๑จารุภคั โรงเรียนศาลาตึกวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
774. นางสาวทศันีย๑พร กล่ินแก๎ว โรงเรียนศาลาตึกวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
775. นางสาวพรทพิย๑ อรุณสุโข โรงเรียนบา๎นหลวงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
776. นางรัตนา หรัิญโรจน๑ โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
777. นางวารี ศรีนราวฒัน๑ โรงเรียนวดัตาก๎อง(รัฐราษฎร๑บํารุง) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
778. นางศิริลักษณ๑ ชินชํงจู โรงเรียนราชินีบรูณะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
779. นางสาวสุภาพร มาตรทอง โรงเรียนวดัประชาราษฎร๑บํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
780. วาํที่ร๎อยตรีหญิงสุรีย๑พร เย็นสนิท โรงเรียนศาลาตึกวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
781. นายอนวชั นกดารา โรงเรียนวดัลําเหย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
782. นางเกษร แฟงมาก โรงเรียนวดัไทร(สินศึกษาลัย) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
783. นางฉววีรรณ บญุยะผลานันท๑ โรงเรียนวดัโพธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
784. นางชุลีภนิันท๑ เทพจินดา โรงเรียนวดัดอนหวาย(นครรัฐประสาท) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
785. นางบปุผา ชัยภมูิ โรงเรียนวดัดอนหวาย(นครรัฐประสาท) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
786. นางประนอม แสงเพชร โรงเรียนวดัดอนหวาย(นครรัฐประสาท) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
787. นายไพบลูย๑ วงษ๑ปาน โรงเรียนบณุยศรีสวสัด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
788. นายมนัส คุณานุศาสน๑ โรงเรียนบา๎นไผํคอกววั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
789. นางสาววรารัตน๑ ศรสุราษฎร๑ โรงเรียนวดัดอนหวาย (นครรัฐประสาท) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
790. นางสุรีย๑ พลูหอม โรงเรียนบณุยศรีสวสัด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
791. นายคมสันต๑ มํวงทพิย๑ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
792. นางสาวเตือนใจ ดํานปาน วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
793. นางนาถระพนิทร๑ เบญ็จวงค๑ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดนครพนม

794. นางขนิษฐา คํ่าคูณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พนิิจพทิยานุสรณ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
795. นางจงจิตร พรหมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร๑ 200 ป)ี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
796. นายบญุชํวย นิยมสัตย๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พนิิจพทิยานุสรณ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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797. นางปรียาภรณ๑ ศรีพมิพ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร๑ 200 ป)ี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
798. นางสาวรัตนาวดี ศรีแก๎ว โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พนิิจพทยานุสรณ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
799. นางละเอียด อินทร๑ไชยา โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พนิิจพทิยานุสรณ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
800. นางสมอาจ แสงสุริยจันทร๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร๑200 ป)ี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
801. นางกมรา พรหมอารักษ๑ โรงเรียนธาตุพนม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
802. นางกรรณิการ๑ ไผํโสภา โรงเรียนธาตุพนม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
803. นางชเนรินทร๑ ศรียาเศษ โรงเรียนเรณูนครวทิยานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
804. นางศุทธนิี หล๎ามงคุณ โรงเรียนเรณูนครวทิยานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
805. นางสรวยี๑ ทพัแสง โรงเรียนเมืองนครพนม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
806. นางสุรพนิธุ๑ เครือสุวรรณ โรงเรียนบา๎นคับพวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
807. นายอภรัิฐ ตะวงัทงั โรงเรียนอุํมเหม๎าประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
808. นางอุดมวรรณ ประพฒัน๑พงษ๑ โรงเรียนบา๎นนาทราย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
809. นางเอื้องจิตร จันทร๑กลํ่า โรงเรียนเรณูนครวทิยานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
810. วาํที่พนัตรีจําเริญ นครไทย โรงเรียนบา๎นนาหวา๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
811. นางถนอมจิต กิติศรีวรพนัธุ๑ โรงเรียนชุมชนบา๎นคําพอกทาํดอกแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
812. นางนันทยิา บตุรสุวรรณ๑ โรงเรียนบา๎นขามเปี้ย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
813. นายปรียภทัร บโุพธิ์ โรงเรียนชุมชนบา๎นคําพอกทาํดอกแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
814. นางพรรณี ฤาชากูล โรงเรียนบา๎นขําพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
815. นางมณีรัตน๑ กายราช โรงเรียนนาหวา๎พทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
816. นางยุคลทร โพธิศ์รี โรงเรียนบา๎นแพงพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
817. นางวนิดา สถาพรธนากร โรงเรียนบา๎นปากอูน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
818. นางอุบลเพชร สิทธรัิกษ๑ โรงเรียนบา๎นเวนิพระบาท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
819. นางอุไร กืกทอง โรงเรียนชุมชนบา๎นคําพอกทาํดอกแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
820. นายกว ีโสมงาม โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
821. นางไพรวลัย๑ ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดนครราชสีมา

822. นางกมลชนก ดลวชิัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
823. นางสาวคมคาย มัวจะบก โรงเรียนเทศบาล 4 (เพราะชํา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
824. นายเฉลิมพล มวยมั่น โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
825. นางณภทัร เกี้ยวกลาง โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัปาุจิตตสามัคคี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
826. นางประณีต พฤกษาชีพ โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
827. นางสาวพรทพิย๑ ปนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
828. นางวนัทนา ดวงเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
829. นายวฒิุชัย อิงไธสง โรงเรียนเทศบาล 4  (เพาะชํา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
830. นางสิรภทัร ทําเลดี โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัปาุจิตตสามัคคี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
831. นางสุนันท๑ ทรวงโพธิ์ โรงเรียนหนองงูเหลือมพทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
832. นายกฤษดา ปล่ังกลาง โรงเรียนบา๎นหลุมข๎าว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

833. นายจันทร๑ ติยะวงศ๑ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
834. นางชญานิศา ธนะพรีะพฒัน๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

835. นางชยาภา ฉัตริยากุล โรงเรียนวดัสระแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
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836. นายนิตพมิล หาญชนะ โรงเรียนบา๎นดอนผวา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

837. นางประสงค๑ ปานกุล โรงเรียนบา๎นมาบมะคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

838. นายพรศักด์ิ ฉุยจอหอ โรงเรียนสุรนารีวทิยา 2 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
839. นางพฒัน๑นรี พลูสวสัด์ิ ณ ปอูมเพช็ร โรงเรียนประชาสามัคคี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

840. นายสัมฤทธิ ์ปล่ังกลาง โรงเรียนบา๎นขามเฒํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

841. นางสุภาพร พระฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

842. นางอัญชนา มณีเนตร โรงเรียนสุขานารี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

843. นางจําเรียง โรจนภานุรัตน๑ โรงเรียนจักราชวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
844. นางเจือจันทน๑ แปนูกระโทก โรงเรียนบา๎นคลองกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

845. นายเทวนิทร๑ แจ๎งไพร โรงเรียนบา๎นโจด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

846. นางสาวนภาพร หาค๎ุมคลัง โรงเรียนจักราชวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
847. นางสุพนิ จันทร๑ลอย โรงเรียนบา๎นหลํุงประดํู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

848. นางสุวรรณี โตหมื่นไวย โรงเรียนชุมชนบา๎นทบัสวาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

849. นายอรรถสฤษธ๑ ทองดีนอก โรงเรียนวดัหนองนกคํุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

850. นางจริยา นันทะเกตุ โรงเรียนบา๎นหนองสนวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

851. นายจักรกริช มงคลเมือง โรงเรียนบา๎นโนนสมบรูณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

852. นางณิชาดา ชยเสนาพงศ๑ โรงเรียนบา๎นหนองสนวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

853. นางนงค๑เยา แทนสระน๎อย โรงเรียนบา๎นวงัตะเคียน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

854. นางน้ําค๎าง ชุํมชัย โรงเรียนบา๎นหนองหลักศิลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

855. นางพจนี สาตรา โรงเรียนบา๎นดํู (สหราษฎร๑วทิยา) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

856. นางศรีจันทร๑ อยูํเจริญ โรงเรียนบา๎นโนนสมบรูณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

857. นางศิริวรรณ คํามา โรงเรียนบา๎นประชาสันต๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

858. นางศิริวรรณ ผิวงาม โรงเรียนบา๎นโนนสมบรูณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

859. นายสกลชัย เจริญทรัพยานันท๑ โรงเรียนบา๎นทุํงแขวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

860. นางสาวอังคณา ภารสวสัด์ิ โรงเรียนบา๎นหนองขนาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

861. นางกนกกาญจน๑ ผาสุกนิตย๑ โรงเรียนพรพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

862. นาง ชลดา แก๎วเจริญสันติสุข โรงเรียนปากชํอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
863. นางสาวนภสักร คําแย๎ม โรงเรียนบา๎นบุํงเตย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

864. นายนิกร ธานีวรรณ โรงเรียนบา๎นวงักระสวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

865. นางพมิพ๑ลดา ป๓ดโต โรงเรียนบา๎นบุํงเตย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

866. นางสุรียพร พุํมหมื่นไวย โรงเรียนวดัวชิราลงกรณวราราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

867. นางดวงมณี สําลีดํานกลาง โรงเรียนดอนน้ําใสวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

868. นางพชัราภรณ๑ เข็มมะลัง โรงเรียนดํานขุนทด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

869. นางสาววรัฐทยา ครุฑหมื่นไวย โรงเรียนบา๎นกําป๓ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

870. นางสาววชัราภรณ๑ พนัชนะ โรงเรียนบา๎นพนัชนะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

871. นายวชิัย ระจิตดํารงค๑ โรงเรียนบา๎นหนองปรือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

872. นางศิราณี หมายซํอนกลาง โรงเรียนบา๎นโนนผักชี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

873. นายศุภวทิย๑ พธุสระน๎อย โรงเรียนบา๎นหนองละมั่ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

874. นางสมถวลิ รวมใหมํ โรงเรียนบา๎นโปงุแดงน้ําฉําสามัคคี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

875. นางสุภาวดี เจ็กนอก โรงเรียนดํานขุนทด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

876. นายอดุลย๑รัก ดวงมา โรงเรียนบา๎นสํานักพมิาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
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877. นางอรุณรัตน๑ จุติตรี โรงเรียนบา๎นโคกหนองไผํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

878. นายจันทร๑ดี สีทา โรงเรียนบา๎นหนองหญ๎าปล๎อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

879. นางจําเนียร ศาลิคุปต โรงเรียนวนัครู 2502 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

880. นางสาวจุไรรัตน๑ มาตรวงัแสง โรงเรียนบา๎นสระส่ีเหล่ียม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

881. นางดวงกมล คงฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนคงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

882. นายเดระวทิย๑ จิตรักษา โรงเรียนชุมชนคงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

883. นางบปุผา ประดิษฐ๑คําย โรงเรียนบา๎นทพัมะขาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

884. นายประกาสิทธิ ์แสงดี โรงเรียนบา๎นตากิ่ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

885. นางรํุงทวิา วงศ๑จันทร๑เสือ โรงเรียนบา๎นหนองปรือคึมมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

886. นางสบงกช ปิ่นภคัพลูลดา โรงเรียนบา๎นดํานช๎าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

887. นายสวาท น๎อยตําแย โรงเรียนชุมชนบา๎นชํอระกา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

888. นางสุเนตร การงาน โรงเรียนวดับา๎นหนองตะไก๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

889. นางสาวกาญจณี พลหมั่น โรงเรียนบา๎นละโว๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

890. นางจุฬาภรณ๑ บญุศรี โรงเรียนบา๎นโคกหนิช๎าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

891. นายธนา สะลิวรรณ๑ โรงเรียนบา๎นโนนเพชรพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

892. นางพรรณี สิทธมิาตร โรงเรียนบา๎นสวาํงนาดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

893. นางพลิาพร ธติิเสรี โรงเรียนชุมชนบา๎นหนองจิก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

894. นางวรรณวมิล วภิาดา โรงเรียนชุมชนบา๎นหนองจิก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

895. นายวฒิุศักด์ิ ถนัดค๎า โรงเรียนบา๎นชีวาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

896. นายอิทธพิล ศรีมหนัต๑ โรงเรียนบา๎นหนองตะคลอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

897. นางกาญจนา ทมิภราดร วทิยาลัยการอาชีพปากชํอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
898. นางสาวนิรมล อันทะสีดา วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
899. นายประเวทย๑ ใจฝ๓้น วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
900. นางลัดดาวลัย๑ กั้ววจิง วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
901. นางศรีสุรักษ๑ ไพรีพาํยฤทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
902. นายกรกนก ชาตะสุวจันานนท๑ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
903. นางฉัตฑริกา ทรวงโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
904. นางสาวณฐพร ประมูลจักโก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
905. นางสาวปราณี แนบพดุซา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
906. นางรุจิรัตน๑ แสงอรุณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
907. นางวราพร เจริญวฒันากุล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
908. นายวสิิทธิ ์รัมย๑ไธสง โรงเรียนมารีย๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
909. นายอดิศักด์ิ สลางสิงห๑ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดนครศรธีรรมราช

910. นางสาวกิตติญา พรมกิตติยานนท๑ โรงเรียนบา๎นสํานักไม๎เรียบ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
911. นางจิตรา วฒิุศักด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
912. นางจุฑารัตน๑ จิตมนัส โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
913. วาํที่ ร๎อยตรีหญิงธรีวรรณ รักทอง โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
914. นางพวงทพิย๑ ธรรมกิจจา โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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915. นางวาสนา สุขสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
916. นางสุทธนิันท๑ จินนุพงศ๑ โรงเรียนบา๎นสํานักไม๎เรียบ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
917. นางสาวจุฑาทพิย๑ บวัทอง โรงเรียนวดัมุขธารา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

918. นางชไมพร วลัย๑ดาว โรงเรียนวดัหนองบวั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

919. นางดวงพร สุมลวรรณ โรงเรียนวดัทุํงแย๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

920. นางนาตยา ชํวยไชยศรี โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
921. นางนุชนาถ พจนอารี โรงเรียนวดับางใหญํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

922. นางประกายวรรณ ลมัยพนัธ๑ โรงวดัพระมหาธาตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

923. นายพเิชษฐ๑ สกุณา โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

924. นางวรรณิการ๑ วงศ๑มยุรา โรงเรียนโยธนิบํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
925. นางวลิาวรรณ สุรจันทร๑ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

926. นางกาญจนา ชะอุํมดี โรงเรียนบา๎นทุํงกรวด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

927. นางจินดา ศรีเต๎ง โรงเรียนบา๎นถ้ําตลอด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

928. นางนงเยาว๑ รัตนพนัธุ๑ โรงเรียนสตรีทุํงสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
929. นางวฒันา ศิริพฤกษ๑ โรงเรียนสตรีทุํงสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
930. นายสมปอง นิธสิกุลกาญจน๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 6 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

931. นางสัมพนัธ๑ ด่ันสกุล โรงเรียนพปินูสังฆรักษ๑ประชาอุทศิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
932. นางสํารวย รักษามั่น โรงเรียนวดัทาํยาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

933. นางสาวสุภาพร อินบญุนะ โรงเรียนนาบอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
934. นางอินทริา วชัรศิริ โรงเรียนสตรีทุํงสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
935. นางจรวย ดวงคงทอง โรงเรียนบา๎นกลอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

936. นางเจริญจิตต๑ กอบเกียรติถวลิ โรงเรียนวดับางศาลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

937. นางนันนภสั ดําพนิ โรงเรียนบา๎นหนองหนิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

938. นางนิภา หนูทอง โรงเรียนนพคุณประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
939. นางปวณีา ฑียาพงศ๑ โรงเรียนสตรีปากพนัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
940. นายยงยุทธ๑ เลขจิตร โรงเรียนบา๎นบางแรด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

941. นางสุนีย๑ มณีวงศ๑ โรงเรียนบา๎นหวัลําพู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

942. นางอาภรณ๑ ดําเดํน โรงเรียนวดัคันธมาลี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

943. นางสาวอุไร ดําศรี โรงเรียนสตรีปากพนัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
944. นางขนิษฐา พดุทอง โรงเรียนบา๎นบางฉาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

945. นางสาวจิราภรณ๑ สุทธรัิกษ๑ โรงเรียนวดัทางขึ้น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

946. นางชวนชิด สุทธรัิกษ๑ โรงเรียนวดัประทมุทายการาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

947. นางธดิาพร ผํอนผัน โรงเรียนบา๎นทุํงคร้ัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

948. นายยินดี วรรณมณี โรงเรียนทาํศาลาประสิทธิศึ์กษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
949. นางวฒันา เดียวกี่ โรงเรียนวดัทางขึ้น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

950. นางทศันีย๑ พงศ๑สมัคร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
951. นางเบญจง วรรณมาศ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
952. นายวโิรจน๑ ขุนทอง วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
953. นายสมเหมาะ แก๎วเจือ วทิยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
954. นางอารีย๑ มีบญุมาก วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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955. นางสาวดวงใจ รัตนถาวร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
956. นางนิภา มาศสุวรรณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
957. นางวนิดา พนูพพิฒัน๑ โรงเรียนจรัสพชิากร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดนครสวรรค์

958. นางเกษร อินทร๑ไทยวงศ๑ โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
959. นางนนทยิา แย๎มยงวรยุทธ โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
960. นางนัทธมน จันทรารัตน๑ โรงเรียนเทศบาลวดัชํองคีรีศรีสิทธวิราราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
961. นางนิภา วนัพนม โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
962. นางนิอร เทอดเทยีนวงษ๑ โรงเรียนเทศบาลวดัชํองคีรีศรีสิทธวิราราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
963. นางปราณี จันทร๑รักษ๑ โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
964. นางสาวไพลิน วรรณบษุปวชิ โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
965. นางสาวภาวณีิ สุระเวช โรงเรียนเทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
966. นายเสริม โชติวรรณ โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
967. นางอําพร ทองหลํอ โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
968. นางนันทวนัท๑ จันทร๑สอน โรงเรียนสตรีนครสวรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
969. นางพรเนตร ตีระมาตย๑ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทศิ) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 1

970. นางมณี มุขหริวฒันานนท๑ โรงเรียนวดัหนองโรง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 1

971. นางรัชนก แสงขํา โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทศิ) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 1

972. นางรัตนา ขุนพรหม โรงเรียนวดัศรีอุทมุพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 1

973. นายสุทธมิน บญุมณี โรงเรียนบา๎นหนองเตํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 1

974. นางกาญจนา มาประสพ โรงเรียนบา๎นตะแบกงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 2

975. นางเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 2

976. นางตติญา เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลแมํเปนิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 2

977. นางลัดดา หลังพนัธ๑ โรงเรียนบา๎นง้ิวแบ๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 2

978. นายสามาตร นามปาน โรงเรียนบา๎นปางสุด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 2

979. นางสาวอุมาพร โสรส โรงเรียนบา๎นตะแบกงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 2

980. นางจงรักษ๑ รํุงเรือง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเด่ือประชาสรรค๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 3

981. นายชัยยศ โพธิศ์รี โรงเรียนบา๎นซับสมบรูณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 3

982. นางน้ําฝน วงศ๑ครุฑ โรงเรียนบา๎นสระแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 3

983. นายยุทธนา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนวงัขํอยพทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
984. นายวรัิช ญาณป๓ญญา โรงเรียนทาํตะโกพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
985. นางศิริวรรณ จันทนา โรงเรียนบา๎นหนองลาด(ราษฎร๑ประสิทธิสุ์ทธิสุวรรณ) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 3

986. นางศุภรัตน๑ พระเทพ โรงเรียนบา๎นดงมัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 3

987. นางสุภทัธา ทองกันทา โรงเรียนหนองบวั สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
988. นางอรสา สาคร โรงเรียนวดัสายลําโพงเหนือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค๑ เขต 3

989. นางสาวอัจฉรา สุขขีมนต๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
990. นางธญัพร พรสวสัด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
991. นางธารทพิย๑ ธนะภกัด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
992. นางพรทพิา พกิุลกล่ิน วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
993. นางศุลีพร ค๎ุมกลาง วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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994. นายสุปรัชญา ประดา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
995. นางอินทมุา โรจน๑รักษ๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
996. นางสาวกนกวรรณ ชริตภรัิต โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
997. นางกมลวรรณ ป๓ญญากาวนิ โรงเรียนอนุชนวฒันา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
998. นายชัยพร ยอดเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
999. นางญาณิตา บญุสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1000. นางทพิวรรณ พรปยิะรัศมี โรงเรียนอนุชนวฒันา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1001. นางพรรณภา กล่ินนิ่มนวล โรงเรียนอนุชนวฒันา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1002. นางสาวศุภสรา สีแดง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1003. นางสาวสาลินี อํอนมี โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1004. นางสุภรัตน๑ จันทร๑ยุ๎ย โรงเรียนอนุชนวฒันา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1005. นางอรัญญา สายยนต๑ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1006. นางทพิย๑กัลยา ภากรณ๑วรีวชัร โรงเรียนนครสวรรค๑ป๓ญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

              จังหวัดนนทบรุี

1007. นางสาวกนกพรรณ ดวงใจ โรงเรียนนครนนท๑วทิยา 5 ทานสัมฤทธิ์ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1008. นางเกวลิน ทะนันไชย โรงเรียนเทศบาลปลายบาง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1009. นางฐิตาภา เขตกุฎี โรงเรียนนครนนท๑วทิยา 3 วดันครอินทร๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1010. นางประไพพรรณ ผ่ึงแชํม โรงเรียนนครนนท๑วทิยา 3 วดันครอินทร๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1011. นายปรีชา พลูลาภ โรงเรียนนครนนท๑วทิยา 2 วดัทนิกรนิมิต กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1012. นายปรีชา สูชัยยะ โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1013. นายพงษ๑ทศัน๑ หรัิญอร โรงเรียนกีฬานครนนท๑วทิยา 6 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1014. นางสาวสุจิตรา ทองวารี โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1015. นางสุณิสา เกษมเนตร โรงเรียนตลาดบางคูลัด กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1016. นางสาวจันทรา ศิรินาวี โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
1017. นางทศันีย๑ อุํนชื่น โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
1018. นางธนัญรัชฏ๑ จันทร๑โอทาน โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1
1019. นางประนอม ปิ่นแก๎ว โรงเรียนชุมชนวดับางไกรใน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1
1020. นางพชันี กล๎าหาญ โรงเรียนชุมชนวดับางไกรใน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1
1021. นางสาวไพรวนั กําจัดโรค โรงเรียนชุมชนวดับางไกรใน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1
1022. นางวรรณา ค้ิวดํา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1
1023. นางวไิลลักษณ๑ บวัชื่น โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
1024. นางสคราญ ชยุติหรัิญ โรงเรียนประชาอุปถัมถ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1
1025. นางสุกัญญา ชวนชิต โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1
1026. นางหทัยาพร สุภาสูรย๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1
1027. นางกรทพิย๑ ปะกายะ โรงเรียนรํุงเรืองวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2
1028. นางชนัญญา แก๎วเก็บ โรงเรียนวดัตําหนักเหนือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2
1029. นายธงชัย วงศ๑ษา โรงเรียนวดัตาล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2
1030. นางพนิดา ลักษณะวมิล โรงเรียนวดัเชิงเลน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2
1031. นางสาวเพลินพศิ ผิวอํอนดี โรงเรียนบา๎นหนองเพรางาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2
1032. นางสาวรวงทอง ใจแสวง โรงเรียนดีมากอุปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2
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1033. นางวรางคณา ประเสริฐวงษ๑ โรงเรียนวดัผาสุกมณีจักร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2
1034. นางวชัราภรณ๑ พลโลก โรงเรียนวดัคลองขุนศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2
1035. นางอาภรณ๑ จุลสิกขี โรงเรียนบา๎นดอนตะลุมพกุ(เจริญจิตต๑วทิยา) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2
1036. นางขนิษฐา พลูลาภ โรงเรียนเทพประทานพร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1037. นางสาวจอมขวญั ทองสารี โรงเรียนพชิญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1038. นางดลชา วฒันมะโน โรงเรียนพชิญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1039. นางธมุาวดี จีนพนัธ๑ วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษ๑สวสัด์ิ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1040. นางสาวนิธมิาศ ศรีแก๎ว โรงเรียนพชิญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1041. นางบญุนํา ศรีพนัอ๎วน โรงเรียนพชิญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1042. นางยุพดี เงินเกิด โรงเรียนพชิญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1043. นางศรีนภา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนพชิญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1044. นางสาลินี เจริญขํา โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1045. นางสุวรรณี บนุนาค โรงเรียนพชิญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดนราธิวาส

1046. นางขวญัจิตร โชติทกัษณิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา๎นทรายทอง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1047. นางจิราภรณ๑ ชินไชยชนะ โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัประชาภริมย๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1048. นางไซยหนาบ อาแว โรงเรียนเทศบาล 3 (วมิุกตายนวทิยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1049. นางสาวนิออน ประสูติทวี โรงเรียนเทศบาล 3 (วมิุกตายนวทิยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1050. นางพชิญ๑สินี ดวงศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บา๎นบาเละฮิเล) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1051. นางสาวพมิภา จันทร๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (บา๎นบาเละฮิเล) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1052. นางสาวฟาตีเม๏าะ เมาะมูลา โรงเรียนเทศบาล 2 (บา๎นบาเละฮิเล) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1053. นางมานิดา ซ่ินทมิ โรงเรียนเทศบาล 3 (วมิุกตายนวทิยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1054. นายแวอาหะหมัดกอเซ็ม แวยะโกะ โรงเรียนเทศบาล 3 (วมิุกตายนวทิยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1055. นางสาวกัลยา ปาสอ โรงเรียนนราธวิาส สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1056. นายไกรสร วงศ๑เอื้อเวทย๑ โรงเรียนนราสิกขาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1057. นางสาวนวภสั บญุอินสุข โรงเรียนเมืองนราธวิาส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
1058. นายนุสรณ๑ อํอนทอง โรงเรียนนราสิกขาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1059. นางสาวรอปอี๏ะ หะยีบดิีง โรงเรียนนราธวิาส สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1060. นางสมสนิท อินทรสุวรรณ โรงเรียนนราสิกขาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1061. นางสฤกพรรณ พนิตกมล โรงเรียนเมืองนราธวิาส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
1062. นางขนิษฐา มะลี โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1063. นางปณิตา วรัจฉรียกุล โรงเรียนบา๎นสุไหงโก-ลก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
1064. นางปทมุพรรณ๑ สุขไชย โรงเรียนบา๎นศรีพงัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
1065. นางปราณี เพชรรัตน๑ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1066. นายปริญญา จุ๎ยทอง โรงเรียนบา๎นสุไหงโก-ลก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
1067. นางพนิดา ชัยวฉิาน โรงเรียนบา๎นสุไหงโก-ลก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
1068. นางภารดี ทองเมือง โรงเรียนสุไหงโก-ลก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1069. นางสุนารีย๑ พนัธเุมฆ โรงเรียนบา๎นแวง๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
1070. นายอับดุลเลาะ เจ๏ะฮิง โรงเรียนบา๎นยะหอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
1071. นางอารี ลําพรหมสุข โรงเรียนบา๎นโคกตา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2



29

1072. นางนุชรี ฤกษ๑ประพนัธ๑ โรงเรียนบา๎นเขาพระ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
1073. นางมยุรา เพชรกาญจนมาลา โรงเรียนตันหยงมัส สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1074. นายอัซมาน โต๏ะมิ๊ โรงเรียนผดุงมาตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
1075. นายอาหามะ ปเูต๏ะ โรงเรียนบา๎นดุชงยอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
1076. นางฮาซือนะ สะมะแอ โรงเรียนบา๎นโคก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
1077. นายไซนัลอาบดิีน เจ๏ะแว วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1078. นายปกรณ๑ เจ๏ะมะ วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1079. นางสาววนาวลัย๑ ทลิา วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1080. นางสุธาสินี ชุมเกื้อ วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดน่าน

1081. นางถิรนันท๑ โดยดี โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1082. นายธนัชทศัน๑ เพยีรกสิกรรณ๑ โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1083. นางสาวนงลักษณ๑ สุโขยะชัย โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1084. นางปวณีา แสนแก๎ว โรงเรียนจุมปวีนิดาภรณ๑ (เทศบาลบา๎นภมูินทร๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1085. นายสมพงษ๑ อุทธยิา โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1086. นางชัญธกิัลปภ์รณ๑ นันทะน๎อย โรงเรียนประกิตเวชศักด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1
1087. นางณัฐพร การศิริ โรงเรียนสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1088. นางปยิะฉัตร แบนนิสเตอร๑ โรงเรียนสตรีศรีนําน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1089. นางปณุณดา ปราบริปู โรงเรียนสตรีศรีนําน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1090. นางมัลลิกา บวัจันทร๑ โรงเรียนสา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1091. นางรพพิรรณ จะนะพรม โรงเรียนบา๎นหวัเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1
1092. นางวาสนา อํอนแก๎ว โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันําน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1093. นางสายสิน บญุเรืองศักด์ิ โรงเรียนบา๎นศรีนามําน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 1
1094. นายจําลอง ไชยยา โรงเรียนบา๎นสองแคว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2
1095. นางดารณี สุทธไชย โรงเรียนทาํวงัผาพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1096. นางนงลักษณ๑ ศศิวจัน๑ไพสิฐ โรงเรียนป๓ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1097. นางสาวนิชกานต๑ ปะทิ โรงเรียนวรนคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2
1098. นางสาวรัสมี ธนะวงั โรงเรียนสกาดพฒันา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2
1099. นางสาวศิริลักษณ๑ อินทา โรงเรียนทาํวงัผาพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1100. นางศุภวรรณ สุภา โรงเรียนบา๎นนาวงศ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2
1101. นางสายร๎ุง ต๊ิบขัน โรงเรียนเพยีงหลวง 7 ฯ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2
1102. นางสาวสุวมิล ลือยศ โรงเรียนวรนคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2
1103. นายหาญ จินดาสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2
1104. นางอุบลวรรณ หล๎าแก๎ว โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1105. นางสาวกิ่งเพชร วฒันะ โรงเรียนนํานคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1106. นางณิชาภทัร กันแก๎ว โรงเรียนซินจง สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1107. นางสาวรัญจวน กุลโน โรงเรียนอนุบาลอยูํวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1108. นายวฒิุพงษ๑ สุตเกตุ โรงเรียนนํานคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1109. นางสุนันทา ริกากรณ๑ โรงเรียนนํานคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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1110. นายหรัิญ อุทธวงค๑ โรงเรียนนํานคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1111. นางสาวอาภรณ๑ แปงคํา โรงเรียนนํานคริสเตียนศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดบรุรีมัย์

1112. นางขันเงิน วงษ๑มั่น โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล 1) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1113. นางนันท๑นภสั กางรัมย๑ โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธรีวทิยาคาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1114. นางบษุบา ภูํประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3  กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1115. นางประภาพมิ จันทร๑เขียว โรงเรียนเทศบาล 1 "บรีุราษฎร๑ดรุณวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1116. นางสาวมนัสนันท๑ นิลวรรณ โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล 1) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1117. นางรัตนา วชิราสุริยา โรงเรียนเทศบาล 1 "บรีุราษฎร๑ดรุณวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1118. นางวาสนา โสมกูล โรงเรียนเทศบาล 1 "บรีุราษฎร๑ดรุณวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1119. นายวชิัย ประโมณะกัง โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธรีวทิยาคาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1120. นายวเิชียร ชาญณรงค๑ โรงเรียนเทศบาล 1 "บรีุราษฎร๑ดรุณวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1121. นางกฤตยา ศรีริ โรงเรียนภทัรบพติร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1122. นางจันทมิา เย็นทรัพย๑ โรงเรียนบา๎นโคกวดั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 1
1123. นายประชัน ไชยวงษ๑ โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 1
1124. นายวชิญสิทธิ ์เอกประดิษฐ๑ โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 1
1125. นายสมสํวน ชิงรัมย๑ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 1
1126. นายสุเทพ ชัชวาลวบิลูกิจ โรงเรียนบา๎นประคอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 1
1127. นางสุนีย๑พร ศรีรักสูงเนิน โรงเรียนกนกศิลปพ์ทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1128. นางสาวสุวารี สิงห๑ชัย โรงเรียนไตรคามสามัคคีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 1
1129. นายอรรถวฒิุ ลีประโคน โรงเรียนบา๎นหนองม๎าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 1
1130. นางกาญจนา โพธขิํา โรงเรียนบา๎นบอํดิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 2
1131. นางประเสริฐ อารีราษฎร๑ โรงเรียนบา๎นชุมแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 2
1132. นางสาวพชิญ๑สุดา สุทนิรัมย๑ โรงเรียนบา๎นหนองรักษ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 2
1133. นางเพลินพศิ สุพพตักุล โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1134. นายวชัรินทร๑ ไทยจันทรารักษ๑ โรงเรียนหว๎ยราชพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1135. นายวรีวทิย๑ ดุจจานุทศัน๑ โรงเรียนวดัแจ๎ง (เศียรคุรุราษฎร๑บํารุง) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 2
1136. นางสุขสันต์ิ ชื่นธรีพงศ๑ โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1137. นางสุดฤทยั เมอะประโคน โรงเรียนบา๎นเขาคอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 2
1138. นางอิศราพร พมิชัยโชค โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1139. นายเอกชัย สัตยารักษ๑ โรงเรียนวดับา๎นหนองแขม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 2
1140. นางเกศกานดา ขุนนอก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 3
1141. นางพรทพิย๑ แสนจันทร๑ โรงเรียนหนองกี่พทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1142. นางพชิามณศ๑ สุภา โรงเรียนบา๎นโคกสูงคูขาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 3
1143. นางสาวรัตนา สุวรรณวเิศษภมูิ โรงเรียนบา๎นโคกเขาพฒันา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 3
1144. นางสุเนตร ตักกศิลาพนัธุ๑ โรงเรียนบา๎นเทพพฒันา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 3
1145. นางสุภาวดี ขันบญุ โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวดับรีุรัมย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 3
1146. นางเสนํห๑ คํามณี โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 3
1147. นายเสนอ ไทยแท๎ โรงเรียนบา๎นโคกเขาพฒันา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 3
1148. นางคําเพยีร นามอาษา โรงเรียนบา๎นคูขาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 4
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1149. นางจุไรรัตน๑ จันทะขาล โรงเรียนวดัวนาสันต๑ (โศกนาคสามัคคี) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 4
1150. นางทพิย๑ภาวลัย๑ กมลมุนีโชติ โรงเรียนอนุบาลพทุไธสง (โอภาสประชานุกูล) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 4
1151. นายประทปี ศรีสุวรรณรัตน๑ โรงเรียนบา๎นหนองเกาะ (คุรุราษฎร๑บํารุง) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 4
1152. นายพมิล ไวยารัตน๑ โรงเรียนบา๎นคูขาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 4
1153. นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น โรงเรียนวดับา๎นเบาน๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 4
1154. นางศิริพร พลพฒิุนันท๑ โรงเรียนอนุบาลพทุไธสง (โอภาสประชานุกูล) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 4
1155. นายสมบรูณ๑ ลายสุขัง โรงเรียนบา๎นโนนกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 4
1156. นายสุรเชษฐ อนุมาตร๑ โรงเรียนสตึก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1157. นางสุวรรณี ชิณภา โรงเรียนบา๎นละกอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีุรัมย๑ เขต 4
1158. นางจิตรลัดดา กุศลเสถียร โรงเรียนมารีย๑อนุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1159. นางปรียาภรณ๑ มาตหนองแวง โรงเรียนมารีย๑อนุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1160. นางสาวพรรณี อุตรรัมย๑ โรงเรียนมารีย๑อนุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1161. นางสาวสุภารัตน๑ เหลืองรัตนวมิล โรงเรียนมารีย๑อนุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดปทมุธานี

1162. นางนงลักษณ๑ ทองย๎อย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1163. นายประภาศ ซ่ือดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1164. นางภนิดา มาสดับ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1165. นายภมูินันท๑ ชาติชํานาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1166. นางมาลัย พมิพ๑อํอน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1167. นางสาวรัชนีวรรณ อินรํุง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1168. นางศิริรัตน๑ รักษาพล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1169. นางสาวโสภา มณีโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1170. นางอมรรัตน๑ ภมูิประหมัน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทมุธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1171. นางอุบล แขกระจําง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1172. นายกฤษฏา เกตุสุริยงค๑ โรงเรียนปทมุวไิล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
1173. นางคนึงนิจ ประพาศพงษ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร๑คลองหลวงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
1174. นางจุฑาภรณ๑ กิตติอุดมพร โรงเรียนธรรมศาสตร๑คลองหลวงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
1175. นางณัฎฐา บวัอินทร๑ โรงเรียนปทมุวไิล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
1176. นายมาโนช ประดับลาย โรงเรียนวดับางกุฎทีอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
1177. นางรัตนา จตุรพรชัย โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
1178. นางลักขณา นิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  รังสิต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
1179. นางสาวอมรัชญา ชินศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
1180. นางอุบลวรรณ มงคลางกูร โรงเรียนปทมุวไิล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
1181. นางกัลยาณี สุทธสิงค๑ โรงเรียนวดัขุมแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
1182. นายกําพล ซอสูงเนิน โรงเรียนเทพศิรินทร๑คลองสิบสาม ปทมุธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
1183. นางณภาภชั สายพนัธ๑ โรงเรียนหรัิญพงษ๑อนุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
1184. นายบวร บญุยงค๑ โรงเรียนธญัรัตน๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
1185. นางพชัรียา เนยโอชา โรงเรียนอยูํประชานุเคราะห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
1186. นางสาวศิริวรรณ เสนา โรงเรียนวดัปทมุนายก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
1187. นางสุชญา ควรพนัธุ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
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1188. นางสุภชัชา ศิริวรรณ โรงเรียนวดัชัยมังคลาราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
1189. นางอนุชธติิ ดีสุดจิตร โรงเรียนธญับรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
1190. นายอุทยั พลสันศรี โรงเรียนวดัชัยมังคลาราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
1191. นางศุภวรรณ บญุเจริญ โรงเรียนสาธติแหงํมหาวทิยาลัยรังสิต สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1192. นางสาวสายชล ป๓ญญามี โรงเรียนสาธติแหงํมหาวทิยาลัยรังสิต สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1193. นางสาวอัจฉราณี อัจฉริยศิลป์ โรงเรียนสาธติแหงํมหาวทิยาลัยรังสิต สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดประจวบคีรขีันธ์

1194. นางเกศสุดา แสนนามวงษ๑ โรงเรียนเทศบาลบา๎นหวัหนิ (ประชาธปิถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1195. นางสาวธดิาลักษณ๑ ปล้ืมใจ โรงเรียนเทศบาลบา๎นหวัหนิ (ประชาธปิถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1196. นางประทมุ นฤมิตรมงคล โรงเรียนเทศบาลบา๎นไรํใหมํ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1197. นางพชัรี เขยะตา โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1198. นางลักขณา เรืองจ๎อย โรงเรียนเทศบาลบา๎นหวัหนิ (ประชาธปิถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1199. นางสาววาสนา เกษโกศล โรงเรียนเทศบาลเขาพทิกัษ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1200. นางอมรรัตน๑ โอวาท โรงเรียนเทศบาลบา๎นหวัหนิ (ประชาธปิถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1201. นางอัญชลี กองมาก โรงเรียนเทศบาลบา๎นหวัหนิ (ประชาธปิถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1202. นางจันทรา ฤกษ๑งาม โรงเรียนบา๎นหนองหญ๎าปล๎อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 1

1203. นางสาวจําเรียง ตันหยง โรงเรียนไตรกิตทตัตานนท๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 1

1204. นางชฎาพร ธรรมเนียม โรงเรียนบา๎นหนองหญ๎าปล๎อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 1

1205. นางสาวดวงกมล ศรีงาม โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1206. นางบงัอร ชูทพิย๑ โรงเรียนบา๎นวงัน้ําเขียว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 1

1207. นายทวศัีกด์ิ ตันตินิมิตรกุล โรงเรียนบา๎นไรํบน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 2

1208. นางสาวธญัญาภรณ๑ คงกะเรียน โรงเรียนวดันาหว๎ย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 2

1209. นางนงนุช พฒัน๑ทอง โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1210. นางรัตติยา รบไว โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1211. นางวงเดือน คชกฤษ โรงเรียนบา๎นโปงุกะสัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 2

1212. นางศิณีนารถ นวไพบลูย๑ โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1213. นางสุภาพร เกิดพุํม โรงเรียนกุยบรีุวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1214. นางอนันต๑ทยา ตะเภาทอง โรงเรียนบา๎นหนองเหยีง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 2

1215. นางอัญชลี หนูสวี โรงเรียนบา๎นปากน้ําปราณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ๑ เขต 2

1216. นายธนกร นุชบา๎นปาุ วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1217. นายนิวฒัน๑ วฑูิรย๑พนัธ๑ วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1218. นางสาวภทัราภา คงชาย วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1219. นายรุหาญ ธญัทนุธรรม วทิยาลัยการอาชีพปราณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1220. นางสาวศิริวรรณ ศิริสวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพปราณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1221. นางอาซีซะ มรรคาเขต วทิยาลัยการอาชีพปราณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1222. นางกชกร จั่นเพช็ร โรงเรียนวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1223. นางกรรณิกา เพชรศรี โรงเรียนวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1224. นายนิพนธ๑ กลํอมบรรจง โรงเรียนวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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              จังหวัดปราจีนบรุี

1225. นางสาวกรรณิกา ปาลกะวงศ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 บดินทร๑เดชาประสิทธิ์ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1226. นางเกศกัลยา ป๓้นกา โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร๑รังสฤษฏ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1227. นางฐิติพร สีลาทอน โรงเรียนเทศบาล 4 ( อุดมวทิย๑สมใจ ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1228. นางสาวทศัวรรณ บวัหลวง โรงเรียนเทศบาล 4 ( อุดมวทิย๑สมใจ ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1229. นางทวิา พลเสน โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร๑รังสฤษฏ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1230. นางสาวนิตยา สิงห๑ศุข โรงเรียนเทศบาล 3 (วดัแก๎วพจิิตร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1231. นายรังสรรค๑ พนัธุ๑ชื่น โรงเรียนเทศบาล 4 ( อุดมวทิย๑สมใจ ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1232. นางสาววยิะดา บญุกล๎า โรงเรียนเทศบาล 5 บดินทร๑เดชาประสิทธิ์ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1233. นางสาวสุรางค๑ ล้ิมเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 (วดัแก๎วพจิิตร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1234. นางสาวสุวรรณา รํมเย็น โรงเรียนเทศบาล 2  (วดัหลวงปรีชากูล) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1235. นางสาวอาภาพร พาชีรัตน๑ โรงเรียนเทศบาล 4 ( อุดมวทิย๑สมใจ ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1236. นางณาตยา ลําบอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
1237. นางรัชรินทร๑ ทุ๎ยแป โรงเรียนชุมชนบา๎นขอนขวา๎ง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 1

1238. นางละเอียด เจริญสุข โรงเรียนประจันตราษฎร๑บํารุง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 1

1239. นางวงเดือน ใจกล๎า โรงเรียนชุมชนบา๎นขอนขวา๎ง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 1

1240. นางอัมพร ถกลประจักษ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
1241. นางสาวอินทนัชฤทยั บญุโต โรงเรียนกรอกสมบรูณ๑วทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
1242. นางจันทพิมาศ ภคัคกาญจนพฒัน๑ โรงเรียนบรรหารวทิยา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2

1243. นางสมใจ มั่งค่ัง โรงเรียนวดัศรีสวสัด์ิ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2

1244. นางสาคร สังขะวนิิจ โรงเรียนบา๎นโนนสะอาด สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2

1245. นางสิรินาฏ กองมงคล โรงเรียนบา๎นโนนสะอาด สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2

1246. นางสาวนิภาพร มีชํานาญ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1247. นางสาวภรัณยา มิ่งสมร วทิยาลัยสารพดัชํางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1248. นางรจนา จับฟ๓่น วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1249. นางศิริกุล คุณากรพนัธุ๑ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1250. นายจําเนียร สมแสง โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1251. นางชนิดา ตาวงษ๑ โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1252. นางธดิารัตน๑ ทวญีาติ โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1253. นายประยุทศักด์ิ สงวนเพชรจินดา โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1254. นางปวณีา โพธิช์ู โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1255. นางปยิะธดิา นิสัยกล๎า โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1256. นางรัชณีกร ลาลด โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1257. นางวรรณวมิล อนันตศาลา โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1258. นางวริดา จันทรไชย โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดปตัตานี

1259. นางกุลวดี นุํนประดิษฐ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัตานีนรสโมสร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1260. นางชญานี จิตรํุงเรืองรัตน๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัตานีนรสโมสร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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1261. นางศันสนีย๑ เผําจินดา โรงเรียนเทศบาล 4 วดันพวงศาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1262. นางสาวสรารินทร๑ หนูหลง โรงเรียนเทศบาล 6 บา๎นบางตาหยาด กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1263. นางสวลี หลงสมัน โรงเรียนเทศบาล 2 วดัตานีนรสโมสร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1264. นางสุชาดา ดุลยกุล โรงเรียนเทศบาล 4 วดันพวงศาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1265. นางโสภาวรรณ จันทร๑ฉาย โรงเรียนเทศบาล 4 วดันพวงศาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1266. นางอําไพ สิงห๑จินดา โรงเรียนเทศบาล 4 วดันพวงศาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1267. นางกานต๑พชิชา ตินตะชาติ โรงเรียนเมืองป๓ตตานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 1
1268. นางการะเกตุ ประทานชวโน โรงเรียนเมืองป๓ตตานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 1
1269. นายโชคดี สุนทรอารมณ๑ โรงเรียนเมืองป๓ตตานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 1
1270. นางเพญ็จันทร๑ เจะแล โรงเรียนเดชะป๓ตตนยานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1271. นางมารศรี อุดมละมุล โรงเรียนอนุบาลป๓ตตานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 1
1272. นางสาวมารียะห๑ บลุะ โรงเรียนเมืองป๓ตตานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 1
1273. นางสายใจ ชูชํวย โรงเรียนเดชะป๓ตตนยานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1274. นางสุรีย๑ แก๎วนิตย๑ โรงเรียนเมืองป๓ตตานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 1
1275. นางสาวฮาสลิน เดํนชีวา โรงเรียนยะหร่ิง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 1
1276. นางกาญจนา จองเดิม โรงเรียนบา๎นนาประดํู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 2
1277. นางกาญจนา สุขจันทรา โรงเรียนบา๎นมํวงเต้ีย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 2
1278. นางจารุภา ชูนาค โรงเรียนบา๎นนาค๎อเหนือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 2
1279. นางจิรบตุร พดุซ๎อนดอก โรงเรียนบา๎นมํวงเต้ีย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 2
1280. นางนิกฮัสณีย๑ สิเดะ โรงเรียนบา๎นประจัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 2
1281. นายบณัฑิต ขุนชนะ โรงเรียนวดัสุนทรวารี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 2
1282. นางปาตีเม๏าะ เจะเล๏าะ โรงเรียนต๎นพกิุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 2
1283. นายศราวฒิุ สุขจันทรา โรงเรียนบา๎นมํวงเต้ีย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 2
1284. นายซุลกีฟลี สาแลมะ โรงเรียนบา๎นน้ําดํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 3
1285. นายรอฮีม อีแต โรงเรียนบา๎นปาุทุํง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 3
1286. นายรุสมาน นิเฮง โรงเรียนบา๎นโลทู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 3
1287. นายธรีะ บนิกาเซ็ม วทิยาลัยการอาชีพป๓ตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1288. นางประกายแก๎ว ศุภอักษร วทิยาลัยอาชีวศึกษาป๓ตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1289. นายมานิต เหล็มปาน วทิยาลัยอาชีวศึกษาป๓ตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1290. นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี วทิยาลัยการอาชีพป๓ตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดพระนครศรอียุธยา

1291. นางสาวณัฐวดี สิงหวบิลูย๑ โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1292. นางดาริณี บญุชูพงศ๑ โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1293. นายตรัสสา ชุมพร โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1294. นางสาวธมนวรรณ ประเสริฐผล โรงเรียนเทศบาลทาํเรือประชานุกูล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1295. นางสาวผาณิต อัตตะสาระ โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1296. นายพรโรจน๑ พศกชาติ โรงเรียนเทศบาลวดัแมํนางปล้ืม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1297. นางมาลี ผดุงสุข โรงเรียนเทศบาลทาํเรือประชานุกูล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1298. นางวราภรณ๑ นิลนฤนาท โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1299. นางวลิาสินี ศิลารัตน๑ โรงเรียนเทศบาลทาํเรือประชานุกูล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1300. นางสาวสุคนธ๑ทพิย๑ เกิดเจริญ โรงเรียนเทศบาลทาํเรือประชานุกูล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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1301. นางจิรายุ บณุยานันต๑ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1302. นายชัยวฒัน๑ แพรดํา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1303. นางทศันีย๑ ดีเลิศ โรงเรียนวดัแก๎วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค๑) สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1304. นายนเรศ รํุงเรือง โรงเรียนประตูชัย สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1305. นางนันทวรรณ ต้ังอารมย๑ โรงเรียนวดับา๎นช๎าง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1306. นางรัสรินทร๑ ธนาวฒัน๑เดชานนท๑ โรงเรียนวดัพระญาติการาม (ศุภสุขบํารุง) สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1307. นางศุภนิจ เชาว๑ประสิทธิ์ โรงเรียนวดัดาวคะนอง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1308. นางสุกัญญา ภาศักดี โรงเรียนประตูชัย สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1309. นายอนุกูล เชิดฉาย โรงเรียนวดัทางกลาง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1310. นางอรวรรณ บริบรูณ๑พานิช โรงเรียนวดัสุคันธาราม สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

1311. นายณรงค๑ สุขเกษม โรงเรียนวดัลําตะเคียน (วริิยศึกษา) สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1312. นางนงลักษณ๑ สนธสุิวรรณ โรงเรียนวดักระแชง (จันทไพโรจน๑วทิยา) สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1313. นายพชรวฒัน๑ ภญิญวฒันพงษ๑ โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุเคราะห๑) สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1314. นางสนธยา สํารวยผล โรงเรียนวดัโสภณเจติการาม สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1315. นายสนั่น ไพรสันต๑ โรงเรียนวดัตาลานเหนือ (สัตบศุย๑สมบรูณ๑) สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1316. นางสาวสุกัลยา พรมหอม โรงเรียนวดัมฤคทายวนั (วจิิตรชวนะนันท๑ฯ) สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

1317. นายเกษมสุข ชัยชิตาทร วทิยาลัยสารพดัชํางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1318. นางธาริณี ทองดอนเปรียง วทิยาลัยสารพดัชํางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1319. นางสาวยุภศิริ อาศศิกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตํอเรือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1320. นางสมหมาย ภาคสุข วทิยาลัยสารพดัชํางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1321. นางขวญัเรือน แก๎วมณี โรงเรียนประชาศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1322. นางสาวเจริญศรี แกํนวงศ๑ โรงเรียนป๓ณณวชิญ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1323. นางน้ําเพชร คําตะ โรงเรียนป๓ณณวชิญ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1324. วาํที่ ร๎อยตรีนิพนธ๑ เทยีนทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1325. นางภษูติา แกํนแก๎วรัตน๑ โรงเรียนจิระศาสตร๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1326. นางสาวรักขณา คําสงค๑ โรงเรียนป๓ณณวชิญ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1327. นางวนัเพญ็ แก๎วไสว วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1328. นางสาวสวง บญุรอต วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1329. นายสาโรจน๑ อรุณศิริ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1330. นางสาวสุวนีา ปนันโต โรงเรียนจิระศาสตร๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดพะเยา

1331. นายกฤษฎา ยะรินทร๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1332. นางจิระนันท๑ ใจสัตย๑ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทศิ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1333. นางชลดา เวยื่อ โรงเรียนเทศบาล 2 (แมํตํ๋าดรุณเวทย๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1334. นายชูเกียรติ เมืองกรุง โรงเรียนเทศบาล 3 (หลํายอิงราษฎร๑บํารุง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1335. นางเดือนฉาย บวัแก๎ว โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1336. นางธดิารัตน๑ พนิิจสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทศิ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1337. นางบริุนทร๑ สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1338. นางลภสัรดา สุพรรณทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (หลํายอิงราษฎร๑บํารุง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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1339. นายสมัย บญุตัน โรงเรียนเทศบาล 2 (แมํตํ๋าดรุณเวทย๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1340. นางอุดมศิลป ์สักลอ โรงเรียนเทศบาล 2 (แมํตํ๋าดรุณเวทย๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1341. นางกฤษฎาพร นครไทยภมูิ โรงเรียนบา๎นจําปาุหวาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1342. นางสาวจํานงค๑ ไชยมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ พะเยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1343. นางสาวจิราภรณ๑ ไชยมงคล โรงเรียนฟากกว๏านวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1344. นางชัชฎาพร ป๓ญญา โรงเรียนดอกคําใต๎วทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1345. นางพศิวาส สุปนิะเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1346. นางเพชรรัตน๑ ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1347. นางสาวฟองนวล ผลมาก โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1348. นายวรีะพงศ๑ คูวบิลูย๑ศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ พะเยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1349. นางสมพร วงศ๑ประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 46 ดอกคําใต๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1350. นายฉัตราภรณ๑ วงศ๑ดุษฎกีาล โรงเรียนพญาลอวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1351. นางสาวนิภาลัย แรกข๎าว โรงเรียนบา๎นแฮะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
1352. นายนิวติั สมุทรเขตร๑ โรงเรียนพญาลอวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1353. นางประนอม พนัธ๑ดี โรงเรียนบา๎นควร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
1354. นางพมิพ๑พมิล ทําของดี โรงเรียนชุมชนบา๎นเชียงบาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
1355. นางสาวสกาวรัตน๑ ศรีธิ โรงเรียนเชียงมํวนวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1356. นางโสภา เชื้อสะอาด โรงเรียนบา๎นป๓ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
1357. นายอรุณ รํมแก๎ว โรงเรียนบา๎นปางปอูม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
1358. นางสาวชาลิดา วงศ๑ใหญํ วทิยาลัยอาชีวศึกษาจังหวดัพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1359. นางดวงนภา สุคํา วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต๎ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1360. นางปยิะพร พลูเพิ่ม วทิยาลัยการอาชีพเชียงคํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1361. นายวเิชียร หางนาค วทิยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1362. นายสมยศ สุวรรณรัตน๑ วทิยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1363. นายอรุณ พวงสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1364. นางสาวอาทติยา ผาทอง วทิยาลัยการอาชีพเชียงคํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1365. นางกันต๑รพ ีถิรพงศ๑วฒันา โรงเรียนปยิมิตรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1366. นายจรูญ บํารุงชู โรงเรียนปยิมิตรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1367. นายจิรยุทธ๑ สุขพลูผล โรงเรียนสาธติวทิยาเชียงคํา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1368. นางสาวนิโลบล แสงศรีจันทร๑ โรงเรียนอนุบาลคุณากรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1369. นางมธรุส ธติิภทัรกุล โรงเรียนปยิมิตรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดพังงา

1370. นางสาวจตุพร คลํองแคลํว โรงเรียนเทศบาลบา๎นเสนารังสรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1371. นางสาวจิตติมา ธมชยากร โรงเรียนเทศบาลบา๎นศรีตะกั่วปาุ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1372. นางสาวนงลักษณ๑ ล่ิมสงวน โรงเรียนเทศบาลบา๎นเสนารังสรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1373. นายสมศักด์ิ นรารักษ๑ โรงเรียนเทศบาลบา๎นยํานยาว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1374. นางสิริวรรณ กสิบาล โรงเรียนอนุบาลช๎าง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1375. นางสุนิษา พรหมนุ๎ย โรงเรียนเทศบาลบา๎นทา๎ยช๎าง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1376. นางสาวหทยัทพิย๑ ล่ิมสกุล โรงเรียนเทศบาลบา๎นศรีตะกั่วปาุ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1377. นางสาวอารยา เล่ียงสกุล โรงเรียนเทศบาลบา๎นยํานยาว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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1378. นางจุไรรัตน๑ กิจกล๎า โรงเรียนทา๎ยเหมืองวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1379. นางสาวดวงรัตน๑ กวดกิจการ โรงเรียนสตรีพงังา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1380. นางเพยีรดี ไกรปก โรงเรียนบา๎นบางมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา
1381. นางมนัสนันท๑ พรหมสุวรรณ โรงเรียนบา๎นบางมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา
1382. นางสาวรวงทอง จารุพนัธ๑ โรงเรียนบา๎นทุํงใหญํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา
1383. นางสุภารัตน๑ จิตตพนัธ๑ โรงเรียนเมืองพงังา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา
1384. นางสุภารัตน๑ รักษาสรณ๑ โรงเรียนวดัโคกสวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา
1385. นางเสริมศรี พลรงค๑ โรงเรียนอนุบาลพงังา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา
1386. นายคํานวณ แก๎วชํวง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1387. นางจันทมิา ยงยุทธ๑ วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1388. นางฉลบฉลัย รัตนกุสุมภ๑ วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1389. นางปรุงวดี ประเสริฐเตชาโต วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1390. วาํที่ ร๎อยตรีสุนทร คําทมุ วทิยาลัยการอาชีพทา๎ยเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1391. นางอาพร คหวงค๑ วทิยาลัยการอาชีพทา๎ยเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดพัทลุง

1392. นางเกศริน ใจซ่ือดี โรงเรียนเทศบาลจุํงฮ้ัว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1393. นางนงเยาว๑ เจริญวริิยะภาพ โรงเรียนเทศบาลบา๎นคูหาสวรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1394. นางนัตติยา ทพิย๑มนตรี โรงเรียนเทศบาลบา๎นคูหาสวรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1395. นางนารี หนูสม โรงเรียนเทศบาลวดัเขาชัยสน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1396. นายประเสริฐ จันทวี โรงเรียนเทศบาลจุํงฮ้ัว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1397. นายสวสัด์ิ มาเอียด โรงเรียนเทศบาลจุํงฮ้ัว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1398. นางสุจินต๑ สํูคีรี โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1399. นายเสถียร ชูชํวย โรงเรียนเทศบาลบา๎นคูหาสวรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1400. นายอนันชัย อนุจันทร๑ โรงเรียนเทศบาลบา๎นคูหาสวรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1401. นางสาวอวสัดา มากนวล โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1402. นางชูศรี ดํานาคแก๎ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1403. นายถวลิ เจ๎ยชุม โรงเรียนวดัตะแพน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1404. นางบญุญา พงศ๑พุํม โรงเรียนบา๎นควนพลี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1405. นางพรทพิย๑ ปานนิล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1406. นายไพโรจน๑ แก๎วเกื้อ โรงเรียนวดัพกิุลทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1407. นางภทัราณี จันทร๑เกื้อ โรงเรียนอนุบาลพทัลุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1408. นางสาวศิริพร ทองชูดํา โรงเรียนวดัลานแซะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1409. นางศิริลักษณ๑ เพชรศรี .โรงเรียนอนุบาลพทัลุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1410. นางสาวสายใจ ดําชํวย โรงเรียนบา๎นเตง (เรือนจุลประชาสรรค๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1411. นางสุดา ไชยสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1
1412. นางสาวกวนินาถ ไชยพนัธ๑ โรงเรียนตะโหมด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1413. นางสาวบญุถิ่น เพชรสุทธิ์ โรงเรียนเขาชัยสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1414. นางพรทพิย๑ ขวญัแก๎ว โรงเรียนวดัควนสามโพธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 2
1415. นางเพญ็แข ชูสงํา โรงเรียนตะโหมด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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1416. นางเพลินพศิ พรหมปลอด โรงเรียนวดัฝาละมี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 2
1417. นางยุวดี ชูสงค๑ โรงเรียนตะโหมด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1418. นางสมจิตต๑ อินถิติ โรงเรียนบา๎นพรุนายขาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 2
1419. นางสาวสุมาลี แกล๎วทนงค๑ โรงเรียนบา๎นทุํงนารี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 2
1420. วาํที่ ร๎อยโทอนุวตัร ตันตสถิตานนท๑ โรงเรียนเขาชัยสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1421. นายจรูญ รงค๑รัตน๑ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1422. นางเบญจมาศ ศิริรัตน๑ วทิยาลัยสารพดัชํางพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1423. นางพรเพญ็ ชาติกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1424. นางสาวกษมณ คงเจ๎าพกุ โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดพิจิตร

1425. นายยงยุทธ ศิลลา โรงเรียนบางลายพทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1426. นางศิรภสัสร ปราบสมรชัย โรงเรียนเทศบาลบา๎นปากทาง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1427. นางธรีาภรณ๑ อินทร๑น๎อย โรงเรียนอนุบาลพจิิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 1
1428. นางนลินี บํารุงมา โรงเรียนวดัปาุมะคาบ (สามัคคีพยิาคาร) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 1
1429. นางสาวประภาพร นุชอําพนัธ๑ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 1
1430. นายประเสริฐ แจํมจํารัส โรงเรียนวดักลางวงศ๑มณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 1
1431. นางเพยาว๑ สงวนสัตย๑ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 1
1432. นายไพฑูรย๑ ชูชีพ โรงเรียนสระหลวงพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
1433. นางยุคลธร สังข๑สอน โรงเรียนอนุบาลพจิิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 1
1434. นายวนัชัย บญุทั่ง โรงเรียนอนุบาลพจิิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 1
1435. นางวาสนา สุรัตน๑สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพจิิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 1
1436. นางกนกวรรณ เนียมสุวรรณ โรงเรียนบา๎นหนองไผํ-มาบชุมแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1437. นางขนิษฐา ทองแจํม โรงเรียนบางมูลนากภมูิวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
1438. นายชิดชนก กล่ินชั้น โรงเรียนหว๎ยพกุวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1439. นายธวชัชัย ทบัทอง โรงเรียนบา๎นโปงุววัแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1440. นางสาวนุตประวณี๑ ทศันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร๑อุทศิ" สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1441. นางปพชิญา รัตนปริญญานนท๑ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร๑อุทศิ" สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1442. นายปราโมทย๑ ยิ้มกลํ่า โรงเรียนบางไผํราษฎร๑สงเคราะห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1443. นางป๓ญญา พสูิจน๑ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร๑อุทศิ" สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1444. นางวรินทร มัชฌิมา โรงเรียนวดัโพทะเล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1445. นายสมบรูณ๑ อินทนิล โรงเรียนชุมชนวดัโพธิท์อง "ปกาสิตวทิยา" สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1446. นายอภชิาติ อํอนเอม โรงเรียนบา๎นโปงุววัแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพจิิตร เขต 2
1447. นายศรายุทธ หอมใจมั่น วทิยาลัยสารพดัชํางพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1448. นางจุไรรัตน๑ กวยทะวมิล โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1449. นางชะโลมใจ บวัเปรม โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1450. นางฐาปนี จวนอาจ โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1451. นางปราณีต ภูํสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1452. นางสาวราตรี ขุระสะ โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1453. นางสาวศรีนวล เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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              จังหวัดพิษณโุลก

1454. นางจินตนา เพชรทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัคูหาสวรรค๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1455. นายนพดล จรชื่น โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1456. นางประภสัสร ขําอยูํ โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1457. นางภพวรรณ ยิ้มสรวย โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1458. นางรัตติยา บญุยิ้ม โรงเรียนเทศบาล 3 (วดัทาํมะปราง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1459. นางเรือนแก๎ว เพง็พุํม โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัคูหาสวรรค๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1460. นางสุกัญญา แตงไทย โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1461. นางสุนิภา สมหาญวงศ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1462. นางสุมน สนสาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัพนัปี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1463. นางจุฑาทพิย๑ ยงพาณิชย๑ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1464. นายไพบลูย๑ อมรประภา โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1465. นางมาลินี นาทธนนันท๑ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1466. นายเรวติั เพช็รเอม โรงเรียนจํานกร๎อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1467. นางศุภลักษณ๑ ปูุซ้ึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1468. นางสาวสาคร อยูํนุ๎ย โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1469. นางสุขุมาลย๑ ธาํรงโชติ โรงเรียนจํานกร๎อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1470. นางสุภาพ อมรประภา โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1471. นางแสงเทยีน เพง็ค๎ุม โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1472. นายกี ชัยเสนา โรงเรียนบา๎นเนินมะปราง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1473. นางเกษมศรี รุณไชย โรงเรียนบา๎นเนินมะปราง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1474. นางบงัอร ทองงามขํา โรงเรียนบา๎นเนินมะปราง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1475. นางบญุทวิา โรจนพานิช โรงเรียนบา๎นแกํงสฤษด์ิเสนาอุปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1476. นางอุษา ชัยเสนา โรงเรียนบา๎นเนินมะปราง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1477. นางคะนึงพชิญ๑ บายันต๑ โรงเรียนบา๎นนาคล๎าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1478. นางปราณี วฑุฒยากร โรงเรียนบา๎นนาโพธิน์าจาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1479. นางผํองศรี สมพพิงษ๑ โรงเรียนบา๎นหาดใหญํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1480. นางยุพดี บํารุงศรี โรงเรียนวดันาขาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1481. นายสันทตั คงจันทร๑ โรงเรียนบา๎นแกํงเจ็ดแคว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1482. นางสุภาพ สุทธิ โรงเรียนบา๎นน้ําพริก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1483. นางสุรีรัตน๑ ววิฒันภกัดี โรงเรียนบา๎นหนองหนิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1484. นางใกล๎รํุง มามี วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1485. นางสาวฐิตารีย๑ จันทรวทัน๑ วทิยาลัยอาชีวพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1486. นางวฒันา นาคแดง วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1487. นายวรียุทธ ภมุรินทร๑ วทิยาลัยเทคนิคสองแคว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1488. นางสาวยุพนิ เหล็กช๎าง โรงเรียนธรีธาดาจังหวดัพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดเพชรบรุี

1489. นางกนกพร ช๎างมุกดา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1490. นางสาวดวงพร มหากล่ัน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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1491. นางบญุเหลือ ศรีมา โรงเรียนเทศบาล 1 วดัแกํนเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1492. นางสาวประไพ ชูสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 วดัไชยสุรินทร๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1493. นางสาวปรานอม เกตุแก๎ว โรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรย๎อย(ญาณธรรมสัมฤทธิ)์ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1494. นางสาววจิิตรา คลํ้างาม โรงเรียนเทศบาล  4  บา๎นบอํแขม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1495. นางศศิธร งามจัด โรงเรียนเทศบาล 1 บา๎นชะอํา (ชะอําวทิยาคาร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1496. นางสาวศิริเสนํห๑ หอมนาน โรงเรียนเทศบาล 1 บา๎นชะอํา (ชะอําวทิยาคาร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1497. นางสุนีย๑ มีเอก โรงเรียนเทศบาล 5 บา๎นหว๎ยทรายใต๎ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1498. นางอําพนัธุ๑ สินประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัพระทรง (สุทธวิเิทศอุปถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1499. นางจุฑามาศ วงษ๑สวาท โรงเรียนพรหมานุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1500. นายดิเรก เดชเจริญ โรงเรียนวดัจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1501. นายทแกล๎ว อินทร๑วงศกร โรงเรียนหนองหญ๎าปล๎องวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1502. นางบษุญา ร๎องขันแก๎ว โรงเรียนเขาย๎อยวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1503. นางรุจิรา ทบัศรีนวล โรงเรียนคงคาราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1504. นางละมัย รูปน๎อย โรงเรียนวดัจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1505. นายสิงหาณุกูล พลูสวสัด์ิ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวดัเพชรบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1506. นางสิริพรรณ เนตินิยม โรงเรียนคงคาราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1507. นางนิตยา แก๎วชิงดวง โรงเรียนแกํงกระจานวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1508. นางปรียา ต๎ุมศรี โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1509. นายวนิัย เหมือนอํวม โรงเรียนหว๎ยทรายประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1510. นายสามารถ กล่ันเกลา โรงเรียนหว๎ยทรายประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1511. นางสุวรรณี เกาทณัฑ๑ทอง โรงเรียนบา๎นนายาง (วเิทศปริยัติราษฎร๑รังสรรค๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรีุ เขต 2
1512. นางสาวอมรรัตน๑ คันชั่ง โรงเรียนหว๎ยทรายประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
1513. นางชนากานต๑ จิตรมะโน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1514. นายทรงธรรม ขําทวี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1515. นายบญุธรรม กล่ินเล็ก วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1516. นางวฒันา พชัรพจนากรณ๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1517. นางสมพร สังข๑แก๎ว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1518. นางสาวอรนุช กอสวสัด์ิพฒัน๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1519. นางอรัญญา ศีลสัตยาวงศ๑ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1520. นายปวณีวจั ปฏสัินถาวร โรงเรียนราษฎร๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1521. นางสาวเยาวลักษณ๑ สมบติันิมิตร โรงเรียนปริยัติรังสรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1522. นางสาวศุภวรรณ เครือแก๎ว โรงเรียนราษฎร๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1523. นางสุปราณี ค๎ุมภยั โรงเรียนปริยัติรังสรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1524. นางสุภาพร กําป๓่นทอง โรงเรียนปริยัติรังสรรค๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดเพชรบรูณ์

1525. นางมัตติพร ลือกิจ โรงเรียนเทศบาลบา๎นสักงอย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1526. นางศรีไพร พระโบราณ โรงเรียนเทศบาลบา๎นศรีมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1527. นางสุภาพร ศรีวงศ๑ โรงเรียนเทศบาลบา๎นศรีมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1528. นางสาวจินตนา ชัยมี โรงเรียนเพชรพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1529. นางถนอม สีนาค โรงเรียนเพชรพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
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1530. นางพรพลิาศ วานิช โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1531. นางพชัรี ขวญัมุข โรงเรียนพชัรพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1532. นางเรียมศิริ สําเภา โรงเรียนเพชรพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1533. นายวรายุ อินทราลักษณ๑ โรงเรียนวงัโปรํงศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1534. นางวาธกุา เทยีมแสน โรงเรียนบา๎นหวันา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ๑ เขต 1

1535. นายวมิล จิตหมั่น โรงเรียนพชัรพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1536. นางสาวอมรวดี บญุมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณ๑ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ๑ เขต 1

1537. นายกิตติพงษ๑ คํายิ่ง โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1538. นางชโลธร กีรติศักด์ิกุล โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1539. นางนภสั สาฆ๎อง โรงเรียนบา๎นทบัเบกิรํวมใจ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ๑ เขต 2

1540. นางนวลนิช ดีไสว โรงเรียนศรีจันทร๑วทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1541. นางเบญจวรรณ อารีสุก โรงเรียนบา๎นวงัรํอง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ๑ เขต 2

1542. นางมยุรีย๑ จันทา๎ว โรงเรียนบา๎นหนองบวัแก๎ว สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ๑ เขต 2

1543. นางวภิาวดี กันทะกะ โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1544. นางสมปอง ราษี โรงเรียนบา๎นวงักวาง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ๑ เขต 2

1545. นางสาวสมรักษ๑ วงศ๑ศรีรักษ๑ โรงเรียนอนุบาลหลํมเกํา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ๑ เขต 2

1546. นายอรรฆวฒิุ เมืองสุวรรณ โรงเรียนหลํมสักวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1547. นางกอบกูล ศรีคํามี โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1548. นางนวลฉว ีอินยันญะ โรงเรียนนาสนุํนวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1549. นางบญุนาค เนียมเปรม โรงเรียนอนุบาลบงึสามพนั สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ๑ เขต 3

1550. นายประธาน ยศรํุงเรือง โรงเรียนชุมชนบา๎นวงัพกิุล สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ๑ เขต 3

1551. นายพงษ๑ศักด์ิ มั่นหมาย โรงเรียนหนองไผํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1552. นางพชัรินทร๑ จันทพยัคฆ๑ โรงเรียนหนองไผํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1553. นางสาวพชัรีพร บญุเพง็ โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1554. นางสุระพ ีอาคมคง โรงเรียนนิยมศิลปอ์นุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1555. นางนิรมล เสือเขียว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1556. นางสาวปราณีรัตน๑ บญุป๓ญญา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1557. นายวฒิุพงษ๑ แสนคําภา วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1558. นางศุภลักษณ๑ มาจาก วทิยาลัยสารพดัชํางเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1559. นายสุรัตน๑ อมราภรภสุิทธิ์ วทิยาลัยสารพดัชํางเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1560. นางเสาวดี ทองคํา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1561. นางสาวกนิษฐา ประโยชน๑ยิ่ง โรงเรียนเซนต๑โยเซฟศรีเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1562. นางกรรณิการ๑ แก๎วกก โรงเรียนเซนต๑โยเซฟศรีเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1563. นางสาวขวญัจิตร ทพิย๑พยัคฆ๑กร โรงเรียนเซนต๑โยเซฟศรีเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1564. นางงามจิตร การะสิน โรงเรียนเซนต๑โยเซฟศรีเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1565. นางจุไรรัตน๑ พึ่งเมือง โรงเรียนเสรีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1566. นางเจริญพร มณีจันทร๑ โรงเรียนเซนต๑โยเซฟศรีเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1567. นางพกิุล ไพจิตรโยธี โรงเรียนวชัรชัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1568. นางพนูทรัพย๑ อํางคํา โรงเรียนวชัรชัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1569. นายอมร กิจเจริญ โรงเรียนเซนต๑โยเซฟศรีเพชรบรูณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1570. นางสาวอมรรัตน๑ จําปาเงิน โรงเรียนวชัรชัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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1571. นางสาวพทัยา แย๎มขะมัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 57 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
1572. นางสาวอรพนิ นามวงษ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 57 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
1573. นางอุทยั สีลาพทุธา โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 57 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

              จังหวัดแพร่

1574. นางเครือวลัย๑ ถิ่นถา โรงเรียนสาธติเทศบาลบา๎นเชตวนั กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1575. นายจรัล คําวชิัย โรงเรียนพฒันาประชาอุปถัมภ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1576. นางสาวประทมุ แกํนแก๎ว โรงเรียนสาธติเทศบาลบา๎นเชตวนั กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1577. นายพงษ๑พนัธ๑ ยองใย โรงเรียนพฒันาประชาอุปถัมภ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1578. นางสาวพชัรีพร จันทมา โรงเรียนบา๎นไผํย๎อย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1579. นางสาวเพญ็พร เทยีมดาว โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1580. นางรัชดา ถิ่นจอม โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1581. นางรุจิรา ลีลาเลอเกียรติ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1582. นางสมโภชน๑ มารตํอม โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1583. นางสาวสุกานดา เหง่ียมไพศาล โรงเรียนพฒันาประชาอุปถัมภ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1584. นายไกรศร สิงห๑บตุร โรงเรียนนารีรัตน๑จังหวดัแพรํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1585. นางจรีรัตน๑ ประสพพนัธุ๑ โรงเรียนนารีรัตน๑จังหวดัแพรํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1586. นางสาวจีระพรรณ คําวงัจันทร๑ โรงเรียนนารีรัตน๑จังหวดัแพรํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1587. นายศุภการณ๑ สวาํงเมืองวรกุล โรงเรียนวดัเมธงักราวาส(เทศรัฐราษฎร๑นุกุล) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 1
1588. นางสุภทัธยิา เธยีรเศวตกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 1
1589. นายอดิพงษ๑ กันหมุด โรงเรียนบา๎นอ๎อนวทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 1
1590. นายอรุณ ขาวล๎วน โรงเรียนนารีรัตน๑จังหวดัแพรํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1591. นางณรรฐวรรณ๑ พริะคํา โรงเรียนบา๎นปาุคาปาุมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 2
1592. นายประเจียด ชัยสนิท โรงเรียนบา๎นสวนหลวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 2
1593. นางประดับ สําลี โรงเรียนบา๎นปาุคาปาุมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 2
1594. นายพลัลภ ธจิีณกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 2
1595. นางมณีรัตน๑ นันทสุวรรณ โรงเรียนบา๎นแมํกระต๐อม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 2
1596. นางยุพนิ ธสีา โรงเรียนบา๎นปาุคาปาุมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 2
1597. นางสาวรํุงทพิย๑ กาววีน โรงเรียนบา๎นปาุคาปาุมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 2
1598. นางวราภรณ๑ แสนอินทร๑ โรงเรียนบา๎นปาุคาปาุมํวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 2
1599. นางศศิธร ปลิาผล โรงเรียนลองวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1600. นางสุจิตรา ววูงศ๑ โรงเรียนบา๎นเปาปมดงยาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 2
1601. นายนนท๑ เปง็วงศ๑ วทิยาลัยเทคนิคแพรํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1602. นางพวงทอง เทพยศ วทิยาลัยเทคนิคแพรํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1603. นางวยิาดา ชนาธนิาถพงศ๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1604. นางศิริรัตน๑ เล็กอิ่ม วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1605. นายสมนึก วนัละ วทิยาลัยเทคนิคแพรํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1606. นางสาวสุพรรษา ต๎ุยเต็มวงค๑ วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1607. นายเอกชัย ไกํแก๎ว วทิยาลัยเทคนิคแพรํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1608. นางสาวกาญจนา ขวญัยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1609. นางทพิาวรรณ ถิ่นถา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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1610. นางพชัรวมิล สุวรรณไมตรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1611. นางเพช็รศิริ ขัตติยานันทน๑ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1612. นางสาววรรณวรางค๑ แสงสร๎อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1613. นางวนัทนีย๑ แก๎วพนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดภเูก็ต

1614. นางสาวจุฑารัตน๑ เอํงฉ๎วน โรงเรียนเทศบาลปลูกป๓ญญาในพระอุปถัมภ๑ฯ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1615. นางสาวทองประกาย ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลปลูกป๓ญญาในพระอุปถัมภ๑ฯ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1616. นางสาวธนิดา ปากบารา โรงเรียนเทศบาลบา๎นบางเหนียว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1617. นางสาวภนิธ เหมรัชณ๑ โรงเรียนเทศบาลบา๎นไสน้ําเย็น กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1618. นางสาวมณฑิชา สวสัดี โรงเรียนเทศบาลปลูกป๓ญญาในพระอุปถัมภ๑ฯ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1619. นายวชิัย เพช็รแก๎ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1620. นางสมใจ เทยีรพสุิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกป๓ญญาในพระอุปถัมภ๑ฯ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1621. นางสาวไหมสะหรอ ชํวยพริก โรงเรียนเทศบาลบา๎นบางเหนียว กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1622. นางบญุญา นวลใย โรงเรียนวดัศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต
1623. นางสาวภทัรธนน ผจญภยั โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต
1624. นางสาววนัทนี ยํองบตุร โรงเรียนวทิยาสาธติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต
1625. นางสาววมิลมาลย๑ โสพรรณรัตน๑ โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1626. วาํที่ ร๎อยตรีสมชาย เลิศภทัรมนัส โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ ภเูกต็ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1627. นายอุดม เวสพนัธุ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร๎าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต

              จังหวัดมหาสารคาม

1628. นางกัญญารัตน๑ ทพิแสง โรงเรียนหนองโพธิว์ทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1629. นางสาวขนิษฐา โควงัชัย โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1630. นายเฉลิมพล นนลือชา โรงเรียนเทศบาลศรีสวสัด์ิวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1631. นางดวงจันทร๑ คุณวงศ๑ โรงเรียนมะคําพทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1632. นางสาวทพิย๑ภาภรณ๑ ชัยหงส๑ษา โรงเรียนงัวบาวทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1633. นายนิวฒัน๑ ภพูานา โรงเรียนเทศบาลศรีสวสัด์ิวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1634. นางภคัควลัณชญ๑ สาระลัย โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1635. นางรํุงนภา ฉายวชิัย โรงเรียนหนองโพธิว์ทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1636. นางสุกัญญา แจํมหม๎อ โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1637. นางสาวสุดท ีมูลกันยา โรงเรียนงัวบาวทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1638. นางจรีรัตน๑ ทบัพมิพ๑แสน โรงเรียนบา๎นเหลําจั่นนาภู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1639. นายบญุสํง ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1640. นางเพญ็วนั สําราญวงศ๑ โรงเรียนชุมชนบา๎นหนองจิกทาํแรํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1641. นางเพญ็ศรี สาระกุมาร โรงเรียนบา๎นหนองหวา๎โนนทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1642. นางรัตนา อาจชมภู โรงเรียนบา๎นหนองหลํม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1643. นายวรีพล นนตรี โรงเรียนบา๎นมะกอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1644. นางศิริลักษณ๑ ชมภคํูา โรงเรียนบา๎นหนิลาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1645. นางสมปอง แย๎มโกสุม โรงเรียนชุมชนบา๎นลาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
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1646. นายสมศักด์ิ วทิติธรุนัย โรงเรียนบา๎นหนองหวา๎หนองแคนดอนบาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1647. นางสุภาวดี หดัที โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1648. นายสุรชัย กันทรพทิกัษ๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรวชิัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

1649. นางนงนุช บดุดีสี โรงเรียนบา๎นโนน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1650. นายนิคมชัย ปาลี โรงเรียนบา๎นโพธิช์ัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1651. นายนิวตั แคนสา โรงเรียนบา๎นแวงเหลําเกําน๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1652. นางบงัอร ศรีโนรินทร๑ โรงเรียนบา๎นหนองหนํอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1653. นางภคมน ภมูิชูชิต โรงเรียนวาปปีทมุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
1654. นางวสิา เวยีงวเิศษ โรงเรียนบา๎นแคน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1655. นายศรายุทธ เสนาสุธรรม โรงเรียนบา๎นหนองบวัสันตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1656. นางศิริพร ศรีสุนนท๑พนัธ๑ โรงเรียนชุมชนบา๎นงัวบา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1657. นายสมเดช ธปูขุนทด โรงเรียนบา๎นเม็กดํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1658. นายสังคม พมิพ๑ขวญั โรงเรียนบา๎นหนองบวัสันตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1659. นางอารยา เสนาสุธรรม โรงเรียนบา๎นหนองบวัสันตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

1660. นางกุศล สุวรรณสม โรงเรียนบา๎นวงักุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1661. นางเยาวเรศ ปริวนัตา โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
1662. นางเยี่ยมเดือน เปรมบญุ โรงเรียนบา๎นวงัโพน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1663. นางศิราณี จันทะป๓สสา โรงเรียนบา๎นวงัจาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1664. นางศิริพร บษุบง โรงเรียนบา๎นหนองแหน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1665. นางสมรัก เหลําภกัดี โรงเรียนบา๎นหนิแหโํนนเมืองน๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1666. นางสุภาพร ดํานุํน โรงเรียนบา๎นโสกกาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1667. นายอรชุน จันทนมัฎฐะ โรงเรียนบา๎นหนองซอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1668. นางสาวอัจฉราภรณ๑ ศรีหวงั โรงเรียนบา๎นเลิงแฝกบวัแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1669. นายอานนท๑ ไสยโสภณ โรงเรียนบา๎นแบก (แบกสมบรูณ๑วทิย๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1670. นางอุลัยวรรณ กงเพชร โรงเรียนบา๎นหนองซอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1671. นายจักรพงษ๑ ดวงทา๎วเศรษฐ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1672. นางพชรภทัร สาลี วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1673. นางจินดา ศรีกุลบตุร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1674. นายทองสุก ชินกร วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1675. นางนันธดิา ทาสุธรรม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1676. นางพทุธญิา พลิาแดง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1677. นางสุนีย๑ สุทธเิสน โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1678. นางอาริยา ตรีวเิศษ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1679. นายธนารักษ๑ อุตรินทร๑ สํานักงาน กศน. จังหวดัมหาสารคาม สํานักงาน กศน.

              จังหวัดมุกดาหาร

1680. นางธปูทอง โภคสวสัด์ิ โรงเรียนท ีโอ เอ วิทยา (เทศบาล 1  วัดคําสายทอง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1681. นางสาวศุภลักษณ๑ ทุํนศิริ โรงเรียนท ีโอ เอ วิทยา (เทศบาล 1  วัดคําสายทอง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1682. นางสุรีย๑พร เขียวขํา โรงเรียนท ีโอ เอ วิทยา (เทศบาล 1  วัดคําสายทอง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1683. นางแสงมณี อยูํพกุ โรงเรียนท ีโอ เอ วิทยา (เทศบาล 1  วัดคําสายทอง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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1684. นายคชานน สุวรรณพนัธ๑ โรงเรียนบา๎นหนองแวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1685. นางจารุณี ฤทธิว์งศ๑ โรงเรียนเหลําประชาอุทศิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
1686. นางสาวชาวดี เพยีรไลย๑ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1687. นางธรีะดา ศรีประสาร โรงเรียนชุมชนบา๎นหนองบวั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1688. นางนภาพร แสนโสม โรงเรียนบา๎นดงยาง 1 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1689. นางวไิล สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1690. นางสมประสง พลราชม โรงเรียนนวมินทราชูทศิ อีสาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
1691. นางสุกัญญา วอํงไว โรงเรียนผาเทบิวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
1692. นางอรุณสุดา แก๎วศรีนวม โรงเรียนนวมินทราชูทศิ อีสาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
1693. นางสาวปามิกา อัศวโชคโภคิน โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1694. นางภทัรียา บวัใหญํ โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1695. นางระเบยีบ บตุดา โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1696. วาํที่ ร๎อยตรีวทิยา สวนียานันท๑ โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1697. นายวษิณุพร วอํงไว โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1698. นางสาวสุพนิยา ต๎นปรึกษา โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1699. นางสุมลรัตน๑ แสนสุข โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1700. นางโสภา ธรรมวงศ๑ โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1701. นางจารุณี สมใจกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองแมํฮํองสอน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1702. นางเยาวลักษณ๑ มาส๎มซํา โรงเรียนเทศบาลเมืองแมํฮํองสอน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1703. นางรัชนี สุป๓ญญาวโิรจน๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมํฮํองสอน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1704. นางสาวรัตติกรานต๑ หมื่นจันทร๑ โรงเรียน องค๑การบริหารสํวนจังหวดับา๎นจองคํา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1705. นางสาววรัญญา อุํนนันกาศ โรงเรียน องค๑การบริหารสํวนจังหวดับา๎นจองคํา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1706. นายศิริวฒัน๑ ชํานาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมํฮํองสอน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1707. นายสุจฑินันท๑ สุวรรณบษุย๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมํฮํองสอน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1708. นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์ โรงเรียนองค๑การบริหารสํวนจังหวดับา๎นจองคํา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1709. นายอุดม แสนทวโีภคทรัพย๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมํฮํองสอน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1710. นางสาวกิ่งกาญจน๑ กาวรรณ โรงเรียนบา๎นในสอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1

1711. นายจตุพร ภมูิพงิค๑ โรงเรียนบา๎นในสอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1

1712. นางธนบรรณ โชติวรศศิ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1

1713. นางสาวมลธริา จันทร๑โอภาส โรงเรียนชุมชนตํอแพวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1

1714. นายรังษ ีวฒิุพนัธ๑ โรงเรียนขุนยวมวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
1715. นางรํุงทพิย๑ สุยะเหล็ก โรงเรียนขุนยวมวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
1716. นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย๑ โรงเรียนบา๎นในสอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1

1717. นายศิระศักด์ิ ภาสุพพิฒัน๑กุล โรงเรียนบา๎นหว๎ยแหง๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1

1718. นางสุรีย๑ ศรีแกวงศ๑ โรงเรียนบา๎นปาุลาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 1

1719. นางกัญวรา วงศ๑ธดิา โรงเรียนชุมชนแมํลาศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2

1720. นางกุญช๑ภสัส๑ พงษ๑พานิชย๑ โรงเรียนบา๎นแมํปุ๋น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2

1721. นางจงศิริ ววิฒัน๑เชาว๑พนัธ๑ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 33 (บา๎นทุํงพร๎าว) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2
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1722. นางจตุพร อัยกร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 33 (บา๎นทุํงพร๎าว) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2

1723. นายทวธุ วงค๑วงค๑ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 33 (บา๎นทุํงพร๎าว) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2

1724. นายภคัวฒัน๑ สุปนิโน โรงเรียนบา๎นคะปวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2

1725. นางวริศรา หลักบญุ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 33 (บา๎นทุํงพร๎าว) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2

1726. นางสมปอง แสนวจิิตร โรงเรียนชุมชนบา๎นน้ําดิบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2

1727. นางอารี บญุลือ โรงเรียนบา๎นคะปวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2

1728. นางอุบลรัตน๑ ศิริโภคขจร โรงเรียนชุมชนบา๎นน้ําดิบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2

1729. นายเดํนศักด์ิ อินตาคํา วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมํฮํองสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1730. นายสมชาย เนื่องเผือก โรงเรียนราชประชานุเคราะห๑ 22 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

              จังหวัดยโสธร

1731. นางพมิลรัตน๑ จันดารักษ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวฒันา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1732. นางกัญจนีย๑ สีทา โรงเรียนบา๎นนาสีนวลโนนสะอาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1733. นางสาวฉันทนา วงเวยีน โรงเรียนบา๎นกลางนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1734. นางชูศรี บญุประสพ โรงเรียนอนุบาลยโสธร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1735. นายตุการ ละอองแก๎ว โรงเรียนบา๎นแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1736. นางพรรณพร บญุทศ โรงเรียนยโสธรพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1737. นางวนิสา อุตรา โรงเรียนยโสธรพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1738. นางสมพร ด๎วงรัตน๑ โรงเรียนบา๎นนาสะไมย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1739. นางสุนิดา เกษกัน โรงเรียนบา๎นดวนบากน๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1740. นายสุพศิ ทําทอง โรงเรียนบา๎นแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1741. นางโสมศิริ รสจันทร๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1742. นางอาพชันี รวมธรรม โรงเรียนบา๎นนาหลํูเหลําตอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1743. นางกนิษฐา มูลสาร โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1744. นางสาวจริยา เงาศรี โรงเรียนทรายมูลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1745. นายชัชวาลย๑ ยั่งยืน โรงเรียนบา๎นหนองแข๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
1746. นางดวงจันทร๑ พรมแพง โรงเรียนบา๎นส๎มผํอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
1747. นางประภากร ทองน๎อย โรงเรียนทรายมูลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1748. นายพเิชษฐ๑ สุขสิทธิ์ โรงเรียนทรายมูลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1749. นายพสัิน โพนทนั โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1750. นางวไิลวรรณ ศรีธรรม โรงเรียนเลิงนกทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1751. นางสายสมร วงศ๑สิรภคั โรงเรียนเลิงนกทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

              จังหวัดยะลา

1752. นางชนาพร ขวญัจันทร๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวถิี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1753. นางบษุยาพร จันทร๑พศิาล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวถิี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1754. นางยุพลิ บญุประดิษฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวถิี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1755. นางสาววาสนา สุวรรณราช โรงเรียนเทศบาล 2 (บา๎นมลายูบางกอก) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1756. นางหทยัรัตน๑ ด๎วงอินทร๑ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัเมืองยะลา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1757. นางอุไร เกิดขุมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวถิี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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1758. นางชุลีวรรณ แก๎วเรือง โรงเรียนสตรียะลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1759. นางนุจรีย๑ รัตนอรุณ โรงเรียนบา๎นโกตาบารู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
1760. นางบตุรธกิรณ๑ จุลพล โรงเรียนบา๎นกูวา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
1761. นายปราโมทย๑ โหยชุม โรงเรียนสตรียะลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1762. นางรัชฎาภรณ๑ เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
1763. นางวาสนา จันทวาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
1764. นางอัญชลี ยาวงศ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
1765. นางสาวจริญา สังข๑เพช็ร๑ โรงเรียนบา๎นบาละ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1766. นางสาวพาซีเย๏าะ ยูโซะ โรงเรียนบา๎นวงัสําราญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1767. นายมูฮําหมัดบคูอรี มะแอ โรงเรียนบา๎นลูโบ๏ะป๓นยัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1768. นางวรรณา มามะ โรงเรียนบา๎นคลองน้ําใส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1769. นางสาวศิริภา ไชยนุ๎ย โรงเรียนบา๎นบาละ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1770. นายสมบรูณ๑ รามแก๎ว โรงเรียนบา๎นคลองน้ําใส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1771. นายสุเทพ เทงํประกิจ โรงเรียนบา๎นคลองน้ําใส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1772. นางอาดีละห๑ เจ๏ะแม โรงเรียนบา๎นวงัสําราญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1773. นางอาริษา พรหมเพช็ร โรงเรียนบา๎นคลองน้ําใส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
1774. นางสาวกมลชนก คงแก๎ว โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎร๑ประสาน" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1775. นางจิตมยุรี หมัดชูดชู โรงเรียนบา๎นโต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
1776. นางมาลี พสิิฐนรชัย โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎร๑ประสาน" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1777. นางสาวเยาวรัตน๑ จันทราวสุิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
1778. นางรอหะนิง อุสมันบาฮา โรงเรียนบา๎นใหมํ (วนัครู 2503) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
1779. นางสาวอนุรี แซํไว โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
1780. นางอารมย๑ มะดาอู โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎร๑ประสาน" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
1781. นางกฤตยา ประจง วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1782. นางนภาพร เหลํามงคลชัยศรี วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1783. นางสาววรรณดี แซํฟู วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1784. นายสุพตัร เหลํามงคลชัยศรี วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1785. นางจีรวรรณ ทพินัส โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1786. นางฉันทรุจี พรมเกตุ โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1787. นางสาวพรทภิา เวยีงสมุทร โรงเรียนเทศบาลวดัเหนือ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1788. นายไพฑูรย๑ พนัโนลาด โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1789. นายภริเดช แก๎วมงคล โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1790. นางสาวรชตต๑ธณพร  เอกภทัร๑ชัยวงษ๑ โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1791. นางรัมภาพร ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1792. นางสุคนธ๑ วานิช โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1793. นางเกศสุดา พลหาญ โรงเรียนชุมชนบา๎นยางกูํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 1
1794. นายจรินทร๑ สีบดุดี โรงเรียนบา๎นซังวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 1
1795. นางดาราวรรณ อุดมโภชน๑ โรงเรียนบา๎นหว๎ยสนุกสะพานทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 1
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1796. นายพทิกัษ๑ ต๎องโพนทอง โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 1
1797. นายภาณุพงค๑ อุํนเจริญ โรงเรียนบา๎นแคน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 1
1798. นางยุพนิ บตุรน้ําเพชร โรงเรียนเมืองร๎อยเอ็ด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 1
1799. นางรจนา ธานี โรงเรียนบา๎นคานหกัโนนใหญํ (ศิริเกตุประชาวิทย๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 1
1800. นางสุดาจิต ปาูนภมูิ โรงเรียนบา๎นมะอึ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 1
1801. นายอมรเทพ สํุมมาตย๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ ฯ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1802. นางกัญจนพร ทวยหาญ โรงเรียนหนองฮีเจริญวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1803. นางชวนพศิ สุขประเสริฐ โรงเรียนบา๎นนางเต้ียไศลทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 2
1804. นายชาญวทิย๑ อาจสม โรงเรียนเมืองสุวรรณภมูิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 2
1805. นางนภสักรณ๑ สองสี โรงเรียนหนองฮีเจริญวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1806. นางนัฐกาล ศรีนวลจันทร๑ โรงเรียนบา๎นไทรทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 2
1807. นายพงษ๑เทพ ปล้ืมใจ โรงเรียนบา๎นฝาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 2
1808. นางพรทพิย๑ โสรถาวร โรงเรียนบา๎นโพนดวนสาวเอ๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 2
1809. นางสาวพมิลกร ทวยหาญ โรงเรียนหนองฮีเจริญวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1810. นางราตรี พวงช๎อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 2
1811. นางสุวลี ใยคําโพด โรงเรียนปทมุรัตน๑พทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1812. นายอัมพร วนิทะไชย โรงเรียนชุมชนบา๎นหมากยาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 2
1813. นางกมลทพิย๑ กุลกิจ โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3
1814. นางกานต๑ธรีา ทาศิลา โรงเรียนบา๎นหนองกุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3
1815. นางเกษร วรวงศ๑ โรงเรียนบา๎นนาเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3
1816. นายคํานึง ศิริสาร โรงเรียนวงัหลวงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1817. นางสาวนาตยา โยธาศิริ โรงเรียนโพนทองวทิยายน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1818. นางบานชื่น หงษ๑ทวี โรงเรียนบา๎นโนนไชยศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3
1819. นางพจนีย๑ ศรีชนะ โรงเรียนโพนทองวทิยายน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1820. นางไพวรรณ คุณมี โรงเรียนโพนทองวทิยายน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1821. นายยงยุทธ อุดมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบา๎นสวาํง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3
1822. นางสังวร ไชยฮะนิจ โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3
1823. นางสุดถนอม อัครประชะ โรงเรียนบะเค (ราษฎร๑ผดุงวทิยาคาร) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3
1824. นางสาวกมลลักษณ๑ ขวญัพรม วทิยาลัยการอาชีพพนมไพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1825. นางกาญจนา กองสอน วทิยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1826. นางจรรยา ศรีสุธญัญาวงษ๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษาร๎อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1827. นายธรีะ คําแปล วทิยาลัยเทคนิคร๎อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1828. นางกลอยใจ สมฤาแสน โรงเรียนไพโรจน๑วชิชาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1829. นายจีรวฒัน๑ ภอูาบทอง โรงเรียนอนุบาลไพโรจน๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1830. นายตรี หนองประทมุ โรงเรียนไพโรจน๑วชิชาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1831. นายวยัวฒิุ วรชินา โรงเรียนไพโรจน๑วชิชาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1832. นางวริาวลัย๑ ดวงวไิล โรงเรียนไพโรจน๑วชิชาลัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1833. นางสาวอารยา อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1834. นางปาริตา จันทะวงษา กศน.อําเภอสุวรรณภมูิ สํานักงาน กศน.
1835. นายพชิัย กัญญาคํา กศน.อําเภอโพนทราย สํานักงาน กศน.
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              จังหวัดระนอง

1836. นางสาวกัลยารัตน๑ สงวนศักด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1837. นางจันทริา ขันตี โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1838. นางนรีนันทน๑ แควน๎โอฬาร โรงเรียนเทศบาลบา๎นเขานิเวศน๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1839. นางสุทธลัิกษณ๑ บลิละโสย โรงเรียนเทศบาลบา๎นเขานิเวศน๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1840. นางสุพชัริดา ดีดวงพนัธ๑ โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1841. นางเอกรัช เฉลิมพล โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1842. นางนภสักร สังข๑สี โรงเรียนสตรีระนอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1843. นางประไพ คลองเงิน โรงเรียนปากจั่นวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1844. นางประวณีา มณีรัตน๑ โรงเรียนบา๎นดําน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
1845. นายปรีชาพล ทองพลอย โรงเรียนบา๎นรังแตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
1846. นางอรอุมา ณ นคร โรงเรียนอนุบาลระนอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
1847. นางจุไรพร ขําเกล้ียง โรงเรียนศรีอรุโณทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1848. นางสาวชวนพศิ ศักดารัตน๑ โรงเรียนศรีอรุโณทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1849. นายนันทพงศ๑ วเิชียรฉาย โรงเรียนศรีอรุโณทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1850. นางสาวนันทวนั อ๐องสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1851. นางสาวอัญชลี สรวทิย๑ศิรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทยั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดระยอง

1852. นางเกษณีย๑ ติยะเดชาสวสัด์ิ โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1853. นางสาวจุฑามาศ บา๎นมํวง โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ํา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1854. นางชณิดา โคลงชัย โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ํา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1855. นางสาวพชิมญช๑ มะลิต๎น โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1856. นายวสัินต๑ หมูสีโทน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1857. นางสุนีรัตน๑ อภวิฒันานนท๑ โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ํา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1858. นางอธษิา รัตนสัจธรรม โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1859. นางสาวอรุณี ชั้งต้ังเติมพงษ๑ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1860. นางอุไร ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ๎านคําย (วดัหวายกรอง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1861. นายกรุง มํวงนาครอง โรงเรียนวดัตากวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
1862. นายกว ีรอนกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1863. นางสาวกิรณา บญุรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ ระยอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1864. นางสาวชนาธปิ ปะทะดวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ ระยอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1865. นางณิชาพร เมืองศิริ โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน้ํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1866. นางสาวนวลทพิย๑ นวพนัธุ๑ โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน้ํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1867. นายภมีม๑ ยศเทยีม โรงเรียนเพรักษมาตาวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1868. นางสาวอรอนงค๑ สุขรัตน๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ ระยอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1869. นางเกศินี รัตนคุณ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1870. นางสาวชลิตา ดีทน โรงเรียนบา๎นชุมแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
1871. นางนิตยา อภญิ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
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1872. นางสาวปราณี สมชาติ โรงเรียนบา๎นมาบช๎างนอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
1873. นางพชัรี ศรีสุข โรงเรียนบา๎นชุมแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
1874. นางสาวรําพงึ เที่ยงชัด โรงเรียนวดัถนนกะเพรา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
1875. นางสาวสมปอง พรามเอก โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1876. นางสายชล ตํายนิล โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
1877. นางสาวสุดารัตน๑ สุขสอาด โรงเรียนบา๎นชําฆ๎อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
1878. นางสาวเสาวณีย๑ พมิพ๑ดี โรงเรียนวดัสุขไพรวนั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
1879. นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคบา๎นคําย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1880. นายมงคล แกํกล๎า วทิยาลัยเทคนิคบา๎นคําย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1881. นางรักชนก โคตรพนัธ๑ วทิยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดราชบรุี

1882. นางสาวจตุพร ศักด์ิใหญํ โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษ๑ (มณีวทิยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1883. นางสาวณัฐธยาน๑ วฒันา โรงเรียนเทศบาล  5  พหลโยธนิรามินทรภกัดี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1884. นายนพดล เพชรคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัมหาธาตุวรวหิาร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1885. นางประไพ นาคสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสัตตนารถปริวตัร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1886. นางพจนา สังข๑สกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสัตตนารถปริวตัร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1887. นางพรทพิย๑ สาคร โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสัตตนารถปริวตัร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1888. นางพกิุล พลอยมะกลํ่า โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัมหาธาตุวรวหิาร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1889. นางสุกัญญา ราชสิงโห โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสัตตนารถปริวตัร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1890. นางสาวสุนีย๑ เที่ยงถาวร โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1891. นางสาวอาฤนาฎ รัตนรัตน๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัชํองลม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1892. นางสาวขนิษฐา กล่ินหอม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1893. นางป๓ถยา วเิศษรจนา โรงเรียนวดัเขาวงั (แสง  ชํวงสุวนิช) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1
1894. นางพรทพิย๑ บริบรูณ๑ โรงเรียนวดัดอนแจง (ไสวราษฏร๑วทิยาคาร) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1
1895. นางมะลิฉัตร ภูํเพชร โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 1
1896. นางยุพาภทัร อยูํบรรยงค๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1897. นางสุวดี คนชอบ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1898. นางสาวเกษณี ไทยจรรยา โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1899. นางจิตราวดี วงักานนท๑ โรงเรียนวดับา๎นหม๎อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2
1900. นางณรรชกร เอี่ยมขํา โรงเรียนสายธรรมจันทร๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1901. นางทรรศนีย๑ ป๓้นประเสริฐ โรงเรียนบา๎นหนองไกํแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2
1902. นางทวิาพร อุณยเกียรติ โรงเรียนวดัดอนกระเบือ้ง (ดอนกระเบือ้งราษฎร๑บํารุง) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2
1903. นายวนิิจ อินทร๑พรหม โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1904. นายสามารถ เพง็เลา โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1905. นางหนูบล จีนต๎ุม โรงเรียนบา๎นหนองไกํขัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2
1906. นางสาวอริสรา สาททอง โรงเรียนสายธรรมจันทร๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
1907. นางสาวนริสสา เกตุทอง วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1908. นางภทัรกร เฟื่องฟู วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1909. นางยุพา หวงัเล้ียงกลาง วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1910. นายสมภพ จงจิตต๑โพธา วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1911. นายสมาน สืบนุช วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ 2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1912. นายชัชวาล จินรอด โรงเรียนอุดมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1913. นางบญุเรือน วงษ๑ถาวรเรือง โรงเรียนอุดมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1914. นางบศุราพร ววิฒันาคม โรงเรียนนารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1915. นางสมสุข ศรีโยธนิ โรงเรียนนารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1916. นางสาวอรุณศรี ทรงจิ๋ว โรงเรียนอุดมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดลพบรุี

1917. นางสาวจินตนา ยิ้มแย๎ม โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1918. นางณรรฐวรรณ ภสุูวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1919. นางธนปพร รํุงเรือง โรงเรียนเทศบาลบา๎นหมี่ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1920. นางสาวธนรัฐ สุวรรณการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบา๎นหมี่ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1921. นายธนินเทพ นนทวงศ๑ โรวเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1922. นางธติิมา ศรีหมุน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1923. นางนิรมล อารีราษฎร๑ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1924. นางภทันียา ประภาสโนบล โรงเรียนเทศบาลบา๎นหมี่ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1925. นางวภิานันท๑ กฐินเทศ โรงเรียนเทศบาลบา๎นหมี่ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1926. นางสุรัสวดี คําอั้น โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1927. นางสาวขนิษฐา วทญั๒ู โรงเรียนเมืองใหมํ (ชลอราษฎร๑รังสฤษฏ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1
1928. นางทบัทมิ กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลทาํวุง๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1
1929. นางนันท๑นภสั ขงขันมณีเวช โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1
1930. นายนิวฒัน๑ เหมือนเพชร๑ โรงเรียนพลรํมอนุสรณ๑ มิตรภาพที่ 50 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1
1931. นางสาวผกาวรรณ เอกวฒัน๑ โรงเรียนวดัซับเสือแมบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1
1932. วาํที่ร๎อยตรีหญิงสมพร รุจิโภชน๑ โรงเรียนบา๎นวงัเพลิง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1
1933. วําที่ร๎อยตรีหาญณรงค๑ ชอบประดิษฐ๑ โรงเรียนอนุบาลทาํวุง๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1
1934. นางอารมย๑ ศรีผําน โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1
1935. นางกาญจนาณัฐ จูงวงศ๑ โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2
1936. นางทศันีย๑ สังคะอ๎น โรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที่ 157 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2
1937. นางเทพสุดา เมฆวลัิย โรงเรียนทาํหลวงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
1938. นางสาวบญุมา สุขนา โรงเรียนบา๎นบวัชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2
1939. นางบษุบา ศรีวชิา โรงเรียนบา๎นปรางค๑น๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2
1940. นางสาวปทมุมาศ นนท๑ประเสริฐ โรงเรียนชัยบาดาลพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
1941. นางสาวภทัริา สอาด โรงเรียนทาํหลวงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
1942. นางวไิลลักษณ๑ สุบนิ โรงเรียนนิคมลํานารายณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2
1943. นางสถาพร เรืองแย๎ม โรงเรียนทาํหลวงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
1944. นายสมชาย ไขํนิล โรงเรียนบา๎นไรํพฒันา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2
1945. นางสลักจิต เฉลิมพฒิุสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลทาํหลวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2
1946. นายชยพล เสริมปรุงสุข วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1947. นางเนาวรัตน๑ ทองโสภา วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1948. นายประภาส พุํมพวง วทิยาลัยการอาชีพโคกสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1949. นางกมลมาลย๑ ช๎อยแสง โรงเรียนบรรจงรัตน๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1950. นางจันจิรา ขําวจิิตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต๑ ลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1951. นางสาวทพิวรรณ โต๏ะแสง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต๑ ลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1952. นางสาวธญัดา ศรีสมาน โรงเรียนบรรจงรัตน๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1953. นางนงลักษณ๑ ศิริโกํงธนู โรงเรียนบรรจงรัตน๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1954. นางวนัเพญ็ ทองดอนน๎อย โรงเรียนวนิิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ๑ ฯ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1955. นางสุนิศา พรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1956. นางสาวอาภรณ๑ เศวตพนัธุ๑ โรงเรียนวนิิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ๑ ฯ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
1957. นางสุกัญญา มะโนน๎อม สํานักงาน กศน.จังหวดัลพบรีุ สํานักงาน กศน.

              จังหวัดล าปาง

1958. นางกมลทพิย๑ มะทะโจทย๑ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1959. นายกิตติ เจนประภาพงศ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา๎นเชียงราย) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1960. นางสาวคณิศร ธรรมชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บา๎นเชียงราย) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1961. นายณภทัร จิณานุกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (บา๎นเชียงราย) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1962. นางสาวตีรนันท๑ ลําขาว โรงเรียนเทศบาล 5 (บา๎นศรีบญุเรือง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1963. นางเปมิกา แก๎วมา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวทิยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1964. นางสาวรัชนี ชมชื่น โรงเรียนเทศบาล 3 (บญุทวงค๑อนุกูล) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1965. นายสถาพร หาดสาร โรงเรียนเทศบาล 4 (บา๎นเชียงราย) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1966. นางสมพร สุรินทร๑กูล โรงเรียนเทศบาล 5 (บา๎นศรีบญุเรือง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1967. นางอรทยั เรืองรินทร๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา๎นเชียงราย) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
1968. นางสาวบญุรักษ๑ ทานันโต โรงเรียนกีฬาจังหวดัลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
1969. นางสาวกนกพร นิลแพทย๑ โรงเรียนลําปางกัลยาณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1970. นางจันทกานต๑ ดวงมาลา โรงเรียนแมํสันวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1971. นางจันทร๑เพญ็ คําปลิว โรงเรียนบา๎นอ๎อน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
1972. นางทองอํอน คณิตป๓ญญาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค๑รัตน๑อนุสรณ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
1973. นางนิรมล เกตุวงค๑ โรงเรียนธงชัยวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
1974. นางสาวปญิชาน๑ รินง๎าว โรงเรียนลําปางกัลยาณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1975. นายสมศักด์ิ มะโนคํา โรงเรียนอนุบาลหา๎งฉัตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
1976. นางสุภาณี ธสิาระ โรงเรียนลําปางกัลยาณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1977. นางสาวสุมาลี แสนทวสุีข โรงเรียนบา๎นหลวงเหนือ (วทิติตานุกูล) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
1978. นายอํานวย พรมรัมย๑ โรงเรียนบา๎นแมํตาลน๎อย ปางปง ปางทราย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
1979. นางสาวกิ่งกาญจน๑ ศรีจันทร๑ โรงเรียนผาป๓งวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
1980. นายจํารัส ป๓นศรี โรงเรียนแมํทะวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1981. นายธานี มณีจันทรา โรงเรียนบา๎นหลุก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
1982. นางสาวพรทพิย๑ โพธาชัย โรงเรียนแมํพริกวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1983. นางภทัรศรี บญุสูง โรงเรียนแมํมอกวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
1984. นางรํุงฟาู ชัยเมืองมา โรงเรียนชุมชนบา๎นทุํง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
1985. นางสาววาสนา แสงจันทร๑ โรงเรียนล๎อมแรดวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2
1986. นายทศพร สิงห๑แก๎ว โรงเรียนบา๎นเปยีงใจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
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1987. นางบงัอร เทพสาร โรงเรียนบา๎นน้ําจํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
1988. นางบวับาน ละออง โรงเรียนบา๎นแมํพริก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
1989. นางรํุงราวรรณ บญุสุข โรงเรียนบา๎นน้ําจํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3
1990. วาํที่ร๎อยตรีวรัญ๒ู เรือนคํา โรงเรียนทุํงกว๐าววทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1991. นางศิริญญา เขื่อนแก๎ว โรงเรียนทุํงกว๐าววทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1992. นางสรัญญา เรือนคํา โรงเรียนทุํงกว๐าววทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1993. นางสุวกิาญจน๑สิริ พจิอมบตุร โรงเรียนทุํงกว๐าววทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
1994. นางกอบกุล ศรีสวการย๑ วทิยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1995. นายคนึง ศรีอําพร วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1996. นางสาวณฐนันธ๑ พริิยะธนาธรรม วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1997. นายประวทิย๑ ชูวงษ๑ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1998. นางสาวรํุงนภา ยืนยงวนานนท๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1999. นางเสาวนีย๑ จิงจู วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2000. นางอุรา โกษาวงั วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2001. นางวจันันท๑ พวงเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2002. นางสุรีรัตน๑ จันทราช โรงเรียนดอนไชยวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2003. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐา ศูนย๑การศึกษาพเิศษประจําจังหวดัลําปาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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2004. นางกิ่งทอง แสนทา โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2005. นายคณาวฒิุ เบญจาภาธนพตั โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2006. นางคนึงนิจ มุขแก๎ว โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหนํอม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2007. นางรัตติกาล กุลบตุร โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหลวง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2008. นางสาวศรีพร ต๏ะแดง โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหลวง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2009. นางศิริพนัธุ๑ อิ่มมาก โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2010. นางสิริพร เทยีนสวาํง โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2011. นางสาวอรพนิธ๑ จงรักษ๑ โรงเรียนเทศบาลสันปาุยางหลวง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2012. นายไกรสร วงศ๑ววิฒัน๑ โรงเรียนจักรคําคณาทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2013. นางจิราภรณ๑ จันทร๑ดี โรงเรียนบา๎นหนองเงือก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพนู เขต 1
2014. นางทศันีย๑ สีดาเพง็ โรงเรียนจักรคําคณาทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2015. นายนิพนธ๑ ไชยเจริญ โรงเรียนปาุซาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2016. นางศศิวกานต๑ ญาณะชื่น โรงเรียนบา๎นน้ําย๎อย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพนู เขต 1
2017. นางสาวสิริภสัสร๑ กันทะวงค๑ โรงเรียนบา๎นหนองเงือก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพนู เขต 1
2018. นางเสาวะณี ดวงคําสวสัด์ิ โรงเรียนสํวนบญุโญปถัมภ๑ ลําพนู สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2019. นางอําพร นันทะชัย โรงเรียนวชิรปาุซาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2020. นางนงพงา เตจ๏ะแก๎ว โรงเรียนบา๎นโฮํงรัตนวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2021. นางลาวลัย๑ ขยันขาย โรงเรียนธรีกานท๑บา๎นโฮํง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2022. นางสาววราภรณ๑ นันตาดี โรงเรียนบา๎นปางส๎าน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพนู เขต 2
2023. นางสาวสิริลักษณ๑ ศรีธธิง วทิยาลัยการอาชีพบา๎นโฮํง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2024. นางสุดาลักษณ๑ อั้นอยูํ วทิยาลัยการอาชีพบา๎นโฮํง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2025. นางขนิษฐา จันทรศรี โรงเรียนบา๎นขอนแดง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2026. นายนราธปิ บญุมา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสวาํง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2027. นางสาวนิลมณี บวัระภา โรงเรียนบา๎นขอนแดง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2028. นางประภสัสร ล๎วนอํานวยโชค โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ 1 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2029. นางเมธาว ีพามี โรงเรียนเหมืองแบงํวทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2030. นายวชัรพงษ๑ อาสนาชัย โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ 1 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2031. นางศิรินารถ ผาจิรวฒันชาติ โรงเรียนเหมืองแบงํวทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2032. นางกิติยา สะเดา โรงเรียนธาตุพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2033. นางจินดา หล๎าพนัธ๑ โรงเรียนธาตุพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2034. นายทนงเกียรติ พลไชยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2035. นางเยาวภา พลิาคุณ โรงเรียนชุมชนบา๎นปากหว๎ย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2036. นางลํายอง อินใย โรงเรียนนาอ๎อวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2037. นางศิราวลัย๑ ชานุชิต โรงเรียนอนุบาลเลย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2038. นายสงกรานต๑ บตุตะวงค๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2039. นางสมร ตาระพนัธ๑ โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2040. นายอารยะ วรรณสาร โรงเรียนบา๎นวงัเปงุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2041. นางอุทยัวลัย๑ จันทะคําแพง โรงเรียนนาอ๎อวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2042. นางกิตติยา สุขปื้อ โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2043. นายเนาว๑ เสือพาดกลอน โรงเรียนบา๎นโนนสวาํงโสกนกไกํนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2044. นายประจวบ ดานา โรงเรียนภกูระดึงวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2045. นางสาวปริูดา อยูํเย็น โรงเรียนบา๎นโคกสวาํงปาุไม๎งาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2046. นายไพบลูย๑ จินุสรณ๑ โรงเรียนบา๎นโคกมน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2047. นางละเอียด กุดโอภาส โรงเรียนบา๎นโนนปาุซาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2048. นางสาวอรกัญญา แซํโค๎ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนภกูระดึง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2049. นายอารีชน สอนผ้ึง โรงเรียนบา๎นโคกมน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
2050. นางกัลยา ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดํานซ๎าย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2051. นางจุฬาลักษณ๑ ทองหล๎า โรงเรียนบา๎นน้ําเย็น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2052. นายบญุนริศ กมลรัตน๑ โรงเรียนบา๎นน้ําเย็น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2053. นางปิ่นแก๎ว ประสิทธิไ์ทย โรงเรียนบา๎นน้ําเย็น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2054. นางพชิญา มาลา โรงเรียนบา๎นหว๎ยมุํน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2055. นางมณีรัตน๑ ยืนชีวติ โรงเรียนบา๎นตูบค๎อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2056. นางลําพงึ บญุสิน โรงเรียนบา๎นหว๎ยมุํน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2057. นายอภรัิตน๑ พรหมรักษา โรงเรียนศรีสองรักษ๑วทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2058. นายบญัญัติ พรหมรักษา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2059. นางสาวพนิดา อัคคะ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2060. นางภธูนิี ใจภกัดี วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2061. นายวงษ๑ ไชยวนั วทิยาลัยเทคนิคเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2062. นางสมพศิ สระแสง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2063. นายสมภพ จันทร๑หวํง วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2064. นางสมฤดี ไชยเดช วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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              จังหวัดศรสีะเกษ

2065. นางจารุวรรณ ลาลุน โรงเรียนเทศบาล 4 (บา๎นโนนสํานกัมติรภาพที่ 121) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2066. นายบญุจันทร๑ เพง็สันต๑ โรงเรียนบา๎นหนองมะเกลือ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2067. นางประนอม วทิย๑ป๓ญญาเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2068. นายประยูร สายแก๎ว โรงเรียนโนนปนูวทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2069. นางพชัรี ธเิดช โรงเรียนหวายคําวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2070. นางเพยีงฤทยั ล้ิมปรีดีชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2071. นายสรรค๑ชัย คําอุดม โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2072. นายสาคร สุแก๎ว โรงเรียนประชาพฒันศึกษา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2073. นางสาวโสภา ธรรมทวี โรงเรียนบา๎นหนองมะเกลือ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2074. นางสาวจันทร๑รัตน๑ มั่งทรัพย๑ โรงเรียนกีฬาจังหวดัศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
2075. นางทกัษณิา นากา โรงเรียนกีฬาจังหวดัศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
2076. นางวลัยลักษณ๑ ฟอูนบําเรอ โรงเรียนกีฬาจังหวดัศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
2077. นายสุดใจ ดอนเตาเหล็ก โรงเรียนกีฬาจังหวดัศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
2078. นางสุวรรณสี แสงงาม โรงเรียนกีฬาจังหวดัศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
2079. นางขวญัใจ ใจจง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2080. นางจิรวดี นาคทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2081. นายเฉลิม บวัสิงห๑ โรงเรียนกันทรารมณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2082. นางดาวรํุง โสภา โรงเรียนบา๎นเอกสร๎างเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2083. นางสาวพนิจณัฏฐ๑ บญุศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลน้ําเกล้ียง (เขิน) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2084. นางเยาวลักษณ๑ จัตวานนท๑ โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2085. นางสุวณี ธานี โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2086. นายเจริญ บญุอุดม โรงเรียนบา๎นหนองหวัหมู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2087. นางวาสนา สิงห๑โต โรงเรียนหว๎ยทบัทนัวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2088. นางสมพร นวลรักษา โรงเรียนกําแพง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2089. นายสีลา มะเค็ง โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2090. นางสาวสุมลทา ศรีโพนทอง โรงเรียนบา๎นเมืองเกําซํง (รัฐราษฎร๑รังสรรค๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2091. นางอรทยั สังขรัตน๑ โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2092. นางอัญชลี พลบญุ โรงเรียนบา๎นหนองหวัหมู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2093. นางอัญชลี เอี่ยมยิ้ม โรงเรียนบา๎นค๎อกําแพง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2094. นางอุมาพร สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2095. นางสาวจันทร๑จิรา ฉัตรวไิล โรงเรียนขุขันธ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2096. นางณัฐณิชา พลภกัดี โรงเรียนบา๎นปรือใหญํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2097. นายนิเวศน๑ เข็มทอง โรงเรียนบา๎นปาุใต๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2098. นางสาวพรทพิย๑ จันทครู โรงเรียนบา๎นโคกใหญํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2099. นางพรปวณี๑ ศิรวงศ๑สกุล โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2100. นายศักด์ิโชค ใจนวน โรงเรียนศรีตระกูลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2101. นายสมนึก พนัธ๑แกํน โรงเรียนศรีตระกูลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2102. นางสุนันทา ทองพนัชั่ง โรงเรียนบา๎นปราสาทเยอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2103. นางสุพรรณี ใจนวน โรงเรียนศรีตระกูลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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2104. นายสุวนิ บญุเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
2105. นางจิตติมา ใจเครือ โรงเรียนกันทรลักษ๑วทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2106. นายดิเรก บญุเร่ิม โรงเรียนบา๎นทาํสวาํง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2107. นางเดํนดวง ธรรมทวี โรงเรียนบา๎นสําโรงเกียรติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2108. นายธนาสันต๑ จํานงค๑ โรงเรียนบา๎นดอนขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2109. นายธชัชา เพิ่มเพยีร โรงเรียนบา๎นทุํงเลน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2110. นายบรรจง ยาตรา โรงเรียนบา๎นทาํสวาํง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2111. นางศรินทพิย๑ นามศรี โรงเรียนกันทรลักษ๑วทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2112. นางสาวสาคร คุมมินทร๑ โรงเรียนกันทรลักษ๑วทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2113. นางเสาวลักษณ๑ มั่นรอด โรงเรียนบา๎นกันตม (คุรุราษฎร๑สามัคคี) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2114. นางสาวอัมพรรัตน๑ กุคําทอน โรงเรียนกันทรลักษ๑วทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2115. นางอาภรณ๑ จันทร๑สวาํง โรงเรียนบา๎นดอนขํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
2116. นางทศันีย๑วรรณ แตงวงษ๑ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2117. นางสาวนาตยา ผดุงรัตน๑ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2118. นายบญุแตํง ปอูมหนิ วทิยาลัยการอาชีพกันทรลักษ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2119. นางปยิวรรณ ชวลิต วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2120. วาํที่ร๎อยตรีปยิะ ภมูิภกัด์ิ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2121. นายมนวรรธณ๑ นกอิ่ม วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2122. นางกรเพชร นนท๑ศิลา โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2123. นางชนาธนิาถ รอดขุนทด โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2124. นายณรงค๑ศักด์ิ คําแปล โรงเรียนวดัหลวงวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2125. นางบษุบง สมานมิตร โรงเรียนมารีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2126. นางสาวปยิะพร กาละเมฆ โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2127. นางลักขณา พนัธ๑วไิล โรงเรียนมารดาทรงธรรม สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2128. นางศรีสุดา นารี โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2129. นายสินถาวร วงศ๑ใหญํ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2130. นางสุริยา พงษ๑ประเสริฐวไิล โรงเรียนรวมสินวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสกลนคร

2131. นางกาญจนา คิง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2132. นางสาวจิรัฐา โนยราษฎร๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2133. นางนันทนา ลีลาชัย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2134. นางสาวภาวณีิ เพง็ธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2135. นางเยาวเรศ ใจอํอน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2136. นางรัศมี หาญมนตรี โรงเรียนสกลทวาปี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2137. นางสาวศศินันท๑ จันทร๑ดี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2138. สิบเอกสวาํง มาตราช โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2139. นางสุวพชัร อุปพงศ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวทิยา" กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2140. นางสาวอมรรัตน๑ งามจิตร โรงเรียนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2141. นางนลินี เวชกามา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2142. นางนิ่มนวล ศิริพนัธุ๑ โรงเรียนศิริราษฎร๑วทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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2143. นายประสพชัย แก๎วยะลุน โรงเรียนบา๎นแปนูสามัคคีราษฎร๑บํารุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2144. นางมัลลิกา จูมแพง โรงเรียนบา๎นโคกเลาะวทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2145. นางระพพีรรณ ทองพนัธ๑ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร๑นุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2146. นางรํุงนภา แก๎วป๓ญญา โรงเรียนบา๎นโนนกุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2147. นางวราภรณ๑ วรพนัธุ๑ โรงเรียนบา๎นโพนงามโคกวทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2148. นางสาววนัเพญ็ นามเมืองรักษ๑ โรงเรียนบา๎นหนองหอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2149. นางสาวสุชญา พรหมดา โรงเรียนเตํางอยพฒันศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2150. นางสุนิพา ไชยหงษ๑ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร๑นุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2151. นางโสภา ฮํมปาุ โรงเรียนบา๎นหว๎ยหบีวทิยาธาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2152. นางโขมพสัต๑ อัมวงศา โรงเรียนบา๎นตาลเลียน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
2153. นางทพิเนตร หมุดน๎อย โรงเรียนแวงพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2154. นายนาวา มาตราช โรงเรียนพรรณาวฒุาจารย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2155. นางบณุยนุช พละเสน โรงเรียนชุมชนบา๎นฝ๓่งแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
2156. นางภทัยา ปนิะโต โรงเรียนบา๎นนาเลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
2157. นางมณฑา ยุทธคราม โรงเรียนบา๎นงํอนหนองพะเนาว๑มิตรภาพที่ 126 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
2158. นางรัตดาวนั จันทศรี โรงเรียนอนุบาลสวาํงแดนดิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
2159. นางแววยุรี ใบภกัดี โรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
2160. นายศรีทอง ลีทอง โรงเรียนพรรณาวฒุาจารย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2161. นางอัจฉรากรณ๑ อยูํเย็น โรงเรียนบา๎นภตูะคาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
2162. นางอุบลรัตน๑ หล๎าชาญ โรงเรียนบา๎นงํอนหนองพะเนาว๑มิตรภาพที่ 126 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
2163. นางสาวชลธดิา เงินงาม โรงเรียนบา๎นกุดจาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
2164. นางเดือนแข สุราราช โรงเรียนบา๎นตาดโตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
2165. นางพชัรมณ แชํมชื่น โรงเรียนบา๎นกุดจาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
2166. นางเพยีงจันทร๑ ไชยยศ โรงเรียนบา๎นบะนกทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
2167. นายสมคิด ชิงชัย โรงเรียนนาขําวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
2168. นายสมศักด์ิ อินทรสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2169. นางสามินี ขันธปุ๓ทม๑ โรงเรียนบา๎นบะนกทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
2170. นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2171. วาํที่ ร๎อยตรีณัฐวฒัน๑ แวนํแก๎ว วทิยาลัยการอาชีพสวาํงแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2172. นายณัฐวฒิุ ประทมุชาติ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2173. นางสาวนิศา การุญ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2174. วาํที่ ร๎อยตรีประจวบ แสงวงค๑ วทิยาลัยการอาชีพสวาํงแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2175. นางสาวลลิดา พกิุลศรี วทิยากลัยการอาชีพสวาํงแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2176. นางสาวสุพร ทองธริาช วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2177. นางโสภดิา ศรีสมบรูณ๑ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2178. นางจีรุวรรณ โชติโฆษติ โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2179. นางสาวนงนุช สุนทรา โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2180. นางสาวนภาพศิ พงษ๑พศิ โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2181. นางน๎องพรรณ วงค๑กุนา โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2182. นางประภสัสร ไชยสุนันท๑ โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2183. นางประภาพร ศรีหารักษา โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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2184. นางพรกมล แสนมุงคุณ โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2185. นางสาวพชัรินทร๑ จันทร๑ศรีนวล โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2186. นางวราภรณ๑ สาโยธา โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2187. นายวฒิุนันต๑ สาโยธา โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสงขลา

2188. นางสาวกรกวรรษ สังเมียร โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัคลองเรียน) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2189. นายจิรวฒิุ อินทเุศรษฐ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพทิยาคุณานุสรณ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2190. นางธนวรรณ พรหมทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (บา๎นสะเดา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2191. นางพนิดา ยอดราช โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2192. วาํที่ ร๎อยเอกมโนทย๑ ชูพรหม โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัปอูมนอก) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2193. นางสาวฤทยัรัตน๑ จินดาพล โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัคลองเรียน) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2194. นายววิฒัน๑ เชื้อแหลม โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัปอูมนอก) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2195. นายศักด์ิดา เอมเอก โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัปอูมนอก) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2196. นางอัจฉรา ทองชะนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บา๎นสะเดา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2197. นางทพิยา พรหมวจิิต โรงเรียนมหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2198. นางละออง สุขศรี โรงเรียนวรนารีเฉลิม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2199. นางสาวสุนันทา ดนัยสร โรงเรียนวรนารีเฉลิม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2200. นางสุนิสาห๑ สุกสี โรงเรียนวเิชียรชม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
2201. นางอรุณรัตน๑ สุวรรณรัตน๑ โรงเรียนสทงิพระวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2202. นางจีรนัย สุขมี โรงเรียนหาดใหญํวทิยาลัยสมบรูณ๑กุลกันยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2203. นายประเสริฐ จันทร๑แก๎ว โรงเรียนบา๎นไรํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
2204. นางสาวระเบยีบ แสงวจิิตร โรงเรียนบา๎นปาุยาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
2205. นางสาวรุจิดา สุกใส โรงเรียนหาดใหญํวทิยาลัยสมบรูณ๑กุลกันยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2206. นางสมหมาย พงศ๑เศรษฐ๑กุล โรงเรียนหาดใหญํวทิยาลัยสมบรูณ๑กุลกันยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2207. นายสุนทร คนธารักษ๑ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2208. นางโสพนิญา สุวรรณ โรงเรียนบา๎นคลองหวะ (ทวรัีตน๑ราษฎร๑บํารุง) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
2209. นางอุทยัวรรณ ภริมย๑ โรงเรียนบา๎นหว๎ยลึก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
2210. นางครองสิน เสาวนีย๑พทิกัษ๑ โรงเรียนบา๎นนาทวี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2211. นางจิราวดี ชูเกิด โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2212. นางซํอฝีย๏ะฮ๑ จาปารัต โรงเรียนบา๎นนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2213. นางนุชนาถ โสตโยม โรงเรียนบา๎นไรํ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2214. นางบญุรินทร๑ คําทองแก๎ว โรงเรียนบา๎นนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2215. นางบปุผา คงจันทร๑ โรงเรียนบา๎นนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2216. นางสาวรุจิรา ศีลบตุร โรงเรียนบา๎นนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2217. นางวไิลลักษณ๑ เกษมไชยานันท๑ โรงเรียนบา๎นนาทวี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2218. นายอับดุลมายีส บหูวงั โรงเรียนบา๎นนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
2219. นางจารุภา ทองนุ๎ย วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2220. นางจินตนาถ จุลเอียด วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2221. นางเฉลิมพร ชูศรี วทิยาลัยเทคนิคหาดใหญํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2222. นางเมธาวดี มณีนิล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2223. นางวชัราภรณ๑ นิยม วทิยาลัยเทคนิคหาดใหญํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2224. นายววิฒัน๑ จิตนวล วทิยาลัยเทคนิคหาดใหญํ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2225. นางกิติยา นิลโชวาท โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2226. นางสาวชํอเพชร สงเคราะห๑ วทิยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2227. นายธรีเดช แก๎วคง วทิยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2228. นางสุคนธ๑ วชัระ โรงเรียนธดิานุเคราะห๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2229. นางอรชร จันทวงศ๑ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2230. นางสาวอุบล ภมูี โรงเรียนจุลสมัย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสตูล

2231. นางกาญจนา บวัเนี่ยว โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัชนาธปิเฉลิม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2232. นายนิอิสกาดา นิเดร๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสตูลสันตยาราม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2233. นางนูรียดา นาคสงํา โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสตูลสันตยาราม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2234. นางสาวเบญจวรรณ จินา โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัสตูลสันตยาราม) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2235. นางพมิพา หมาดเหล็ก โรงเรียนนิคมพฒันาผัง 6 กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2236. นางอามาน๏ะ นางา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2237. นางจารี แสงชูด โรงเรียนบา๎นเขาไคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
2238. นายประสิทธิ ์สืบจักษะ โรงเรียนพมิานพทิยาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2239. นายพงษ๑ศักด์ิ คงสง โรงเรียนสตูลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2240. นางพรพไิล เดชภกัดี โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
2241. นางสาวมัทธนา ตาเดอิน โรงเรียนสตูลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2242. นางสาววชัรี สุวรรณเวลา โรงเรียนทุํงหวา๎วรวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2243. นางสายใจ ศรียาน โรงเรียนบา๎นบอํหนิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
2244. นายสําเนาว๑ บบุผัน โรงเรียนทาํแพผดุงวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2245. นางสุจินต๑ ชาวสวน โรงเรียนทุํงหวา๎วรวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2246. นายอนัน จันทรัตน๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2247. นายสันติ สุวรรณกิจ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2248. นายสุรศักด์ิ เด็นเก วทิยาลัยการอาชีพละงู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2249. นางอรพนิทร๑ บํารุงเมือง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดสมุทรปราการ

2250. นางสาวกรวรรณ อุทยัเรือง โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2251. นางสาวกันทยิา มาร๑โล โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2252. นางชนิตา พงษ๑สกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธชิัยอุปถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2253. นางสาวฑิชาณันท๑ นามมาลา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2254. นางณัฐจิกานต๑ มาลาสิงห๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (วดักลางวรวหิาร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2255. นางนฤมล สุนทรพงษ๑บญุนาค โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2256. นายปรีดา ศิลปประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2257. นางสาวพรรณทพิา อินทพงศ๑ โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2258. นางลพฎิา ปอูมเรือง โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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2259. นางสาวศุภากรณ๑ คุณดิลกรชตะ โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2260. นางจําเนียร อรํามรุณ โรงเรียนวดัไตรสามัคคี สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

2261. นางณัฐปภสัร๑ พรธนพงศ๑เกษม โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

2262. นางนัดดา อาจคง โรงเรียนคลองใหมํ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

2263. นางรําไพ เกี้ยวไธสง โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร๑ประดิษฐ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2264. นางศศิกานต๑ สอนชัยญาติ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ๑ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

2265. นางสังเวยีน อินทรประสงค๑ โรงเรียนวดัดํานสําโรง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

2266. นางสุรีพร ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

2267. นายเสนีย๑ บนุนาค โรงเรียนวดัชมนิมิตร สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

2268. นางสาวอราคิน สงเมือง โรงเรียนคลองกระทุํมราษฎร๑อุทศิ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

2269. นางอารยา มหามิตร โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร๑ประดิษฐ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2270. นายถวลัย๑ชัย สวนมณฑา โรงเรียนราชวนิิตบางแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2271. นางสมชิด เจติยะกุล โรงเรียนคลองเจริญราษฎร๑ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

2272. นายสุพรรณ โพธิสุ์ภาพ โรงเรียนวดัจรเข๎ใหญํ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

2273. นางกุลนาถ ฉลาดธญักิจ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2274. นางสาวเกยูร เกตุหอม วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2275. นางขนิษฐา ปาลกะวงศ๑  ณ  อยุธยา วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2276. นายคํารณ เพญ็ทอง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2277. นางณัฐยา สลับสม วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2278. นางนารถวดี สุนทรามระ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2279. นางสาวศิริญญา นาราช วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2280. นายศุภชัย แก๎วประดิษฐ๑ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2281. นายอดิเรก ทวิฑัฒานนท๑ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2282. นางประกายดาว ธปูวงศ๑ โรงเรียนเซนต๑โยเซฟทพิวลั สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสมุทรสงคราม

2283. นางสาวนิรัชพร สุขไพบลูย๑ โรงเรียนเทศบาลวดัปอูมแก๎ว(อัครพงศ๑ชนูปถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2284. นางประทมุ บญุจันทร๑ โรงเรียนเทศบาลวดัปอูมแก๎ว(อัครพงศ๑ชนูปถัมภ๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2285. นางสาวเยาวลักษ๑ นราศรี โรงเรียนเทศบาลวดัประทมุคณาวาส กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2286. นางลลิตกาญจน๑ เติมประยูร โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมนิมิต กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2287. นายวทิติ พวัโสภติ โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมนิมิต (พอํค๎าอุทศิ) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2288. นางทศันีย๑ หมั่นดี โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
2289. นางทพิวรรณ ไมํน๎อย โรงเรียนศรัทธาสมุทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2290. นางสาวธนกฤตา นํวมศิริ โรงเรียนศรัทธาสมุทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2291. นางยุพดี ไชยศรี โรงเรียนวดันางพมิพ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
2292. นางสาวเยาวภา ผูกสมัคร โรงเรียนถาวรานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2293. นางสาวลินดา บญุรอด โรงเรียนศรัทธาสมุทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2294. นางสาววงเดือน บญุแก๎ว โรงเรียนศรัทธาสมุทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2295. นายอัตถ๑ แก๎วเผือก โรงเรียนศรัทธาสมุทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
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2296. นายคงศักด์ิ ตรีตรุยานนท๑ วทิยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2297. นายภดิูท ธมุาพนัธ๑ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2298. นางสาวเรืองรัตน๑ นิลอุบล วทิยาลัยสารพดัชํางสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2299. นางสมสํง พลูผล วทิยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2300. นายสุจินต๑ นุชประเสริฐ วทิยาลัยสารพดัชํางสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2301. นางจันทนา กระจํางแจ๎ง โรงเรียนดรุณานุเคราะห๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสมุทรสาคร

2302. วาํที่ร๎อยตรีเกษตรชัย บํารุงธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2303. นางเตือนใจ เกษสกุล โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม(สมุทรคุณากร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2304. นายไตรทพิย๑ แจํมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ๎อมน๎อย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2305. นางสาวธนิฏฐา ซาเสน โรงเรียนเทศบาลอ๎อมน๎อย กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2306. นางสาวนภชันันท๑พร สันติวสุธา โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2307. นางสาวยุพเรศ กิยะแพทย๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2308. นางสาวรัตนาภร สุดดี โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2309. นางวรียา เจ๏กพนัธ๑ โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2310. นางสุนทรี สวสัดี โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2311. นางสุภาพ เพชรศรีงาม โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2312. นางกัลยา วลัลิภากร โรงเรียนวดันางสาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2313. นายทนิกร แจํมเจ็ดร้ิว โรงเรียนวดันางสาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2314. นางธดิารัตน๑ ขันติการุณ โรงเรียนกระทุํมแบน "วเิศษสมุทคุณ" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2315. นางธรีรัตน๑ วชิาชู โรงเรียนกระทุํมแบน "วเิศษสมุทคุณ" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2316. นางพรทพิย๑ สินธารัตนะ โรงเรียนกระทุํมแบน "วเิศษสมุทคุณ" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2317. นางมาลัย หกเหล่ียม โรงเรียนบา๎นนาโคก (นาเกลือสัมพนัธ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2318. นางสาวเยาวลักษณ๑ เล็กทาํไม๎ โรงเรียนกระทุํมแบน "วเิศษสมุทคุณ" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2319. นางวาสนา มฤบดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2320. นางสุกัญญา สร๎อยทองเจริญ โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2321. นางสุนภา ทองตะโก โรงเรียนกระทุํมแบน "วเิศษสมุทคุณ" สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2322. นายสุวรรณ๑ น๎อยนาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2323. นางเบญจมาศ โพธกิําพล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2324. นางพรรษชล พึ่งสุนทรศิริมาศ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2325. นางสาวภทัรินทร๑ มุํนเชย วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2326. นายเมธญั เทยีมถนอม วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2327. นางสาวกุลยา กอบชัยกังวาล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2328. นางสาวจงจิต อินทรชาติ โรงเรียนบา๎นแพว๎วทิยา (ต่ีตง) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2329. นางสาวชุติมา สุขประเสริฐ โรงเรียนทานตะวนัไตรภาษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2330. นายยุธยา ทองอรุณ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2331. นางวภิา เกษรจันทร๑ โรงเรียนอนุบาลสมฤดี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2332. นายอํานวย จีนเวยีงคอย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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              จังหวัดสระแก้ว

2333. นายกรานต๑ แผํนพรหม โรงเรียนสิริราชอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2334. นางสาวนัฐกร มาศเลิง โรงเรียนสิริราชอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2335. นางสาวนิตรา โภคมูลผล โรงเรียนบา๎นแก๎งวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2336. นางพทัยา พนัธ๑รัตน๑ โรงเรียนบา๎นแก๎งวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2337. นางมนัชญา เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพนัธ๑วทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2338. นางสุรัตน๑ อุดแก๎ว โรงเรียนบา๎นแก๎งวทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2339. นางสาวสุรีย๑ วงษ๑เที่ยง โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพนัธ๑วทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2340. นางสุวจันี พยุงทรัพย๑ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2341. นางกัญญาภา ขอดทอง โรงเรียนบา๎นพระเพลิง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1
2342. นางกันหา ภชูมศรี โรงเรียนบา๎นพระเพลิง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1
2343. นายชาญณรงค๑ ภมูิดิษฐ๑ โรงเรียนวงัน้ําเย็นวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2344. นางบณุยรัตน๑ หงษ๑สวสัด์ิ โรงเรียนบา๎นมหาเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1
2345. นางประนอม ถาวรสิน โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ 179 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1
2346. นายวนิิจ ศรีสังวาลย๑ โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ 179 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1
2347. นายศราวธุ ไชยเจริญ โรงเรียนวดัพวงนิมิต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1
2348. นางอัญญาณา โสดาราม โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1
2349. นางจีรวรรณ๑ นามบตุร โรงเรียนตาพระยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2350. นางดวงแก๎ว เฉยเจริญ โรงเรียนทพัราชวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2351. นางพมิพ๑พรรณ๑ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบา๎นดําน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 2
2352. นางวรรณะ ปริญญาวฒันะ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 2
2353. นางวารี นิยมธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 2
2354. นายสิทธชิัย จันทร๑คลาย โรงเรียนบา๎นไทยสามัคคี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 2
2355. นายดรพนม ปาุสนธ๑ วทิยาลัยการอาชีพวงัน้ําเย็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดสระบรุี

2356. นายเฉลิมชัย พงษ๑ไพโรจน๑ โรงเรียนเทศบาล 5 วดัเกาะกลาง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2357. นางสาวดารารัตน๑ คําอํวม โรงเรียนเทศบาล 3 วดัสหมิตรมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2358. นายดิถี เหมือนแม๎น โรงเรียนเทศบาล 3 วดัสหมิตรมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2359. นางสาวธรีาพร จึงรัศมีพานิช โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัเกาะกลาง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2360. นางนิฤมน งามจตุรวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัทองพุํมพวง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2361. นายมานะ กุสุมาลย๑ โรงเรียนเทศบาล 5 วดัเกาะกลาง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2362. นางสาวสิริยากร ชุดไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเร่ิงราษฎร๑บํารุง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2363. นายสุขสันต๑ ฉายาวาศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัทองพุํมพวง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2364. นางสาวอมรา มีแสง โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2365. นางชมัยพร จิตต๑น๎อม โรงเรียนพระพทุธบาท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1
2366. นางฑิตยากร เจริญพนัธวุงศ๑ โรงเรียนวดัสรํางโศก (อบศรีอุปถัมภ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1
2367. นางนิรามัย ไอยรานภารักษ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1
2368. นางมณฑา วเิศษสิงห๑ โรงเรียนบา๎นธารทองแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1
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2369. นายวฒันา สุภาษร โรงเรียนนิคมสร๎างตนเอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1
2370. นายสมทบ ปานดวงแก๎ว โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
2371. นางสุนีย๑ แสงสาคร โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
2372. นางอัจฉริยา โกจินอก โรงเรียนวดัโคกใหญํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 1
2373. นางอุไรวรรณ บญุค๎ุม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
2374. นางกาหลง ทวลีาภภริมย๑สุข โรงเรียนวดัสวนทองรวมมิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2
2375. นายจรูญ รักษาภยั โรงเรียนวดัศรีสัจจาวาส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2
2376. นางณัฐชา ศิรินันท๑ โรงเรียนอนุบาลทบักวาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2
2377. นายนพดล หอยสังข๑ โรงเรียนมวกเหล็กวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
2378. นางบญุมี กัณหาลี โรงเรียนวดัเตาปนู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2
2379. นางประวทิย๑ โหมํงพฒุ โรงเรียนวดัสมานมิตรมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2
2380. นางสาวภทัรียา ไชยด๎วง โรงเรียนบา๎นทาํพลู สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2
2381. นางวมิล ไวยโภคา โรงเรียนวดัสวนทองรวมมิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2
2382. นางสาวสมถวลิ โกจินอก โรงเรียนวดัสวนทองรวมมิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2
2383. นางกมลทพิย๑ ย๎อยเสริฐสุทธิ์ วทิยาลัยสารพดัชํางสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2384. นางจินตนา ยอดน้ําคํา วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2385. นายชยานนท๑ จันทร๑สุขดี วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2386. นายณรงค๑ องอาจ วทิยาลัยเทคนิคทาํหลวงฯ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2387. นายตากอากาศ กีรติกุลศักด์ิ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2388. นางสาวนงนุช ร๎อยภา วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2389. นางสาวพรรณนภา ทพิย๑ปาละ วทิยาลัยสารพดัชํางสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2390. นายพลูรัตน๑ พึ่งอารมย๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2391. นางจิราพร ศรีวชิา โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2392. นางสาวเตือนใจ จําปาทอง โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2393. นางสาวพนารัตน๑ เหน็ถูก โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2394. นางเพชรมณี บญุมี โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2395. นางสาวสมหญิง อุปมัย โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2396. นางสุกัลยา คชาพงษ๑ โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสิงหบ์รุี

2397. นางจินตนา ชื่นแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2398. นางเบญจมาศ มีชาญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2399. นายวทิยา โหจันทร๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2400. นางกอบกุล ลังกาพนิธุ๑ โรงเรียนอนุบาลสิงห๑บรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บรีุ
2401. นางเทยีมจิตร สุนทรนนท๑ โรงเรียนวดัคีม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บรีุ
2402. นางนภา ค๎ุมครอง โรงเรียนอนุบาลสิงห๑บรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บรีุ
2403. นางนันทนา ยะวญิชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห๑บรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บรีุ
2404. นางรัชญา ติยะวงศ๑ โรงเรียนอนุบาลสิงห๑บรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บรีุ
2405. นายสุรพล ประไกลวรรณ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 56 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บรีุ
2406. นางอารมณ๑ เกิดรพ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บรีุ
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2407. นายนิพนธ๑ แก๎วเกิด วทิยาลัยเทคนิคสิงห๑บรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2408. นายวนิัย เหลือสิงกุล วทิยาลัยเทคนิคสิงห๑บรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2409. นางศศิธร ใบจําปี โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2410. นางสุกัญญา บวัพนัธ๑ โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2411. นางอารีรัตน๑ แสงอินทร๑ โรงเรียนอินทโมลีประทาน สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสุโขทยั

2412. นางจารุวรรณ ตรีเหรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2413. นายธรีะพงษ๑ ศรีพงษ๑สุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2414. นางสาวนพรัตน๑ สุขเจริญ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2415. นางนัยนา ทนิกระโทก โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2416. นายบรรดิษฐ๑ มํวงอํอง โรงเรียนวดัทาํช๎าง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2417. นางพชิญ๑จิรา เปล่ียนสะอาด โรงเรียนวดัวงัสวรรค๑ (ประชาบํารุง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2418. นายศราวฒิุ ถ๎วนถี่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2419. นายสิทธเิดช ดิสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2420. นางสุกัญญา จันตาวงค๑ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2421. นางอัญชลีภรณ๑ ฟ๓กบาง โรงเรียนวดัวงัสวรรค๑ (ประชาบํารุง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2422. นางจิตรา คําเบกิ โรงเรียนวดัมุจลินทาราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2423. นางจินตนา สุหงษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2424. นางฉว ีธนูสาร โรงเรียนบา๎นวงัแดด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2425. นางดวงดาว ศรีสมุทร โรงเรียนวดัจันทร๑ (ลอมราษฎร๑บํารุง) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2426. นางสาวนพรัตน๑ ไกรกิจราษฎร๑ โรงเรียนวดัค๎ุงยาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2427. นางพรรณรพ ีบญุจันทร๑ โรงเรียนอนุบาลบา๎นดํานลานหอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2428. นางพร้ิมเพรา ศรียี่สํุน โรงเรียนวดัลัดทรายมูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2429. นางพชัรา ไตรรัตน๑ โรงเรียนบา๎นปากคลองรํวม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2430. นางพชัราภรณ๑ อินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทยั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2431. นายสมชาย ธปูานันท๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2432. นายสมชาย พุํมอิ่ม โรงเรียนบา๎นสามพวง (สามัคคีพทิยา) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1
2433. นายเกรียงศักด์ิ พทุธรัตน๑ โรงเรียนทุํงเสล่ียมชนูปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
2434. นางจํารัส วงษชิต โรงเรียนไชยะวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2
2435. นางจุรีย๑ บวัเข็ม โรงเรียนโรตาร่ีสวรรคโลก 1 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2
2436. นางจุฬา สลีวงศ๑ โรงเรียนบา๎นแมํทเุลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2
2437. นางดวงใจ โต๏ะถม โรงเรียนบา๎นวงัพกิุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2
2438. นายนิมิตร ปิ่นทอง โรงเรียนไชยะวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2
2439. นายพฒันา บรรดาจันทร๑ โรงเรียนวดัภนูก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2
2440. นางมณี เผือกใต๎ โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2
2441. นางวลิาสินี ปิ่นทอง โรงเรียนไชยะวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 2
2442. นางอําพรรณ ใบศรี โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
2443. นางนฤมล สายก๎อน วทิยาลัยเทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2444. นางเปรมจิต ลิมปะพนัธุ๑ วทิยาลัยเทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2445. นายพฒิุพฒัน๑ เสือมั่นทรงยศ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2446. นายเพยาว๑ สุขจําง วทิยาลัยเทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2447. นางสารินทร สินอําพล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2448. นายอนันต๑ เลขวรรณวจิิตร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2449. นางอรอุมา รอดคง วทิยาลัยเทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2450. นายเอนก ปิ่นเงิน วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2451. นางกานต๑ชนา เหลือศรีจันทร๑ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2452. นางมะลิ มัจฉิม โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2453. นางสาวรํุงทวิา พลชนะ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2454. นางวไิลวรรณ มั่นคํา โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2455. นางสิริมาศ สุพรรณกุล โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2456. นางสาวอรวรรณ จันทร๑ชลอ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสุพรรณบรุี

2457. นางกรกมล เมธวีรกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 วดัศรีบวับาน กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2458. นางขวญัจิต เกิดบรรณดิษฐ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2459. นางจริยา สามิภกัด์ิ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2460. นางสาวจินตนา แสนชา โรงเรียนเทศบาล 2 อํานวยวทิย๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2461. นางชุติมณน๑ ทบัมี โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2462. นางนิศานาถ ฉัตรจังหรีด โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2463. นางบญุญรัตน๑ บญุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วดัประตูสาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2464. นางสาวปญุญารัสมิ์ ชาครีย๑รัตน๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2465. นางสาวสมพร พริิยะพาณิชย๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วดัประตูสาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2466. นางสาวสุกัญญา มูลพนัธ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัปราสาททอง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2467. นางสาวจันทนา ขุนพนิิจ โรงเรียนบางแมํหม๎ายรัฐราษฎร๑รังสฤษด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2468. นางสาวชญาภา พนิิจการ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2469. นายชนินทร๑ โชคสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2470. นายชูศักด์ิ ป๓้นเหนํงเพชร โรงเรียนวดัลําบวั สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2471. นางปยิะนาฏ นุํมอํอน โรงเรียนตล่ิงชันวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2472. นางเพญ็ณี ทู๎ไพเราะ โรงเรียนวดัโบสถ๑ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2473. นางยุวดี ดอกรังกูล โรงเรียนสงวนหญิง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2474. นางรัชนีกร เนตรอนงค๑ โรงเรียนสงวนหญิง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2475. นางลําพงึ วารีรัตน๑ โรงเรียนบางแมํหม๎ายรัฐราษฎร๑รังสฤษด์ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2476. นางวลัยพร ลาลุน โรงเรียนบา๎นดอนโพ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2477. นางศจี วงศ๑ศรีเผือก โรงเรียนกฤษณา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2478. นายนิวฒัน๑ สุขพนิิจ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2479. จําสิบเอกปวงเศรษฐ๑ เกษสงคราม โรงเรียนอูํทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2480. นางสาวพรรณี ทองสุกใส โรงเรียนวดัดอนมะเกลือ (นันทราษฎร๑รังสรรค๑) สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2481. นางพชิชา ศรีสุข โรงเรียนดอนคาวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2482. นางภทัรดา กองแก๎ว โรงเรียนดอนคาวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2483. นางวราพรณ๑ พุํมบางแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบา๎นทาํพระยาจักร สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
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2484. นางศศิวรรณ ค๎ุมฉายา โรงเรียนอูํทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2485. สิบเอกสุรสิทธิ ์ชํานาญอักษร โรงเรียนอูํทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2486. นางโสภา วงษ๑นาคเพช็ร๑ โรงเรียนวดัรางกรําง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2487. นางอารีรัตน๑ สอาดเอี่ยม โรงเรียนวดับางบอน สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2488. นางสาวกาญจนา เวชวฐิาน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2489. นายประสพชัย กาฬภกัดี โรงเรียนวดับอํกรุ "คุรุประชาสรรค๑" สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

2490. นายรัชพล วรกรรณ๑ โรงเรียนวดัปาุสะแก สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

2491. นางลําพอง พึ่งงาม โรงเรียนวดัวงัหนิ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

2492. นางวนัดี วรกรรณ๑ โรงเรียนบรรหารแจํมใสวทิยา  6 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2493. นายววิฒัน๑ พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลดํานช๎าง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

2494. นางสาวศิรินันท๑ วรรัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลดํานช๎าง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

2495. นางอุบล ทรัพย๑อินทร๑ โรงเรียนอนุบาลดํานช๎าง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

2496. นางขนิษฐา ภมรดล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2497. นางทพิภา บริสุทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2498. นางณัฐญา อัมรินทร๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2499. นางพราวพมิล ณัฐอภพิมิพ๑ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2500. นางสาวพทุธชาติ เกตุหรัิญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2501. นางราตรี พรหมแทนํ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2502. นางสาวปณิธาน กลํอมดี โรงเรียนศุภลักษณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2503. นายประทนิ อินทมาน โรงเรียนศุภลักษณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2504. นางสาวพชิามญชุ๑ เล็กรัด โรงเรียนอนุบาลดวงแก๎ว สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2505. นางวนิดา โฉมยงค๑ โรงเรียนศุภลักษณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2506. นางสาววลัย๑ลดา อินทร๑ใจเอื้อ โรงเรียนศุภลักษณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2507. นายวฒิุชัย เหลําเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสุราษฎรธ์านี

2508. นางกนกพร จิญกาญจน๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2509. นางถิรวรรณ กองชาวนา โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2510. นางประไพ พลศร โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลําง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2511. นางประภาพรรณ ชนะสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอํอนเผดิมวทิยา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2512. นางปณุณภา เผําตระการ โรงเรียนองค๑การบริหารสํวนจังหวดั 3 (บา๎นนา) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2513. นางสาวมนต๑วจี ศุภลักษณ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2514. นางเรวดี ฮวดเล้ียง โรงเรียนอบจ.สุราษฎร๑ธานี 1 (ดอนสักผดุงวทิย๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2515. นางศิริลักษณ๑ ทองศรีนุํน โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2516. นายสุภทัร บรุะชัด โรงเรียนอบจ.สุราษฎร๑ธานี 1 (ดอนสักผดุงวทิย๑) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2517. นายสุริยะ จริตงาม โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2518. นางสาวเกศิณี แก๎ววดัปริง โรงเรียนสุราษฎร๑พทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2519. นางสาวจาริยา มินทการ โรงเรียนวดัสมหวงั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 1

2520. นางณัฐสิมา ณ  พทัลุง โรงเรียนวดัสมหวงั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 1

2521. นายฟศัูกด์ิ เล่ียมแก๎ว โรงเรียนสุราษฎร๑พทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2522. นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร๑ธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 1
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2523. นายวเิชียร นวนมุสิก โรงเรียนบา๎นหาดงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 1

2524. นางสลับศรี เจริญเวช โรงเรียนสุราษฎร๑พทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2525. นางอภรัิกษ๑ ลบถม โรงเรียนสุราษฎร๑พทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2526. นางอมรพนัธ๑ รัตนพนัธุ๑ โรงเรียนบา๎นควนยูง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 1

2527. นางแอนนา เทพเล่ือน โรงเรียนสุราษฎร๑พทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2528. นางสาวกมลทพิย๑ ศรีเมฆ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุราษฎร๑ธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2529. นางจิราวรรณ ทองยวน โรงเรียนวดัน้ําหกั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 2

2530. นางทศันีย๑ จิตจํา โรงเรียนบา๎นคลองสงค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 2

2531. นายบรรณจง พงประยูรณ๑ โรงเรียนวดับางคราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 2

2532. นางมนิตา ชื่นพศิาล โรงเรียนบา๎นดอนมะกอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 2

2533. นางรัตนา แขํงขัน โรงเรียนวดัรัตนาราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 2

2534. นางวาสนา วเิศษ โรงเรียนไชยาวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2535. นางอมรรัตน๑ โสกรรณิตย๑ โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2536. นางสาวอาภร กันตังกุล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุราษฎร๑ธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2537. นางสาวอุทยัทพิย๑ อินแจ๎ง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุราษฎร๑ธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
2538. นางกาญจนา เสสิตัง โรงเรียนบา๎นไสดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2539. นายกิตติพงศ๑ สอนประสม โรงเรียนบา๎นไสดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2540. นางจริยา ฤทธแิดง โรงเรียนบา๎นทรายทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2541. นางจีรณัฐ เกียรติเมธา โรงเรียนบา๎นไรํเหนือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2542. นางสาวจุรีรัตน๑ พรหมมินทร๑ โรงเรียนสมบรูณ๑ประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2543. นางทศันีย๑ จันทนา โรงเรียนวดับา๎นส๎อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2544. นายพนัธ๑ศักด์ิ คงวจิิตร โรงเรียนบา๎นไสดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2545. นางสุจิตรา ฤทธพิรัต โรงเรียนบา๎นปลายสาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2546. นายอภนิันท๑ อินทรักษ๑ โรงเรียนบา๎นปากดําน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2547. นางอาเณ เชาวเหม โรงเรียนวดัเวยีงสระ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธาน ีเขต 3

2548. นางจารุวรรณ อมรกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2549. นายธวชัไชย ล้ิมสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคสุราษฎร๑ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2550. นางสาวนงลักษณ๑ ทองอ่ํา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2551. นางสาวสุกัญญา ฤทธมินตรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2552. นางสาวทพิย๑วรรณ นวนทอง โรงเรียนนวมินทร๑วทิยา (ฮัวเหมิง) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2553. นางนุชศรา อารยางกูร โรงเรียนเซนต๑โยเซฟเกาะสมุย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2554. นางสาวพชัรี แก๎วลิเล็ด โรงเรียนนวมินทร๑วทิยา (ฮัวเหมิง) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2555. นายยุทธศักด์ิ บญุสุข โรงเรียนเซนต๑โยเซฟเกาะสมุย สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดสุรนิทร์

2556. นางสาวนิศากร นาประโคน โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2557. นางบญุญาภรณ๑ เพิ่มทรัพย๑ โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร๑วทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2558. นางปเมธติา เพชรนาม โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร๑วทิยาคม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2559. นางพไิลลักษณ๑ เรืองโชติเสถียร โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2560. นายยุทธพงษ๑ วงันุราช โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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2561. นางสถาพร กุณฑียะ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2562. นางสาวสุธาวลัย๑ ธรรมเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2563. นางอําพร ทองศรี โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2564. นางสาวขวญัใจ อนุกูลพลูลาภ โรงเรียนบา๎นก๎านเหลือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 1
2565. นายชูชัย มูลดับ โรงเรียนพนาสนวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2566. นางสาวนิฤมณ มั่นยืน โรงเรียนหว๎ยจริงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2567. นางภทัรา ประดับศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2568. นางยุพาวดี พมิพ๑ลา โรงเรียนหว๎ยจริงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2569. นางวงค๑สิริ เถินมงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 1
2570. นางวภิาภรณ๑ สวยรูป โรงเรียนหว๎ยจริงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2571. นางจันทร๑จิรา สาแก๎ว โรงเรียนบา๎นไกลเสนียด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 2
2572. นางณัฏฐิยา ชิดนอก โรงเรียนทาํตูมประชาเสริมวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2573. นางพานทอง ทองทวี โรงเรียนบา๎นแก "แกศึกษาวทิยา" สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 2
2574. นายพทิกัษ๑ ทวแีสง โรงเรียนรัตนบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2575. นางสาวมณเฑียร สีดํา โรงเรียนบา๎นนานวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 2
2576. นางลมัย สวสัดี โรงเรียนทาํตูมประชาเสริมวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2577. นางสุบรรณิภา แกํนแก๎ว โรงเรียนทาํตูมประชาเสริมวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2578. นายสุริยา สายยศ โรงเรียนรัตนบรีุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2579. นางสาวหรรษา ดาศรี โรงเรียนบา๎นมํวงหนองตาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 2
2580. นางอําพา ปรากฏชื่อ โรงเรียนทาํตูมประชาเสริมวทิย๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2581. นางกรรณิกา สาโยธา โรงเรียนปราสาท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3
2582. นายกฤษสาคร รันทร โรงเรียนกระเทยีมวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2583. นางสาวจิราภรณ๑ ผิวหอม โรงเรียนวทิยาราษฎร๑นุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3
2584. นางสาวดําเนิน ยิ่งหาญ โรงเรียนบวัเชดวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2585. นางนารี นรสาร โรงเรียนบา๎นสะแร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3
2586. นางมณี สัจจา โรงเรียนบา๎นพะเนาว๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3
2587. นางมณีรัตน๑ คงใจดี โรงเรียนบา๎นโคกกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3
2588. นางวรภา ดนเสมอ โรงเรียนบา๎นปราสาท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3
2589. นางวฒันา แก๎วรอด โรงเรียนบา๎นศรีมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3
2590. นางวนีัสชนันต๑ รันทร โรงเรียนกระเทยีมวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

              จังหวัดบงึกาฬ

2591. นางสาวจันทรักษ๑ พลวงค๑ โรงเรียนเทศบาลตําบลพรเจริญ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2592. นางดวงจิตร อรชุน โรงเรียนเทศบาลตําบลพรเจริญ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2593. นางสาวรัศมี สุวรรณไตร โรงเรียนเทศบาลตําบลพรเจริญ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2594. นางจิราลักษณ๑ ทองลาด โรงเรียนบา๎นไคสี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ
2595. นายบญุมา กงพลี โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ
2596. นางมะลิวรรณ บญุแก๎ว โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ
2597. นางมาลัย มูลภกัดี โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ
2598. นางวงเดือน สุมังค๑ โรงเรียนบา๎นโปงุเปอืย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ
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2599. นายสัญญา พนัพลิา โรงเรียนบา๎นนาสะแบง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ
2600. นางสุภาวดี พนัพลิา โรงเรียนบา๎นนาสะแบง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ
2601. นางสาวยุภา ติหะป๓ญโย วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2602. นายวรีศักด์ิ สลักษร วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2603. นายสมัย บตุรตะกะ วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2604. นางอมรรัตน๑ ทองทพิย๑ วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดหนองคาย

2605. นางจงกร รมมูลตรี โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน๑ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2606. นางสาวทศันีย๑ อะสุชีวะ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ๑บํารุง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2607. นางวภิาดา พั้วสี โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ๑บํารุง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2608. นางสาวสุลัดดา ศักด์ิธรรมเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ๑บํารุง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2609. นางอํามรรัตน๑ สุขเสริม โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบรูณ๑บํารุง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2610. นางนิลุบล ล้ิมมณี โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2611. นางพชัราภรณ๑ บญุทวี โรงเรียนพระพทุธบาทเทสรังสีวทิยา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

2612. นางสร๎อยสุดา มาดี โรงเรียนครุราษฎร๑รังสรรค๑ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

2613. นางอุทยัวรรณ สอนสุภาพ โรงเรียนบา๎นเมืองบาง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

2614. นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2615. นางจินตนา มาตรงามเมือง โรงเรียนบา๎นโพธิ์ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

2616. นางสาวจุฑาธปิ สิงหะนาจ โรงเรียนบา๎นบวั สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

2617. นายชยพล โฆษติ โรงเรียนบา๎นโคกกลาง สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

2618. นายนิคม นามบญุมี โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

2619. นางปราณี พาโส โรงเรียนเฝูาไรํวทิยา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

2620. นางสาวมลฤดี วนัศิริ โรงเรียนเฝูาไรํวทิยา สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

2621. พ.อ.อ.ไกรอําพร ศรีสมพร วทิยาลัยเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตํอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2622. นางเฉลิมขวญั สมอุํมจารย๑ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2623. นางสาวพฒันา สุมาลี วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2624. นางสุภาพร ศรีสุระ วทิยาลัยเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการตํอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดหนองบวัล าภู

2625. นางเสาวนีย๑ เอกทศัน๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลกุดดินจี่ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2626. นางนพมาศ จิตศักด์ิ โรงเรียนโนนสังวทิยาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2627. นางนิภาภรณ๑ อินทสิทธิ์ โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2628. นางเนาวรัตน๑ สวสัด์ิผล โรงเรียนกุดดํูพทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2629. นายพงษ๑พชิิต พรมสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2630. นางพชัรียา สีจันทร๑ฮด โรงเรียนโคกมํวงทองวทิยา สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

2631. นางสาวมะยุรา พมิพ๑มหา โรงเรียนบา๎นโนนสําราญสมสนุก สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

2632. นางสาวรัจนา ภญิโญทรัพย๑ โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2633. นางละเอียด ปูุหลํุน โรงเรียนโคกมํวงทองวทิยา สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
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2634. นางสาววชิชุฎา เลิศฤทธิ์ โรงเรียนเมืองใหมํวทิยา สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

2635. นางสุวมิล พรหมมาหล๎า โรงเรียนโนนสมบรูณ๑วทิยา สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

2636. นางอภญิญา บญุญะรัง โรงเรียนอนุบาลหนองบวัลําภู สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1

2637. นางจินตนา รัตนป๓ญญา โรงเรียนบา๎นกกค๎อกกโพธิ์ สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2

2638. นางสาวณัฐชญาภรณ๑ ผํานแผ๎ว โรงเรียนบา๎นกกค๎อกกโพธิ์ สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2

2639. นางเพญ็ประภา พลไชย โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2640. นายสุรไกร ไกรศรีทมุ โรงเรียนสุวรรณคูหาพทิยาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2641. นางสาวพทัธนันท๑ สุวรรณแสง โรงเรียนพชิญบณัฑิต สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2642. นางไพรินทร๑ คีรี โรงเรียนอนุบาลสุดา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2643. นางสาวยุวรี เพชร๑ภวูงศ๑ โรงเรียนจริยานุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2644. นางสาวราตรี ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลสุดา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2645. นายอภยั แงวกุดเรือ โรงเรียนจริยานุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดอ่างทอง

2646. นางจารุวรรณ งามเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2647. นางชลกร เรียบร๎อย โรงเรียนเทศบาลวดัแสนสุข กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2648. นางชลลดา สุขศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2649. นางณัฐหทยั จันทร๑หงํอม โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2650. นางทศันีย๑ ระเบยีบดี โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2651. นางสาวปราณี เกํงการณ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2652. นายศุภรักษ๑ ล้ิมถาวรรักษ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2653. นางสาวอัจฉรา เกตุสุริยงค๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2654. นายอุดม ดาวดวงน๎อย โรงเรียนเทศบาลวดัแสนสุข กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2655. นางแจํมศรี ผดุงศิลป์ โรงเรียนอํางทองป๓ทมโรจน๑วทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2656. นางดวงใจ กานต๑กัมพล โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํางทอง
2657. นางสาวนันทนิตย๑ เลาหะมงคลรักษ๑ โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํางทอง
2658. นางเบญ็จวรรณ สีงาม โรงเรียนสตรีอํางทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2659. นางพชัรินทร๑ ทรงความเจริญ โรงเรียนชุมชนวดัวเิศษชัยชาญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํางทอง
2660. นางมาลี พลมาลา โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํางทอง
2661. นางสาวเมทนิี ตาตะสมิต โรงเรียนวดัอบทม(อบทมวทิยาประชานุกูล) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํางทอง
2662. นางวฑูิรย๑ นพปรางค๑ โรงเรียนอํางทองป๓ทมโรจน๑วทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2663. นางศรินยา แสงสวาํง โรงเรียนสตรีอํางทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2664. นายสมเดช พึ่งเนตร โรงเรียนวเิศษไชยชาญ(ตันติวทิยาภมู)ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2665. นายเอกพงษ๑ โตชัยศรี โรงเรียนสตรีอํางทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2666. นางธนพร เปรมปรีดา วทิยาลัยเทคนิคอํางทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2667. นายธเนศ โพธิเ์ต้ีย วทิยาลัยการอาชีพโพธิท์อง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2668. นางพชัรา ใจดี วทิยาลัยเทคนิคอํางทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2669. นางสุพชิญา กุลสอน วทิยาลัยการอาชีพโพธิท์อง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2670. นายวษิณุ ชํานิจ วทิยาลัยการอาชีพโพธิท์อง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2671. นายเอกสิทธ๑ ปิ่นทอง วทิยาลัยการอาชีพโพธิท์อง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2672. นางสาวขนิษฐา พรหมสุวรรณ โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2673. นางสาวปราณี เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนวรดิตถ๑วทิยาประสูทน๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2674. นายป๓ญญา ละออเอี่ยม โรงเรียนราษฎร๑นิยมวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2675. นางพรทพิย๑ กุศลเอี่ยม โรงเรียนสนามชัยสิทธิน์ุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2676. นายสมคิด พงษ๑เผือก โรงเรียนสนามชัยสิทธิน์ุสรณ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2677. นางสมพร คูณขุนทด โรงเรียนสนิทวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2678. นายสุธาเทพ พนัธ๑รัตน๑ โรงเรียนวรดิตถ๑วทิยาประสูทน๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2679. นางสาวสุนันทา คงชนะ โรงเรียนสนิทวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2680. นางสุมามาลย๑ อัตตะสาระ โรงเรียนวดัสระแก๎ว (รํุงโรจน๑ธนกุล อุปถัมภ๑) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดอ านาจเจรญิ

2681. นางสาวจารุขจิต ชาวชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 วดัเทพมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2682. นางทพิวรรณ๑ อุทธา โรงเรียนเทศบาล 1 วดัเทพมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2683. นางสาวอรนุช ปทมุราษฎร๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วดัเทพมงคล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2684. นายกิติ ครองบญุ โรงเรียนอํานาจเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2685. นายชาญศักด์ิ ลาหาญ โรงเรียนบา๎นหนองแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ
2686. นางดาวเรือง สํูเสน โรงเรียนบา๎นหนองไฮ (ปทมุราชวงศา) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ
2687. นางบงัอร ชาววงั โรงเรียนบา๎นโนนเมือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ
2688. นางสาวศรินยา สาระบวั โรงเรียนอํานาจเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2689. นายสมคิด บญุเลิศ โรงเรียนอํานาจเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2690. นายสุชิน วริิยธรรมเจริญ โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ
2691. นางสาวอุมาพร ปกครอง โรงเรียนอํานาจเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2692. นายธรีพงษ๑ ตาทอง วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

              จังหวัดอุดรธานี

2693. นายปโิยรส โลหพรหม โรงเรียนเทศบาล 3 บา๎นเหลํา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2694. นายไพรัช เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2695. นางลําไพ โพธจิักร โรงเรียนเชียงเพง็วทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2696. นางสาวศรุชา วรีะชัย โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2697. นางสาวสมอุรา ยศอํอน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2698. นางสาวสุพรทพิย๑ โพธิเ์บญจภา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2699. นางสาวโสภติา ขันบญุเล่ียม โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2700. นางสาวอัญฉรา จันทรเสนา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ๑วทิยา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2701. นายเอกตระการณ๑ ซ่ือไกรกุลธวชั โรงเรียนเทศบาล 3 บา๎นเหลํา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2702. นายคําสา สุโพธิ์ โรงเรียนอุดรพฒันาการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2703. นางทศันีย๑ ปลัดศรีชํวย โรงเรียนอุดรพทิยานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2704. นายนฤพล จันทู โรงเรียนประจักษ๑ศิลปาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2705. นางบษุบา แสงลี โรงเรียนบา๎นหมากตูมดอนยานาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
2706. นางผํองศรี มาตย๑นอก โรงเรียนประจักษ๑ศิลปาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2707. นางพกัตร๑ประภา วฒันยั่งยืน โรงเรียนบา๎นหมากแข๎ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
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2708. นางสาวสมพร ทองชํานาญ โรงเรียนบา๎นหมากแข๎ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
2709. นางสุพมิาน ไม๎เจริญ โรงเรียนประจักษ๑ศิลปาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2710. นายพชิัย นามสมบรูณ๑ โรงเรียนบา๎นปะโค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2711. นางภณิตา จันทรากุลนนท๑ โรงเรียนบา๎นสงเปลือยดงสามสิบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2712. นางรัตนา พึ่งสวาํง โรงเรียนหมากบา๎เลาโคกกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2713. นางวาสนา ปาชนะ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2714. นางวริาภรณ๑ ตะนัยศรี โรงเรียนบา๎นบุํงหมากลาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2715. นางเวยีงษา ปะนะทงั โรงเรียนคํากุงประชานุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2716. นางสร๎อยทพิย๑ ทองใหญํ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2717. นางสุดารัตน๑ ศรีอุดม โรงเรียนบา๎นโคกหนองแวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2718. นางสาวอาภรณ๑ โสดากุล โรงเรียนบา๎นหนองหวา๎ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2719. นางเอมอร ป๓ญญาใส โรงเรียนบา๎นทาํหนองเทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
2720. นางสาวกนกวรรณ แมดสถาน โรงเรียนบา๎นปากดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
2721. นางสาวจิรภา อัมฤตานนท๑ โรงเรียนหนองหานวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2722. นางฐิติโชค อยํางสวย โรงเรียนหนองหานวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2723. นายพฒิุพงศ๑ ดอกศร โรงเรียนบา๎นหนองผือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
2724. นายไพฑูรย๑ ไชยขันธ๑ โรงเรียนบา๎นดุงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2725. นางสาววราภรณ๑ ศรเกตุ โรงเรียนบา๎นดุงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2726. นางศิริมา ทําเนาว๑ โรงเรียนหนองหานวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2727. นายชัยพร พฒันจักร โรงเรียนบา๎นผือพทิยาสรรค๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2728. นางฐิญตา คําภแูก๎ว โรงเรียนบา๎นทาํโสม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2729. นางประไพศรี ฮวดชัย โรงเรียนอนุบาลบา๎นผือพทิยาภมูิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2730. นางพนูทรัพย๑ วชิากุล โรงเรียนบริบาลภมูิเขตต๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2731. นางวนัดี สมจิตร โรงเรียนบา๎นเทื่อม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2732. นางวภิารัตน๑ อุปรินทร๑ โรงเรียนบา๎นกานต๑สามัคคี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2733. นายสุภรี๑ แรงน๎อย โรงเรียนบริบาลภมูิเขตต๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2734. นางอังคณา เหลืองประเสริฐ โรงเรียนบา๎นทาํโสม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2735. นางกงเหรียญ รัตนป๓ญญา วทิยาลัยสารพดัชํางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2736. นางละมัย สมต๎น วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2737. นางวฒันา โอทาตะวงษ๑ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2738. นางศศิวรรณ กล๎าวจิารณ๑ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2739. นางสุจิรัฎ นิกร วทิยาลัยสารพดัชํางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2740. นางสุรางค๑รัตน๑ วงษ๑ปอูม วทิยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2741. นางสาวอภญิญา บวัคําโคตร วทิยาลัยสารพดัชํางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2742. นางชฎาวรรณ เศววงศ๑ โรงเรียนเซนต๑เมร่ี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2743. นางสาวธญัญลักษณ๑ เจริญ โรงเรียนเซนต๑เมร่ี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2744. นางสมวไิล มายอด โรงเรียนเซนต๑เมร่ี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2745. นางสลักจิต แจ๎งจันทร๑ โรงเรียนเซนต๑เมร่ี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2746. นางสาวสุดารัตน๑ เหลาทอง โรงเรียนเซนต๑เมร่ี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2747. นางสาวหนึ่งฤทยั แก๎วหาวงศ๑ โรงเรียนเซนต๑เมร่ี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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2748. นางสาวอนุมาศ เพยีเทพ โรงเรียนเซนต๑เมร่ี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2749. นางอรัญญา ทพิย๑ทอง โรงเรียนเซนต๑เมร่ี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดอุตรดิตถ์

2750. นางกรอบดาว อิ่มชาลี โรงเรียนเทศบาลวดัหนองผา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2751. นายปรศาสตร๑ บญุมาสืบ โรงเรียนเทศบาลทาํอิฐ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2752. นางสาวปริญญา เกษประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2753. นางปยิะธดิา ศักด์ิดาดวง โรงเรียนเทศบาลทาํอิฐ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2754. นางปยิะพร มาเพา๎ โรงเรียนเทศบาลทาํอิฐ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2755. นางพรชนก ชํานาญเอื้อ โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2756. นางสาวภทัรรัตน๑ เสนาขันธ๑ โรงเรียนเทศบาลทาํอิฐ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2757. นางวฒันา ทา๎วอาศา โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2758. นางวภิามาศ มั่นแย๎ม โรงเรียนเทศบาลวดัหนองผา กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2759. นางสาวอนงค๑ ล้ิมสกุล โรงเรียนเทศบาลทาํอิฐ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2760. นางจันทร๑ตรา ดีมูล โรงเรียนอุตรดิตถ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2761. นางนวลนิภา นิลกัณหะ โรงเรียนอุตรดิตถ๑ดรุณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2762. นางปราณี หนิจันทร๑ โรงเรียนบา๎นง้ิวงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 1
2763. นางปลัินฎา สังข๑โพธิ์ โรงเรียนบา๎นวงัถ้ํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 1
2764. นางวไิลลักษณ๑ วงัวลสินธุ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ๑ดรุณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2765. นายสามารถ โกฎแสง โรงเรียนอุตรดิตถ๑ดรุณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2766. นางสุกัญญา รัตนสังข๑ โรงเรียนอุตรดิตถ๑ดรุณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2767. นางสุณิสา บญุมากาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 1
2768. นางหนึ่งฤทยั โตมิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 1
2769. นางอรุณธดี คําดี โรงเรียนอุตรดิตถ๑ดรุณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2770. นายชัยยศ ป๓ญญาสงค๑ โรงเรียนบา๎นนาไพร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 2
2771. นางมุกดา ทองแดง โรงเรียนนิคมสงเคราะห๑ฯ 3 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 2
2772. นางสมจิต นาสอน โรงเรียนบา๎นหว๎ยลึก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 2
2773. นางสมสุวดิา รักสัจจา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 2
2774. นางสาวสายพนัธ๑ สิงห๑อํอน โรงเรียนบา๎นปากปาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 2
2775. นางสุธนิา เข็มครุฑ โรงเรียนทาํปลาอนุสรณ๑ 2 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ๑ เขต 2
2776. นางจันทรา เทพาคํา วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2777. นางนันทกิา ตัลพฒัน๑ วทิยาลัยสารพดัชํางอุตรดิตถ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2778. นางรํุงทพิย๑ ปนิตา วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2779. นายสุวฒัน๑ชัย ฉวศัีกด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2780. นางสาวอริสยาภรณ๑ เชียงไตร วทิยาลัยสารพดัชํางอุตรดิตถ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2781. นางงามตา คล๎ายมี โรงเรียนหววัเฉียว สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2782. นางสาวนราวรรณ คําสอน โรงเรียนเจริญวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2783. นางสาวนันทนา แสงชัย วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2784. นางสาวนิ่มนวล อินสุวรรณ๑ โรงเรียนจรัสศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2785. นางพนารัตน๑ ผงแสง วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2786. นางวรพรรณ เที่ยงบทูวี โรงเรียนเจริญวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2787. นางสาวสาวตีิ เปยีทอง โรงเรียนจรัสศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
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              จังหวัดอุทยัธานี

2788. นางจารีวลั จินเขตร๑กิจ โรงเรียนเทศบาลวดัหลวงราชาวาส ฯ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2789. นางสาวจําเนียร ศรีกรด โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฏิฐาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2790. นางนิภาพร จันทร๑เงิน โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมโศภติ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2791. นางมาลี เพง็นํวม โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมโศภติ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2792. นางสุพรรณี วเิชียรรัตน๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฏิฐาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2793. นายสุรชัย สืบสาย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฏิฐาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2794. นายโสภณ อนันตวฒัน๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฏิฐาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2795. นางอนงค๑ อังกุลคุปต๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฏิฐาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2796. นางอัญญารัตน๑ ชวดนุช โรงเรียนเทศบาลวดัหลวงราชาวาส ฯ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2797. นางสาวอุไร พนัธุ โรงเรียนชุมนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฎิฐาราม กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2798. สิบเอกคูณมา จันทร๑ผาย โรงเรียนบา๎นสวนขวญั สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2799. นางศิริพร หรัิญสูตร๑ โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2800. นางศิริลักษณ๑ จันทร๑ผาย โรงเรียนบา๎นโปงุเก๎ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2801. นางสําฤทธิ ์ศุภวฑิิตพฒันา โรงเรียนพทุธมงคลวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2802. นางสุธญัญา วรนัยพนิิจ โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2803. นางไขํมุก สดุดี โรงเรียนบา๎นทุํงสามแทงํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2804. นางจรรยา รุททองจันทร๑ โรงเรียนบา๎นทุํงสามแทงํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2805. นายณัฐกฤษ จันทร๑ตะ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2806. นางสาวราศรี สดุดี โรงเรียนบา๎นโกรกลึก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2807. นางสาวอรลักษณ๑ บรัุญบญุดา โรงเรียนทองหลางวทิยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2808. นางอรวรรณ ผุดผํอง โรงเรียนบา๎นหว๎ยไผํขุย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2809. นางกุลรัศมิ์ ชินพรีะเสถียร โรงเรียนพทิกัษ๑ศิษย๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2810. นายชัยพฒัน๑ สุสุข โรงเรียนทองประสาทเวทย๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2811. นางนพเก๎า จันทร๑กรณ๑ โรงเรียนพทิกัษ๑ศิษย๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2812. นางประเมิน จันทร๑รัตน๑ โรงเรียนพทิกัษ๑ศิษย๑วทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2813. นางสาวสุธพีร วงษ๑วกิย๑กิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2814. นางอรุณี โพธพิทิกัษ๑ โรงเรียนทองประสาทเวทย๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

              จังหวัดอุบลราชธานี

2815. นางคําขวญั พรมดี โรงเรียนพบิลูมังสาหาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2816. นายจตุพล สายงาม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2817. นางเชาวริน เศรษฐมาตย๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (บา๎นโพธิก์ลาง) กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2818. นางสาวดอนณี กุลบญุญา โรงเรียนพบิลูมังสาหาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2819. นางสาวเบญจรงค๑ แสงสุกวาว โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2820. นายประถม สีดา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก๎านเหลือง กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2821. นายวชิาญ ไทยแท๎ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวทิยาคาร กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2822. นายสมชาย ชัยรินทร๑ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2823. นางสุจิตรา โขมะพฒัน๑ โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
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2824. นางสุนันทา แกํนสาร โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2825. นางแสงดาว น๎อยวรรณะ โรงเรียนเทศบาลวารินวชิาชาติ กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น
2826. วาํที่ ร๎อยตรีกมลศักด์ิ ทองกลม โรงเรียนนารีนุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2827. นายชยุตม๑ โลํห๑คํา โรงเรียนมํวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2828. นางบานเย็น ชุมภู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 1

2829. นางเพชรา พชิญ๑ประเสริฐ โรงเรียนบา๎นสวาํงโนนสวาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 1

2830. นางเพญ็พรรณ คําศรีสุข โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2831. นางเพญ็วดี ค๎าสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2832. นายไพฑูรย๑ พุํมกําพล โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2833. นางมนทติา กิตติโกสินท๑ โรงเรียนบา๎นโนนใหญํ (โอภาสพทิยาคาร) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 1

2834. นางสาวมลัยวลัล๑ ทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 1

2835. นางวไิลวรรณ ล้ิมจิตรกร โรงเรียนนารีนุกูล สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2836. นายเสมา ขุนทวี โรงเรียนชุมชนบา๎นหวัเรือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 1

2837. นางจันทร๑แข เชื้อช๎าง โรงเรียนบา๎นโนนตูม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2

2838. นางจิตรัตน๑ เจือบญุ โรงเรียนบา๎นไหลํทุํง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2

2839. นางชุตินันท๑ ชํวงโชติ โรงเรียนบา๎นเหมือดแอํแก๎งไฮ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2

2840. นางประนอม ร้ิวทอง โรงเรียนบา๎นนาง้ิว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2

2841. นางพวงพศิ ผิวละมุน โรงเรียนบา๎นแพง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2

2842. นางพฒัศรี กาญจนคุณากร โรงเรียนบา๎นเวยีง (ตุอุปถัมภ๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2

2843. นางไพวรินทร๑ เชยคําดี โรงเรียนบา๎นกาจับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2

2844. นางมลิวรรณ ใชญัน โรงเรียนบา๎นบกหนองทนัน้ํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2

2845. นางสุภมิล จันทรักษา โรงเรียนบา๎นโนนตูม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 2

2846. นางเกษรา กุลวงศ๑ โรงเรียนบา๎นสร๎างถํอ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2847. นางนฤมล บญุเก โรงเรียนบา๎นดําน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2848. นายประยงค๑ ชุมภแูสน โรงเรียนบา๎นสร๎างแก๎ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2849. นางสาวพชัรินทร๑ พลอาษา โรงเรียนบา๎นหนามแทงํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2850. นายรณกร ศรีเข๎ม โรงเรียนอนุบาลพบิลูมังสาหารวภิาคย๑วทิยากร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2851. นางสาววรรณิกา คูณภาค โรงเรียนบา๎นหนามแทงํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2852. นางวฤทธิช์ญา จารัตน๑ โรงเรียนชุมชนบา๎นระเว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2853. นางวาสนา บวัจันทร๑ โรงเรียนบา๎นหนามแทงํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2854. นายวสุิทธิ ์ทองเต็ม โรงเรียนบา๎นหนองกุง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2855. นางสาวพสัตร๑ คูณภาค โรงเรียนบา๎นหนามแทงํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2856. นางสุรางค๑ สามทอง โรงเรียนบา๎นหนามแทงํ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 3

2857. นางจันทจร บตุรแก๎ว โรงเรียนบา๎นโพนงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 4

2858. นางสาวเฉลิมพรรณ เสนาชัย โรงเรียนวจิิตราพทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2859. นางดวงหทยั สุธรรมวรัิช โรงเรียนโคกสวาํงค๎ุมวทิยานุสรณ๑ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2860. นายปรีชา พลราช โรงเรียนบา๎นโนนแดง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 4

2861. นางสุเนตร ไชยดี โรงเรียนบา๎นบุํง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 4

2862. นางอัจฉราวรรณ สมคะเณย๑ โรงเรียนบา๎นโพนงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 4

2863. นายคําเภา ปาปะสา โรงเรียนชุมชนบา๎นนาโพธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5
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2864. นายณรงค๑ศักด์ิ ศรีวะรมย๑ โรงเรียนนาสํวงวทิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2865. นางดาราวรรณ แก๎วศรีทอง โรงเรียนชุมชนบา๎นหนองยาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5

2866. นางนงรักษ๑ วชัราภรณ๑ โรงเรียนบา๎นนาแก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5

2867. นางบงัอร หลวงพนิิจ โรงเรียนบา๎นบวังาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5

2868. นายพษิณุ วจิารจิตต๑ โรงเรียนบา๎นนาทุํง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5

2869. นางเพญ็แข ภยัพทิกัษ๑ โรงเรียนบา๎นโนนจิก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5

2870. นางวาสนา รักษ๑แก๎ว โรงเรียนบา๎นสองคอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5

2871. นางอรทยั พรหมวงศ๑ โรงเรียนบา๎นโนนเขื่องจงเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5

2872. นางสาวอัญชลี รากวงศ๑ โรงเรียนบา๎นนาหว๎ยแคน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 5

2873. นางกิตติพร แยงสํอง โรงเรียนอนุบาลน๎องหญิง สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2874. นายนนทนันท๑ วชิาพลู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2875. นางสาวนภาพร แก๎วชมภู โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2876. นางรจนา ปอูมแดง โรงเรียนอนุบาลน๎องหญิง สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2877. นางรจรินทร๑ แสนทวสุีข โรงเรียนเทพพทิกัษ๑พทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2878. นางวาสนา แยบภายคํา โรงเรียนมารีย๑นิรมล สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2879. นายศิวกร สิงห๑เรือง โรงเรียนประสิทธิศึ์กษาสงเคราะห๑ สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2880. นางสมคิด บญุอํอน โรงเรียนอนุบาลน๎องหญิง สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2881. นายอณุกูล แพงชํวย โรงเรียนเทพพทิกัษ๑พทิยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
2882. นางอรุณี พทิกัษ๑ โรงเรียนอนุบาลน๎องหญิง สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศ   ณ   วนัที่            สิงหาคม   พ .ศ.  ๒๕๕๗

(ศาสตราจารย๑ไพฑูรย๑  สินลารัตน๑)
ประธานกรรมการคุรุสภา


