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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
ส ำนักงำนรัฐมนตรี

 -ไม่ม-ี
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั
1 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวง 
2 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
3 นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
4 นายพิธาน พืน้ทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
5 นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค ๕ 
6 นายชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค  ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘
7 นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
8 นางสาวนงศิลินี โมสิกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
9 นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ 

10 นายพงศ์ธร พนมสิงห์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ ส านักอ านวยการ
11 นางสาวร าไพ จ าปาทอง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ  ส านักอ านวยการ
12 นางสาวเอมอร ชเยมะ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

13 นางชวาลา หลบหลีกพาล นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

14 นางสาวเมตตา นิรัตน์ตระกูล นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

15 นางนงลักษณ์ บุญก่อ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

16 นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
17 นางวิชิตา สมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
18 นางสาวชุติกาญจน์ เชิดชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
19 นางชุติมา ดาสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
20 นางสาวมลฑณา โซวเกียรติรุ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
21 นางสาวบุญทวี อรุณมาศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

22 นางสาวอรทัย ศักด์ิสูง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

23 นายสุวรรณ ภูติวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

24 นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 

25 นางไพจิตรา นาคแย้ม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๓ 

26 นางกุลชญา วัฒนกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๕ 

บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทีม่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการเมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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27 นางสาวศศิรัตน์ ธนพันธ์พาณิช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๖ 

28 นางผาณิต ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ 

29 นางสาวนิตยา อุ่นท้าว นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 

30 นายวิชัย แก้วคูนอก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 

31 นายออมสิน ขาวสะอาด นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

32 นางนงลักษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ 

33 นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 

34 ว่าทีร้่อยตรีไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 

35 นางสมพร แสงรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 

36 นางวัชรีพร แพรแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 

37 นางอัชรา เพ็งบุญ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑ 

38 นางนลินทิพย์ สุวรรณโณ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๕ 

39 นางสาวสมบุญ อนันตสกุลโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

40 นางวรรณา ป้อมสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานศึกษาธิการภาค 14

1 นางชัชฎา พารุ่ง ครู สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2 นางสราภรณ์ นุ่มเอ่อ เจ้าหน้าทีบ่ริหารการศึกษา ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
3 นายสุวิทย์ ศรีฉาย ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
4 นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
5 นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
6 นายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
7 นายประพฤทธิ ์สุขใย ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
8 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
9 นายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

10 นายศิริเศรษฐ ศรีกอก ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11 นายศักด์ินิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
12 นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
14 นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
15 นายนุสินธ์ รุ่งเดช รองศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
17 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
18 นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
19 นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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20 ว่าทีร้่อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
21 นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รองศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
22 นางอรอนงค์ ขวาป้องใต้ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
23 นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
24 นางอัมพร ณุวงศ์ศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
25 นางณิชาภัทร ผดุงโชค นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 นางสาวสมสว่าง โสภาคะยัง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
27 นางปิยาภรณ์ จันทร์โอภาส นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง
28 นางสาวปรียาพร แก้วมา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
29 นางสังวาลย์ พลวิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
30 นายชาญ พวงทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
31 นายเอิบ อร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
32 นายพงษ์ศักด์ิ มงคลพิทักษ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
33 นายนิกร มีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ
34 นายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
35 นางสาวจรรยา คล้ิงสุขคล้าย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
36 นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
37 นางรัชนี พูลช่วย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
38 นางนลิษษา จันดาพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
39 นางไพรวัลย์ ขาวหมื่นไว นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
40 นายบุญเลิศ เสียงสุขสันติ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร
41 นายสมโชค ภิรมย์กุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
42 นายบุรโชติ วรผล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
43 นางอารีลักษณ์ พงษ์โสภา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
44 นางประไพวรรณ ประสิทธินาวา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
45 นางณัฐธยาน์ รัตนินปฐมภัค นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
46 นางจุฑามาศ รักชาติเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
47 นางสาวภรภัทร จันทสะโร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
48 นายธนพัฒน์ โคสะสุ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
49 นายณรงค์ ยะพลหา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
50 นางเสน่ห์ คีรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
51 นางสมลักษณ์ ทองนวล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
52 นางดวงจันทร์ บุญตานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
53 นายประยงค์ สัพทเสวี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
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54 นางอุไร บุญมาก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
55 นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
56 นางสาวนิตยา รักใคร่ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
57 นางสาวสุภาวดี มากมี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
58 นายอภิรักษ์ พูนวัฒนานุกูล นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
59 ว่าทีร้่อยตรีพิชิต ทองสงคราม นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
60 นายณัฎฐ์คเณศ สุรดีวิราพันธ์ นิติกรช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
61 นางทิพวัลย์ คีรี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
62 นางสิริพรรณ พิศาลสังฆคุณ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
63 นางธีราลักษณ์ จินดารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
64 นางวันดี ฉายพุทธ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
65 นายพศิน แก้วเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
66 นายกิตติศักด์ิ บุญไทย นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
67 นางฐิตานันท์ ขัติวงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
68 นางอภิญญา ช่วงชัยชนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
69 นางณิชชา กิตติธรธ ารงกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
70 นางประไพพรรณ เกษมสัตย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
71 นางณัฐกมล เสาธง นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
72 นางจารุพรรณ ปล่ังกลาง นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
73 นางดารุณี เจริญจิตร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
74 นางมณีรัตน์ รถกล นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
75 นางอุษา อ่อนจันทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
76 นายเทวัญ แก้วส าราญ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
77 นางเตือนใจ ดีมาก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
78 นายพงษ์ศักด์ิ ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
79 นายเกรียงศักด์ิ สุวรรณวัจน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
80 นางกรรณิการ์ ปานนุช ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
81 นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
82 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร
83 นางกุสุมา วิเศษ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
84 นางสุกัญญา มีพ่วง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
85 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
86 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
87 นายสืบศักด์ิ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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88 นายสมชาย พูลศรี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
89 นางประทุม บารมีวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
90 นายเริงบพิธ เพชรคง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
91 นางสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
92 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
93 นายทรงชัย สุทธิพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
94 นางสาวอัจฉรา หอมหวล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
95 นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
96 นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ า ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
97 นางสุลีพร บรรลือเขตร์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
98 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
99 นายค ารณ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

100 นายชัยชาญ หมื่นชนะมา ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
101 นายประจิม ศิริทัพ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
102 นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
103 นางจิราพัชร จันทนปุม่ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
104 ว่าทีร้่อยตรีประมูล จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
105 นายไมตรี บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
106 นางพันธ์ประภา พูนสิน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
107 นางสาวศศิกานต์ แสวงลาภ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
108 นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิสุ์วรรณ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
109 นางสาววิภา รักงาม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
110 นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน
111 นางเขมศินิจฏา ไชยสิทธิป์ภาดล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน
112 นายทัถชัย โสภาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
113 นางพัชรนันท์ ศรีเชียงเพ็ง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
114 นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
115 นางขนิษฐา กาฬกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
116 นางกัญณภัทร หุน่สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
117 นางผกาทิพย์ ภูอุดม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
118 นายสมศักด์ิ โกลากุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
119 นางจิราธร สามารถ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
120 นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
121 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
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122 นายวิชัย บาระมี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ
123 นางเกศรี วิวัฒนปฐพี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
124 นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
125 นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณปราโมทย์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
126 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั
1 นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ รองเลขาธิการ 
2 นางเมตตยา ประภัสสรางกูร นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มวินัยและนิติการ
3 นายมานิตย์ คณะโต นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มวินัยและนิติการ
4 นางสาวสุวัฒนา ศรประไพ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
5 นางณัฐชยา รัตนกุล นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มวินัยและนิติการ
6 นางสาวจินตนา สนสิน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
7 นางสาวปริษา พิมพกรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มงานเลขานุการกรม
8 นางสุรจิตร อณุพินิช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มวินัยและนิติการ

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั
1 นายชล า  อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2 นางสาวสุกัลยา  อนุชิตไพลิน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายธเนศ  ชนะนิธิธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการกรม
4 นางสาวยุพิน  ขมินทกูล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
5 นางสุรนารถ  พันธ์เมฆากุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
6 นางสาวธนพัชร์  วิชิตะกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มงานทะเบียน
7 นายเกรียงไกร  ศิลารังษี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
8 นางสาวศิริมา  ไทรแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

1 นายทรงพล  ขวัญชื่น ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
2 นายพเนิน  ปิน่แก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดั ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัสงขลา
3 นายนิมะ  มอน็อง ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา

4 นายวุฒิวัฒน์  ภิรมย์พันธุภ์ักดี ผู้อ านวยการส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

5 นายอังคฤทธิ ์ เจ๊ะมะ ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั 
1 นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย



๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
2 นายนิรันดร สุขปรีดี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ กลุ่มเลขาธิการกรม
3 นายวรวิทย์ สุระโคตร นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มการเจ้าหน้าที่
4 นางสาวรุ่งอรุณ โอมาศ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กลุ่มแผนงาน
5 นางสุรีวัลย์ ล้ิมพิพัฒนกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

6 นางสาววรรณพร ปัทมานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

7 นางสาวศิริวรรณ สุนทรศัพท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางรัตนา จิรสัชฌกร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางสาวลัดดา เจริญชาศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

10 นายมนตรี คุ้มเกตุ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางสาวสุภัทรา ลภะวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางสาวพัชรา สุวรรณลาภ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา
13 นางสาววราภรณ์ วงศ์รวิพล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา
14 นางวิไลพร ประกอบสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา
15 นางนวลจันทร์ ประดิษฐสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา
16 นางกาญจนา ประทุมรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

1 นายธีรยล แสงอ านาจเจริญ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2 นางอธิชา รจนะ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดชุมพร  
3 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง  
4 นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์  
5 นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน  
6 นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี  
7 นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
8 นายสุทัศน์ กันทะมา รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  
9 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  

10 นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  
11 นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์  
12 นางนงนารถ ขันธะประโยชน์ รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย  
13 นายวิมล ชาญชนบท ผู้อ านวยการสถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาคกลาง  
14 นายอรัญ คงนวลใย ผู้อ านวยการสถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาคใต้  
15 ว่าที ่ร.ต.วรวงศ์ กาญจนวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร  
16 นายเอกชัย ปานเม่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 
17 นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพือ่การศึกษาร้อยเอ็ด
18 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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19 นางดาริณี นันทาวรนุช ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
20 นายสุริยา บุญเฉลิม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตบางแค ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
21 นางสุณี มณีวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตคลองเตย ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
22 นายภาคย์ กล่ันบุศย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตหนองจอก ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
23 นายวุฒิชัย อนันตคู ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตบางพลัด ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
24 นางสาวพุทธชาติ เพชรเสนา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตจตุจักร ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
25 นางสาวสิริกวินท์ ครุธครองพันธุ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตทวีวัฒนา ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
26 นายสุชาติ ปัจฉิมเพ็ชร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอคลองท่อม ส านักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
27 นางนิ่มนวล อัครพิทยาอ าพน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอภูเวียง ส านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
28 นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองขอนแก่น ส านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
29 นายไพฑูรย์ งอสอน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอโคกโพธิไ์ชย ส านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
30 นางอุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองจันทบุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
31 นายบรรจง พิมพ์ภูมี ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอหนองบัวแดง ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
32 นายพิสุทธิ ์คงพันธุ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอหางดง ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
33 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภออมก๋อย ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
34 นายวาทิน งามปลอด ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเวียงชัย ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
35 นางพิณัชกุญ ศักด์ิวิโรจน์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบางเลน ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
36 นางรัชนี จันทรอัมพร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอดอนตูม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
37 นายสมยศ ประลอบพันธุ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอนาหว้า ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
38 นางจุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอโนนไทย ส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
39 นายเด่นศักด์ิ พันธ์ศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอจักราช ส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
40 นางจงจิต สุธาอรรถ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอปากช่อง ส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
41 นางกาญจนา บัววัฒน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบรรพตพิสัย ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
42 นางอัษฎาภรณ์ ปัญญุเบกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
43 นายณรงค์ เรือนต๊ิบ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส ส านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
44 นายอิสมาแอ มาดเด่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบาเจาะ ส านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
45 นายวิโรจน์ ใจบุญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอภูเพียง ส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน
46 นายปราโมทย์ หมู่พยัคฆ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบ่อเกลือ ส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน
47 นายทองสา ปริธรรมมา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอคูเมือง ส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
48 นายพงษ์ศักด์ิ ไชยสุวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอห้วยราช ส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
49 นายกรวุฒิ เกิดนาวี ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเสนา ส านักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50 นายอดิสอน ขุ่ยค า ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองพะเยา ส านักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
51 นายวิรัตน์ สุขอ่อน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองพัทลุง ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
52 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอป่าพะยอม ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
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53 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเขาชัยสน ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
54 นายธีรพล จันทร์บรรจง ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอวัดโบสถ์ ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
55 นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองเพชรบุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
56 นางสมจิตต์ คนเทีย่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอสอง ส านักงาน กศน.จังหวัดแพร่
57 นายสมชาย จันทร์อยู่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอถลาง ส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
58 นายอรุณ โชติกะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอปางมะผ้า ส านักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
59 นายประชา เอื้ออารีพงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอแม่ลาน้อย ส านักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
60 นางชูตระกูล สว่างวงศ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเลิงนกทา ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
61 นายสมเกียรติ เหล่ามา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอหนองพอก ส านักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
62 นางสมพิศ ตลับนาค ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอศรีสมเด็จ ส านักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
63 นายอุทัย กมลศิลป์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอโพนทอง ส านักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
64 นายสะโอฐ สุภาเสพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองระยอง ส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง
65 นางอ าพรรณ ทองเลิศ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเขาชะเมา ส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง
66 นายเสรี ศรีนวล ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองราชบุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
67 นายเสรี วงศ์แก้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบ้านโป่ง ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
68 นางณัฐญา ค าสิงห์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอวังสะพุง ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย
69 นางสาววราพร เจริญประเสริฐ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอโพธิศ์รีสุวรรณ ส านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
70 นางอัชราวดี ภูมิรัตน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอปรางค์กู่ ส านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
71 นางสนธยา ดือราแม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอละงู ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล
72 นายนครชัย โพธิข์าว ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบางพลี ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
73 ด.ต.ชาติวุฒิ เพ็ชรน้อย ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ส านักงาน กศน.จงัหวัดสมุทรสงคราม

74 นายวุฒิชัย ชมภู ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองสระแก้ว ส านักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
75 นางสาวสุวรรณา ธนุคคามิน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบ้านหมอ ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
76 นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
77 นางบุญปลูก สัจจะเวทะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบางปลาม้า ส านักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
78 นางสิรี ศรีพุฒตาล ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอสองพีน่้อง ส านักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
79 นายบุญราม ภูมิสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเขวาสินรินทร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
80 นางสุรีย์ มีลักษณะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองอ่างทอง ส านักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
81 นางพัชรี ศราภัยวานิช ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบ้านไร่ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
82 นางสาวศิริวรรณ ทองสกุล ครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
83 นางชลีนารถ อัศวรุ่งเรืองชัย ครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
84 นางสาวมนทา เกรียงทวีทรัพย์ ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษารังสิต
85 นางทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์ ครู ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ
86 นายเกียรติก้อง สุขเกษม ครู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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87 นางสาวคนึงนิจ คงหอม ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษานครสวรรค์
88 นางราตรี ศรีอนันต์ ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
89 นายสถาพร เจริญจิตต์ ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
90 นางสาวกมลธรรม ชื่นพันธุ์ ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
91 นางวิไล ยินดี ครู สถาบัน กศน.ภาคใต้
92 นางนิทรา วสุเพ็ญ ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
93 นางสุวิมล ทรงประโคน ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
94 นางจรัสศรี เสนาสุข ครู กศน.เขตตล่ิงชัน ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
95 นางสาวสมศิริ ตาดพร้ิง ครู กศน.เขตวัฒนา ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
96 นางฉลวย นนทพันธ์ ครู กศน.เขตบางแค ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
97 นางสุภานี อัครบวร ครู กศน.เขตบึงกุ่ม ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
98 นางฉวีวรรณ เอี่ยมละออ ครู กศน.เขตบางกอกน้อย ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
99 นางรัชนี เทียนศรี ครู กศน.เขตบางขุนเทียน ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

100 นางอัจนา บุญภูพันธ์ตันติ ครู กศน.อ าเภอเมืองกระบี ่ส านักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
101 นางศัลยา เอี่ยมสกุล ครู กศน.อ าเภอท่าใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
102 นางพิมพ์พิศา พลอยแหวน ครู กศน.อ าเภอบางละมุง ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
103 นางอ าพันธุ ์ค าทวี ครู กศน.อ าเภอสรรพยา ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
104 นายศตวรรษ สัมพันธ์ ครู กศน.อ าเภอแม่แจ่ม ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
105 นายวิชิต ธรรมชาติ ครู กศน.อ าเภอเมืองตราด ส านักงาน กศน.จังหวัดตราด
106 นายภักดี พงษ์ไพบูลย์ ครู กศน.อ าเภอแหลมงอบ ส านักงาน กศน.จังหวัดตราด
107 นางสาวพิมพา ฉลาดถ้อย ครู กศน.อ าเภอบ้านนา ส านักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
108 นางจ านงค์ วิมลนันทพงศ์ ครู กศน.อ าเภอบ้านนา ส านักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
109 นางกชพร อ่องเอี่ยม ครู กศน.อ าเภอพุทธมณฑล ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
110 นางสาวสมปอง พยุง ครู กศน.อ าเภอดอนตูม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
111 นางชญาณี ใหญ่สูงเนิน ครู กศน.อ าเภอสูงเนิน ส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
112 นางสาคร ศิริพันธ์ ครู กศน.อ าเภอบางขัน ส านักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
113 นางวรางคณา นาคศรี ครู กศน.อ าเภอบางใหญ่ ส านักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
114 พ.จ.อ.กฤตภาส สุขค ามี ครู กศน.อ าเภอเวียงสา ส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน
115 นางสุภาวดี วาทิกทินกร ครู กศน.อ าเภอภูเพียง ส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน
116 นางสาวศิริรัตน์ เจริญรัมย์ ครู กศน.อ าเภอสตึก ส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
117 นางอรชา สุขประสาท ครู กศน.อ าเภอเมืองปราจีนบุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
118 นายเกษม ผลกล่ า ครู กศน.อ าเภอยะหร่ิง ส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
119 นางสาวสุคนธ์ จันทร์ลาม ครู กศน.อ าเภอเขาชัยสน ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
120 นางรัชนีกร เทพรักษ์ ครู กศน.อ าเภอเมืองพัทลุง ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
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121 นางสาวอัจฉรา อ่อนละออ ครู กศน.อ าเภอเมืองพิจิตร ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
122 นายสุชาติ เพิงคง ครู กศน.อ าเภอเมืองภูเก็ต ส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
123 นายคมฤทธ มหามนตรี ครู กศน.อ าเภอเมืองระนอง ส านักงาน กศน.จังหวัดระนอง
124 นางพรทิพย์ เอื้อประเสริฐ ครู กศน.อ าเภอบางแพ ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
125 นางฟ้าหม่น รัตนฉายา ครู กศน.อ าเภอปากท่อ ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
126 นางสาววันทนีย์ ธงทอง ครู กศน.อ าเภอบางแพ ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
127 นางสมหมาย ภูร่ะย้า ครู กศน.อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
128 นางวารุณี คงคืน ครู กศน.อ าเภอกระทุม่แบน ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
129 นายสุเทพ สวัสด์ิน าชัย ครู กศน.อ าเภอเมืองสระแก้ว ส านักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
130 นางจรูญ  อ่ าจ าปา ครู กศน.อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
131 นายศิลปศักด์ิ มนต์จริยาพร ครู กศน.อ าเภอบางปลาม้า ส านักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
132 นายภูมี ชูศักด์ิ ครู กศน.อ าเภอท่าฉาง ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
133 นางวิไล ค าด้วง ครู กศน.อ าเภอตรอน ส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
134 นางเต็มดวง เกษมชลธาร ครู กศน.อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
135 นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล ครู กศน.อ าเภอเมืองอุทัยธานี ส านักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
136 นางสาวมณเฑียร รอดประเสริฐ ครู กศน.อ าเภอเมืองอุทัยธานี ส านักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
137 นางสาวชนุติกาญจน์ มาสกุล ครู กศน.อ าเภอวารินช าราบ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
138 นางสาวนวลพรรณ ศาสตร์เวช ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
139 นายองอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
140 นางนฤมล อันตะริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน จังหวัดชัยนาท
141 นางณัฎฐ์ธนัน แย้มเหมือน ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
142 นางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
143 นางอมรา เหล่าวิชยา ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
144 นางสุกัญญา จันทะสูน ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
145 นายพีรศักด์ิ ฉันทโชติ ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
146 นางศิริเรือง ชูใจ ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
147 นางมาลีรัตน์ สายสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
148 นางพัชรี แสงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
149 นางรัตนา แก่นสารี ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
150 นางพัชราภรณ์ เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดอ านาจเจริญ
151 นางสาวบังอร ดวงดุษดี ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
152 นางนันทวัน ล้วนงาม เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อ าเภอสวรรคโลก ส านักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

153 นางอนุกูล ศรีคง บรรณารักษช์ านาญการพเิศษ หอ้งสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ส านักงาน กศน .จังหวัดนครราชสีมา

154 นางนิตยา แก้วก าพล บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวดันนทบุรี ส านักงาน กศน.จังหวดันนทบุรี
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155 นางไพรัช เรืองประพันธ์ บรรณารักษ์ช านาญการพเิศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทุ่งสง ส านักงาน กศน.จังหวดันครศรีธรรมราช

156 นางกอบกาญจน์ เกษโร บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอท่ายาง ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

157 นางสุพร สุทธิเสริม บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะทิว ส านักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
158 นางร าไพ บัณฑิต บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวดัลพบุรี ส านักงาน กศน.จังหวดัลพบุรี
159 นายจ าเริญ หนูเกื้อ เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน ห้องสมุดประชาชนอ าเภอจะนะ ส านักงาน กศน.จังหวดัสงขลา

160 นางอุชุกร วรรธนะพินทุ บรรณารักษ์ช านาญการพเิศษ หอ้งสมุดประชาชน"เฉลิมราชกมุารี" อ าเภอวงัทอง ส านักงาน กศน.จงัหวดัพษิณุโลก

161 นางวิจิตรา เรืองศรี นกัวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ส านกังาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

 ขา้ราชการพลเรือนสามญั
1 นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
2 นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นางกนกพร ถนอมกล่ิน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
5 นายสมยศ พันธ์โอฬารกุล นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
6 นางวาสนา วงศ์กริช นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
7 นางมาลี รุจิระปริญญา นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั
1 นายสุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการ 
๒ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการ 
3 นายสาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4 นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธรุกิจและบริการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕ นายภานุรุจ กล่ินโพธิ์ ผู้อ านวยการส านัก ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
6 นางมีนา ชะเอมเทศ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
7 นางเรณู สันตโยภาส นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
๘ นางอนงค์ กมลจิตรวี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
9 ส.ต.ธีรชัย สวัสดิบุตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

10 นางวารุณี สมพงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
๑๑ นางสาวเยาวมาลย์ หุน่นิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
12 นายสฤษด์ิ มณีประกร นายช่างเขียนแบบช านาญงาน ส านักอ านวยการ

1 นายอุดม ประชานันท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
2 นางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
3 นายประสงค์ ชูวิจิตร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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4 นายวิชิต วิเชียร ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพไชยา
5 ว่าที ่ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพตรัง
6 นายพิศิษฐ์ พลแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
7 นายกิมหงวน อุทัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย
8 นายสมหมาย โพธิอ์่อน ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
9 นายชูเกียรติ สายปัญญา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

10 นางสาวธัชมาศ พิภักด์ิ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
11 ว่าที ่ร.อ.สนั่น แก้วบุญเรือง ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
12 นายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
13 นายวรยุทธ์ ชีวรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพรามัน
14 นางประไพพร บุตรแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ
15 นายระเบียบ เทีย่งธรรม ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสตึก
16 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสอง
17 นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
18 นายอริยะ สุวรรณปากแพรก ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
19 นายภูเชศ มณีรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร
20 นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง  ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
21 นายวิบูลศักด์ิ ศันสนียเมธา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
22 นายธานินทร์ สังข์น้อย ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
23 นายวีระพันธุ ์ส าเภานนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
24 นายทองค า ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
25 นายมงคล จึงมั่นคง ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
26 นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
27 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
28 นายทรงพล ถนอมวงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตราด
29 นายสมนึก สุชาติพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคทุง่สง
30 นายวีระชัย ไตรศักด์ิ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
31 นายจรัล ยุบรัมย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
32 นายสุเทพ ยงยุทธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพังงา
33 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
34 นายมานิตย์ มณีโชติ  ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
35 นายประยูร ป้องสีดา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
36 นายเรืองแสง ห้าสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
37 นายบุญธรรม เกี้ยวฝ้ัน ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
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38 นายบพิตร วงศ์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
39 นายด ารงค์เดช สุริยา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
40 นายเสน่ห์ ศรีวิลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
41 นายธีระสิทธิ ์แสงข า ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสตูล
42 นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
43 นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
44 นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู
45 นายชัยพร รัตนแสง ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ
46 นายโรม กิจจาวิเศษ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
47 นายประเวศร์ เด่ียววานิช ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
48 นายพชร ศิลาน้อย ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
49 นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่วนครราชสีมา
50 นายเพิม่ศักด์ิ บัวส่อง ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่วอุดรธานี
51 นายประเสริฐ จันโททัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
52 นายอดิศัย ทองธวัช ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
53 นายไชยสิทธิ ์กิจค้า ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
54 นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
55 นางยุพา พุกสวัสด์ิ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
56 นายจิระ เฉลิมศักด์ิ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
57 นายรวม ชินานุปกรณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
58 นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
59 นางนพพร สุรินทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
60 นายประเสริฐ ก าธรเจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
61 ว่าที ่ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
62 นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
63 นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
64 นายประจวบ แก้วเขียว ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
65 นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
66 นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
67 นางเพทาย ซ่ือสัจจพงษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
68 นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
69 นางสาววสุมดี อิ่มแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
70 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
71 นายบุญส่ง จ าปาบรรพ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
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72 นายโสภณวิชญ์ ยิ้มขาว รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
73 นายฐปนนท์ สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
74 นายเอนก ชินบุตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
75 นายวัฒนา วสุนธราธรรม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
76 นายประชิด พลฑา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
77 นายสมจิตร ธงห้อย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
78 นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ า รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพพล
79 นางชนิษฐา งามชุ่ม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
80 นายอ านวย อินทนนท์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
81 ว่าที ่ร.ต.ชวลิต ธรรมา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
82 นายจ านง ตะวะนิตย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
83 นายด าเนิน แสงสีด า รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
84 นายอ านาจ ศรแก้ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร
85 นายประเสริฐ เทียบกลาง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
86 นายสะไกร สมฤาแสน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
87 นายรัศมี มณีศักด์ิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
88 นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
89 นายเนาว์ สอนไว รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
90 นายสนั่น ดาดวง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
91 นายพิทักษ์ บุตรโพธิศ์รี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
92 นายสมเจต ช้างสีทา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
93 นายสันติ สิงห์อุบล รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
94 ว่าที ่พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย
95 นายพงศธร จิระวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
96 นายยุทธพงษ์ แห้วดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
97 นายไพศาล แก้วไชย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
98 ว่าที ่ร.ต.บุญเติบ บัวหลวง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
99 นายสิทธิพัฒน์ เล็กชะอุ่ม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

100 นายจรินทร์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
101 นายมนัส อาจองค์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
102 นายประยุทธ แคนยุกต์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตรัง
103 นางอันนารา จ ารัสกลาง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตาก
104 นายอุดม ช่อโถ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
105 นางกะกุล วงษ์ทหาร รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
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106 นายชูชาติ วนาสันเทียะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
107 นายชุมพล สว่างสุข รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
108 นายสนิท เสมียนรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
109 นายพยงค์ เชตวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
110 นายทรงศิลป์ คงพลปาน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
111 นายธนรัตน์ ทองหยัด รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
112 นายมนตรี แสงนวกิจ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
113 นายจ านง ขันกสิกรรม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
114 นายพิเชษฐ์ คุณเจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
115 นายประสิทธิ ์แสนอุส่าห์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
116 นางสาวนุชนาถ จันทรประภาพ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
117 นายกิติ จิระวัฒนผลิน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
118 นายรุ่ง งามข า รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
119 นายราชิน โพธิโต รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
120 นายสุพัฒน์ หรดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
121 นายจิตติ เลิศศักด์ิวานิช รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคระนอง
122 นายนิพนธ์ ล้ิมรักษา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคระนอง
123 นายสุชาติ การสมาน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคระนอง
124 นายธนู ศิริวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
125 นายวิเชียร เปีย้ปลูก รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
126 นายสุจินต์ ว่องนาวี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสตูล
127 นายศุภชัย จันทรเกตุ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
128 นายธีรา หมื่นบาล รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง
129 นายบุญเลิศ ชาญณรงค์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
130 นายสิทธิชัย จันทสุข รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
131 นายสังวร ด้วงบาง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
132 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
133 นายอ านาจ พันธุเ์ขียน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
134 นายพิรุณ อินทร์หอม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
135 นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
136 นายเทพฤทธิ ์บุรุษพัฒน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
137 นายบัณฑิตย์ ปิตานุวัฒน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
138 นายกล่ิน จันทะพอน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
139 นางกาญติมา บุตโรบล รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
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140 นางศิริพัฒน์ สุพิมพานนท์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
141 นางรุ่งนภา เจือโร่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
142 นายมานิจ ศรีวิทยา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
143 นางรัตน์มณี บุญใหญ่ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
144 นายธวัชชัย วิญญัตติกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
145 นางทองใบศรี อินสว่าง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
146 นางสาวปริยะดา สิงหเรศร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
147 นายเกียรติศักด์ิ สมบูรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
148 นางสาวเครือวัลย์ ปินตาวงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
149 นางกาญจนา ทรงยศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
150 นายสิวะ กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
151 นางบุณสงค์ คงศรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
152 นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
153 นายสุทิน ปานเมือง ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
154 นายจิราวุฒิ แสงสิริโรจน์ ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
155 นายนิวัตน์ สุริยินทร์ ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
156 นางสาวประไพพิศ เกษพานิช ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
157 นายสุธี โรจน์บุญถึง ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
158 นางสาวทัศนีย์ ดิษฐปาน ครู กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
159 นางจุฑานาฏ สถาพรวจนา ครู วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
160 นางณัชชารีย์ เลิศโรจน์ชวกุล ครู วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
161 นายสุดใจ ใสใจดี ครู วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
162 นายมานพ สายหมี ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
163 นายชัยทวี โนวิชัย ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
164 ว่าที ่ร.ต.ประสงค์ วารุกา ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
165 นายเธียรศักด์ิ ศรีข า ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง
166 นางกัลยาณี ไข่มุกข์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
167 นายพงศ์เอก เหราบัตย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
168 นายมงคล แก้วประดับ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
169 นางเอี่ยมศิริ แก้ววงษ์จันทร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
170 นางเกษร อินทร์เตรียะ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
171 นายมาโนช ต่อเหล่าค้า ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
172 นายแอ๊ต อินทรอุดม ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
173 นางสาวณัฐพร สุขประสาท ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
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174 นายด าริห์ ด าริสถลมารค ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
175 นายสมชัย สุขเอม ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
176 นางสุภาพร รัตน์เลิศลบ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
177 นางศรีสงบ ศรีวะสุทธิ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
178 นายศักด์ิศรี เสนาลัย ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
179 นางสาวมัทณา เบ็ญจวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
180 นายชลอ ฤทธิดี์ ครู วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิน่อุปถัมภ์)
181 นางศิริภัทร ตุลยาพร ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
182 นางสาวนารีมาน ฮะซานี ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
183 นายบุญส่ง เทียนแก้ว ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง
184 นางศรีเจริญ ชัยพรม ครู วิทยาลัยการอาชีพโพธิท์อง
185 นางยุพาพิน จันทรวงษ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
186 นายประสิทธิ ์พรประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิว์ิทย์
187 นางคมคาย ยิบประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
188 นางผุสดี ชัยพัฒน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
189 นางสุพร วัฒนประทีป ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
190 นางสาวเรืองรัตน์ ฤทธิว์ิรุฬห์ ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
191 นางภูธินี ใจภักดี ครู วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
192 นายชาครีย์ สิริสุนทรานนท์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก
193 นายบุญรัตน์ บุญช่วย ครู วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
194 นายอ านาจ เปีย่มแพร ครู วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
195 นางอุษณีย์ เรือนประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
196 นายสุริยะ ปฏิแพทย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง
197 นายมูหะมะ ดารีจี ครู วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
198 นายบรรลือศักด์ิ คะเนสม ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
199 นางเพียงเพ็ญ เพชรประดับ ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
200 นางวนิดา แย้มทิม ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
201 นางสุภาภรณ์ ลอยแก้ว ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
202 นางพรสุภาพ โพธิง์าม ครู วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
203 นางสิตา แพรเมือง ครู วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
204 นางกาญจณี เตชะวรรักษ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
205 นางสาวกิตติสุข แสงสวี ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
206 นางนงเยาว์ ช่อมณี ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
207 นายประเสริฐ อายุรพรรณ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
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208 นายเสน่ห์ ช่อมณี ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
209 นายอุสาห์ ทองพร้อม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
210 นายศุภฤกษ์ เสริมสุข ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
211 นางสาวเสาวภา สร้อยจ าปา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
212 นายสิริศักด์ิ หล่อตระกูล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
213 นางชลทิชา ศรีวิลัย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
214 นางสมปอง ส่งวัฒนา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
215 นายสุกิจ มูลอุดม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
216 นายอดิศักด์ิ สมแสน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
217 นายเอกภพ คุ้มหอม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
218 นายโกสุม ธนะไพบูลย์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
219 นายฉัตรชัย ชัยมงคล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
220 นายสมพงษ์ ทองเด็จ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
221 นางสาวเพลินพิศ ไชยจักร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
222 นางวรรณา จันทร์งาม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
223 นายสุรชัย สัมพันธ์พานิช ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
224 นายสมชาย ชื่นชมแสง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
225 นายสุทิน กองเพชร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
226 นายเจริญชัย สมใจ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
227 นายชาญวิทย์ รักษากิจ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
228 นายโชคชัย แสนขันแก้ว ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
229 นางพนิดา มาลัยรุ่งสกุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
230 นายวรพงศ์ วิมลพันธุ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
231 นายวิเชียร อุปธิ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
232 นางสุภาณี บัวลา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
233 นายเสกศึก ธรรมพิทักษ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
234 นางนันทวัน อุ่นใจละ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
235 นายบุญเลิศ วิเศษ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
236 นายประเสริฐ ต่ออภิชาตตระกูล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
237 นางพิมประไพ สุขใส ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
238 นางสุพร ไชยองค์การ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
239 นายบุญช่วย แซ่ต้ัง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
240 นายประทิพย์ แก้วประทุม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
241 นางประวีช์ภรณ์ วัชรวีรเกษม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
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242 นายสีกุน นุชชา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
243 นายสุนันท์ กุลมาตย์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
244 นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
245 นายจุมพล อิทธิอภิบวร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
246 นางรัศมี มีอ านาจ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
247 นางวันทนา บัวแสง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
248 นายวิทูร เปรมภิรักษ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
249 นายอรรถพร ไชยนาพงษ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
250 นางอัจฉรา เปรมภิรักษ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
251 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
252 นายเฉลิม นิลจันทร์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
253 นางพรทิพย์ คงแก้ว ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
254 นายวิรัช ช่วยกาญจน์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
255 นางศิริโสภา วิทอนโถง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
256 นางเฉล่ีย เจริญคง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
257 นายเกรียงศักด์ิ ตะกะศิลา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
258 นายชวลิต สัมโน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
259 นางทองใบ ศรีวิภาต ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
260 นายนิรันดร์ บุญชัด ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
261 นายอานันท์ วรกิจ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
262 นายกรกริช แดงเอียด ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
263 นายช่วย เกียรตินฤมล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
264 นางนุบล ทวีตา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
265 นางเบญจวรรณ ชูสิริ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
266 นางกนกกาญจน์ เวชศิลป์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
267 นายจีรวัฒน์ ภูบ่ัวเผ่ือน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
268 นางวัลยา จูมี ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
269 นายสมบุญ กาละพงศ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
270 นายวิเชียร ศิลปศร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
271 นายณรงค์ อนุศาสนนันท์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
272 นางสุขกมล จิตสมร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
273 นายธงชัย ไชยวงศ์กาญจน์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
274 นายการุณย์ ปานพันธุ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
275 นางแก้ว ศรีบุศยกุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
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276 นายประเสริฐ ไชยเยศ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
277 นายไพบูลย์ พิมพ์แก้ว ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
278 นางสาววีรินทร์ อันทะแขก ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
279 นางสินีนาฎ พลแสง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
280 นางบุญสร้าง หวายฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
281 นายส าราญ อินทร์ประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
282 นายอนันต์ ขวัญศิริกุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
283 นางบุญน า ตันธนกุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
284 นายส าเร็จ ชมภูนิช ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
285 นางกัญญา สินธุเ์จริญ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
286 นายชูเกียรติ เพ็ชรล้อม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
287 นางสาวเพ็ญศิริ กูลแก้ว ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
288 นางมณีรัตน์ รัตนผล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
289 นายด ารงค์ อินชัยวงค์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
290 นายประมวล เดชคง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
291 นางสาวเยาวภา วงศ์ยงศิลป์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
292 นางวราภรณ์ บุณฑริกบุตร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
293 นายวิทย์ อนุศาสนะนันทน์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
294 นางศรีกุล นันทขว้าง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
295 นายสมเดช วงษ์ประยูร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
296 นายสืบสกุล นามวงศ์พรหม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
297 นายอรรณพ นันทขว้าง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
298 นายค ารณ เดชมา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
299 นางบุญศรี เดชมา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
300 นางประภาพร ไกยราช ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
301 นายสุชาติ สติภาบุญโสดากร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
302 นางสาวมัทนา บ ารุงเจริญ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
303 นางญาณิศา ปุยชุมพล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
304 นางทัศนีพร ศรีวัฒนะ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
305 นายบัณฑิต ทิพย์เดช ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
306 นางยุพดี ภูภู่มิรัตน์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
307 นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
308 นายรามฤทธิ ์ทิณยโส ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
309 นางวนิดา ชลสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
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310 นายสันติ สุวรรณกิจ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
311 นายวิรัตน์ วิญญูกุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
312 นายสมศักด์ิ ศรีดาวทอง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
313 นางจิราพร แสงนาค ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
314 นายไพบูลย์ แก้วอินทร์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
315 ว่าที ่ร.ท.มนตรี สุขเจริญ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
316 นายสมัย เขาแก้ว ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
317 นายส าเนาว์ ฤทธิน์ุช ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
318 นายอนุ ปิน่กระจาย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
319 นางอรุณวรรณ ธัญสิริด ารง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
320 นายอารักษ์ จันทร์สมวงศ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
321 นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
322 นายจักรกฤษณ์ ทัพบ ารุง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
323 นางมนัส ภูมิวัฒน์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
324 นางสมคิด เทพวีระ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
325 นายจุมพล ป่วนศิริ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
326 นายชัยมงคล เกตุผาสุข ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
327 นายประโยชน์ ดอกตาลยงค์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
328 นายจรัญ การกรณ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
329 นางปณัสยาห์ แสงสุริยาห์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
330 นางจารุณี ชินติวงค์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
331 นางรวิษฎา สรวมศิริ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
332 นายวัยวุฒิ ชวนคิด ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
333 นางสมทรง แสงอรุณ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
334 นายสมบัติ แสงอรุณ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
335 นายนพชาติ เพชรรงค์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
336 นายบัญชา ทิศากอบสุข ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
337 นางกรณิการ์ แสงรัตนกุล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
338 นายไกรเลิศ กสิพันธ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
339 นายชาญณรงค์ วงค์สุวรรณ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
340 นายณรงค์ ธรรมวัติ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
341 นายพิสุทธิ ์ตันติเศรษฐ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
342 นายสมพร เทพมา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
343 นางแจ่มใส ต้ังค า ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
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344 นายณรงค์ ต้ังถึงถิ่น ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
345 นายปรีชา หนูในนา ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
346 นางรัชนี บุญสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
347 นายสุเทพ จิตรรัตนะสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
348 นางสาวสุนทรี ภูพ่ัทธยากร ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
349 นายจรัญพงศ์ ศักด์ิเรืองงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
350 นายทนงศักด์ิ ยอดพานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
351 นายระพีพัฒน์ ทองพูน ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
352 นางศิริเพ็ญ เพลิงพิษ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
353 นายพิเชฐ เขียวสีม่วง ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
354 นางสาวเพียงใจ ระษารักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
355 นายสมชาย เกตุพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
356 นางสมศรี ทัพฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
357 นายสมศักด์ิ วงศ์ดานี ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
358 นายสุทธิพล สนุ่นพิทักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
359 นางสาวนฤมล รุ่งระวีวิลาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
360 นายมนู มาพะเนาว์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
361 นางเยาวลักษณ์ เชาว์พานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
362 นางรวมพร พุทธจักร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
363 นายวรรณกิจ เทศวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
364 นางชนัญญา มุ่งต่อกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
365 นางนงนวล บางแค ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
366 นางมนธิฌาย์ รวีย์ชชานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
367 นางมะลิวัลย์ งามจันทราทิพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
368 นางศรีพรรณ ต้นกวาว ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
369 นายไกรสร เดชชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
370 นางวัฒนา หงษ์กา ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
371 นายสมจิตร โคตะเป ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
372 นายอภิญญา พรหมจารีต ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
373 นายสมคิด เพ็ชร์เทพ ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
374 นางปานทิพย์ วงษ์นิพนธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
375 นายสมศักด์ิ จาดแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
376 นายสุรศักด์ิ สุนทร ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
377 นางเสาวลักษณ์ ตันตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี



๒๔

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
378 นายวิมล เสนารักษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
379 นายเทอดศักด์ิ เจริญนวรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
380 นางพวงทอง โสธรศิริมงคล ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
381 ว่าที ่ร.ต.อภิชาติ สุวรรณเกษร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
382 นายธนารัชต์ แม้นพยัคฆ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
383 นายประพจน์ นิธิสิทธิพล ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
384 ว่าที ่พ.ต.ศุภกรรณ คงชยาสุขวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
385 นายสมชาย ช่อไสว ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
386 นายสมชาย ผสมทรัพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
387 นายสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
388 นางอรุณี หอมด ารงค์ศักด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
389 นางจันทนา พรหมโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
390 นางณิชยา รัศมี ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
391 นายทวีวัฒน์ ธรรมชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
392 นางสาวธนพร ชินพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
393 นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
394 นายจีรปัฏน์ พุม่ศฤงฆาร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
395 นางนิตยดา ทิมจันทึก ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
396 นางเรณู ปานะสุนทร ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
397 นายวิรุฬห์ คเชนทร์รัตนกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
398 นายสุพี ทิมจันทึก ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
399 นายเสถียร มะสุทธิ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
400 นายอภิสิทธิ ์ชัยนิติกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
401 นายจเร หลวงนา ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
402 นางสุพร ไชยยศ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
403 นายจรัสชัย ไชยรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
404 นายฉัตรชัย สดากร ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
405 นายชัยวิรุฬ โนนสระ       ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
406 นางณัฐ ศรีสัตยกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
407 นางสาวธนภัค ภัทรปัญจศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
408 นายเผชิญ อินทะโย ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
409 นายพิชิต โสดใส ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
410 นายวัชระ กิติศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
411 นายศรายุทธ วิลาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
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412 นายสมฤทธิ ์แก๊สสูงเนิน ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
413 นายสิงห์สร้อย ชัยมงคล ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
414 นายสุวิทย์ ด ารงค์ชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
415 นายชายชาญ ปิงเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
416 นางณัฐยา สุจินตวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
417 ว่าที ่ร.ต.เรืองศิลป์ พึง่พุม่แก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
418 นางวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
419 นายวิเชียร ปัญญาจักร ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
420 นายสมชาย จอมวิญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
421 นางสาวแก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
422 นายจักราวุธ ณ สงขลา ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
423 นายนิมิต กฤษณานุวัตร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
424 นางพักตร์ชนก คล้ายคลึง ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
425 ว่าที ่ร.ต.พิชิต แจ่มมิน ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
426 นายสวัสด์ิ โสดามุข ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
427 นายส าเริง รัตนเถรา ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
428 นายสมชาย สิริประเสริฐศิลป์ ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
429 นางกาญจนา อุปัญญ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
430 นางดรุณี มีสังข์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
431 นายตฤณ อภัยภักดี ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
432 นางนันธิรา ทะเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
433 นางพรทิพย์ บุตรครุธ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
434 นางภารดี ลือสกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
435 นางยุพิน ฟุง้เฟือ่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
436 นางรัชนี ธานีรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
437 นางวิภา รอยตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
438 นางสมศิริ อนุศิลป์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
439 นางสุณี ส่งแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
440 นายสุนันท์ สัมพันธรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
441 นางสาวอังศนา คุณลักษณ์ธ ารง ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
442 นายณรงค์ ควรประกอบกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
443 นายธนิต อาภรณ์รัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
444 นางเรืองฤทธิ ์แก้วพิกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
445 นายวีรพงษ์ มงคลนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
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446 นายสมชาย แก้วพิกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
447 นายสุวรรณ สุทธิพิบูลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
448 ว่าที ่ร.ต.อ านวย เปรมปรี ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
449 นายโองการ โกมลทัต ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
450 นายแมนฤทธิ ์บุญเย็น ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
451 นายสุทธิ ช่วงชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
452 นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีโกมุท ครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
453 นายประจักษ์ ศรีวงษ์ราช ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
454 นายวันชัย วิชิตพรชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
455 นายสุชิน เถื่อนอิ่ม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
456 นายกฤษจา ดอนทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
457 นายชูศักด์ิ แจ่มจ ารัส ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
458 นายพูนศักด์ิ หุน่สุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
459 นายจิรโรจน์ ทวีวุฒิเศรษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
460 นายพิชัยรัตน์ ชัยศิริทุง่นากลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
461 นายสุรศักด์ิ ศรีภิรมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
462 นายอภิชาติ ล้ิมสุวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
463 ว่าที ่พ.ต.เกรียงไกร ไชยจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
464 นายถาวร พืชพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
465 นางธัญกมล อ่อนศรีทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
466 นายบรรจบ ไหมบุญแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
467 นายบุญฤทธิ ์วรรคจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
468 นายประคอง ศรีนวล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
469 นางพรทิพา จันทร์คีรี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
470 นายวิรัตน์ ธนาศัยกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
471 นายสมเดช สุดทองคง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
472 นางสมปรารถนา แม่นส ารวจการ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
473 นายสมมาต บรรจงรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
474 นางสาวอังคณา ส าเภาพล ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
475 นายประสิทธิ ์พลนิกร ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
476 นางวรรณา มณีโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
477 นางวิรงรอง อุไรเวศ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
478 นางสุมาลี อยู่รุ่งเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
479 นายอดิศักด์ิ บุตรค า ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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480 นายอนุวัฒน์ แสงประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
481 นางอุษณีษ์ แสงพลอยเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
482 นางนภา โลไธสง ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
483 นางญุวณิฑฐ์ ทัง่แดง ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
484 นางทัศนีย์ การกุศล ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
485 นางพัฒนา จุลนิธิ ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
486 นางวาริณี ศรีวุฒิ ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
487 นางสาวสาวิตรี สายสิน ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
488 นางสุธาทิพย์ พาโพธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
489 นางสาวผาสุก ทองส าริต ครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
490 นางรจนา ปัน้ปิตานุสรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
491 นางผกากรอง ใจเอื้อ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
492 นายมณีรัตน์ ยอดโต ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
493 นางกาญจนาพร แก้ววาตะ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
494 นายชัยธัช เก่งงาน ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
495 นางนาฏยา อมรพันธางค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
496 นางมาลินี เก่งงาน ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
497 นางลักษณา อนุกานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
498 นายวีรชัย วุฒิเกษ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
499 นายสุธน แก่นต้น ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
500 นายธวัชชัย ทาทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
501 นางพัชรินทร์ แสงนิล ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
502 นางไพจิตรา ขวัญสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
503 นายไพเฉลิม แสนยานุสิน ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
504 นางสุชาดา เรืองพร้ิม ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
505 นางวรรณเพ็ญ ไมตรีจิตต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
506 นายมานพ รัตนเดโช ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
507 นางลลิดา สะอาด ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
508 นายสมนิราช รุ่งกระจ่าง ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
509 นางสาวกัลยรัตน์ วิเรขะรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
510 นางดวงพร ผ่องแผ้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
511 นางนพมาศ รักษ์วงษ์ไทย ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
512 นายวิชาญ ดวงสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
513 นายสมบูรณ์ ศรีธัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
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514 นางสาวเกษริน สุขตัว ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
515 นายประสาน ราชคมน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
516 นายวิเชียร หางนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
517 นายสมมาตร หอมลา ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
518 นางสุธีรา หางนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
519 นางอรวรรณ ฉัตรจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
520 นายธงชัย ทรงเดชะ ครู วิทยาลัยเทคนิคพังงา
521 นางนริสรา บุตรวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
522 นายสมนึก บุญช่วยชาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
523 นายปรีชา รานวล ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
524 นายสมจิตร์ หนูเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
525 นายสมใจ พูนแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
526 นายสุวินิจ ฤทธิวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
527 นางอวยพร ฤทธิศักด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
528 นายกิตติโชติ เล่ียมวิไล ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
529 นายณรงค์ กันสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
530 นางณัฐศจี เล่ียมวิไล ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
531 นายทวี วงค์ค าหล้า ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
532 นายธันว์ ห้วยหงษ์ทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
533 นายธานินทร บุญยะกาพิมพ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
534 นายวินัย แก้ววงศ์วาร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
535 นายสาโรจน์ บุญปู่ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
536 นางสุวรรณา บุปผาพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
537 นายกิตต์ิธเนศ ศิริสุริยธนกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
538 นายจรูญ สุขไชยพร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
539 นางชไมสรวง พงษ์พานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
540 นายชัยสิทธิ ์ทองค า ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
541 นายธนพล อินทุยศ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
542 นายวิทยา วินาลัย ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
543 นางศรีสุดา รัตนไพบูลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
544 นายสุนทร รุ่งสว่าง ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
545 นายธานี ครึกคร้ืนจิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
546 นายวันชัย ยอดฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
547 นายสถิตย์ วิษณุรังสรรค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
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548 นายสมประสงค์ โพธิป์ัญญาศักด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
549 นางธนาภรณ์ สีดอกพุด ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
550 นางประภาภรณ์ มาจาก ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
551 นายปลัด ค าแพง ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
552 นางเฟือ่งฟ้า สุ่มประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
553 นายสวง แพจุ้ย ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
554 นายดวงรัตน์ ศิวิลัย ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
555 นายถนอม แสงสว่าง ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
556 นางพวงทอง เทพยศ ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
557 นางพิกุล ดวงเกษม ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
558 นายสุพร พานิชประภา ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
559 นายธีรยุทธ นกทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
560 นางสาวพิศมัย เทพเทียนชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
561 นางสมจิตต์ มั่งมีสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
562 นายสัตย์ทิตย์ จงเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
563 นายเกษม เพชรถาวร ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
564 นางจินตนา บุษยากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
565 นายธ ารงศักด์ิ ราชาวนา ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
566 นายบุญช่วย ชิดเชี่ยว  ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
567 นางประเสริฐสุข เขียวสังข์ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
568 นายพงษ์ศักด์ิ คัลลาห์นะ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
569 นายพานิช ชัยฤกษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
570 นางวรุณรัตน์ หอประสิทธิก์ุล ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
571 นายศึกษา ทิพย์วงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
572 นายสมชาย รัตนพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
573 นายสิรคม สะราค า ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
574 นายเฉลิมชัย ร่วมสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
575 นายชาญชัย ศรีกุลบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
576 นางปรียา ไชยสมคุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
577 นายสุชาติ แป้นเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
578 นายสุริยะ ภัทรพงศ์สินธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
579 นางกาญจนา ขัดเงางาม ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
580 นางทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
581 นายธิติรัตน์ หมวกทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
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582 นายวันชาติ ดุกสุกแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
583 นางสุพิศา เขียวสีม่วง ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
584 นางสุวิภา จินาชาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
585 นายมงคล ช่างเกวียน ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
586 นายสมจิต ธ ารงทรัพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
587 นางสาวเสาวลักษณ์ รูปแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
588 นายอภิศักด์ิ บุญประสพ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
589 นายดนรอหมาน เหมตระกูลวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
590 นายพงษ์ศักด์ิ ศรีขวัญ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
591 นายวิจิตร ขวัญเอียด ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
592 นายศุกร์ อุบล ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
593 นายสมภพ ใหญ่ลา ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
594 นายสุพจน์ สุทธิ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
595 นายสุพัตร เหล่ามงคลชัยศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
596 นายอนุสรณ์ เจะมะ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
597 นายมนตรี มนตรีพิลา ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
598 นางสุพัตรา ไผ่แสวง ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
599 นายประเสริฐ ภัทรธาดา ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง
600 นางนิชาภา โอบนิธิพงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
601 นางบุษกร อิศรเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
602 นางสาววราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
603 นางสิริมา อินทร์อุดม ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
604 นายสุชาติ อินทร์อุดม ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
605 นางกรณิการ์ พุทธทิพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
606 นายเกษม สาสาย ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
607 นายขวัญชัย ออกฉิม ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
608 นางจุฑามาศ คงหมวก ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
609 นายพนม พึง่บัว ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
610 นางพรพรรณ วัฒนวิชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
611 นางสาวพัชรา พฤกษ์ประมูล ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
612 นางภัทรกร เฟือ่งฟู ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
613 นายมงคล รอดวัณโน ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
614 นางยอดศิล ภาชนะทิพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
615 นางรสริน เอี้ยงผล ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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616 นางลัดดา พิมพ์สกุลานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
617 นายสมบัติ หมื่นสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
618 นายสมบูรณ์ แซ่เจ็ง ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
619 นางสาวสุภารัตน์ ไชยศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
620 นายเสถียร วัฒนาโภคยกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
621 นายบุญเลิศ บุญถนอม ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
622 นางวรางคณา จรัณยานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
623 นายสมคิด ไทยด้วง ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
624 นายสุพจน์ เลิศธนา ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
625 นายกรีฑา เพ็ชรไม้ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
626 นางดาราพร พูลศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
627 นายทวีศักด์ิ ค าพระ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
628 นางบงกช คล่องดี ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
629 นายบัญญัติ แก้วกัน ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
630 นายพงศ์วิระ ศานติธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
631 นายไพโรจน์ ทรัพย์สุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
632 นายภณ หริศพรรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
633 นางภิญญา สืบไตรเวศ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
634 นายยิ่งคุณ วะราโภ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
635 นายฤทัศ วัฒน์วันทนา ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
636 นางวรรณา สุขเกษม ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
637 นายวีระพันธ์ เจริญปรุ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
638 นายศักด์ิชัย ชมไพบูลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
639 นางสุธีราฐ์ กุลชนะประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
640 นายอดุลย์ สุวรรณทัศน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
641 นายอภิศักด์ิ บุญเลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
642 นายอัมพร ขันธิรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
643 นายประสิทธิ ์จินาติ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
644 นางรัชนี รักจิตร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
645 นายวสันต์ ชัยทนุวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
646 นายสุชาติ ต้ังจิตรวัฒนากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
647 นางอัญชลี สารจันทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
648 นายอุดม สัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
649 นายธนภัทร เกษตรทัต ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
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650 นายประหยัด วรรณมะกอก ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
651 นายรังสรรค์ บุศย์น้ าเพชร ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพูน
652 นางสาวชุติปภา จันทรังษี ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย
653 นายทวีศักด์ิ แสงนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย
654 นางวิไลพร ลาสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย
655 นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
656 นางประจักษ์ศรี สุต๋า ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
657 ว่าที ่ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
658 นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
659 นางกมลวรรณ กิ่งโก้ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
660 นายกิตติพงษ์ เรือนก้อน ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
661 นายปัญญาคม เจริญไชย ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
662 นางพรรณทิพา รุ่งโรจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
663 นางรัชนี วงศ์กาฬสินธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
664 นางสาวรุจิมา รัชชปัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
665 นายชัชวาลย์ สกลพรวศิน ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
666 นางนพรัตน์ ว่องนาวี ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
667 นายศิริศักด์ิ กาญจนะภาโส ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
668 นายประทีป พงษ์รุ่งเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
669 ว่าที ่ร.ต.เสถียร แฟงมูล ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
670 นางสาวอัญชนา พันธ์สวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
671 นายเจษฎา อินทวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
672 นางเจียมจิรา ศิริธนานุกูลวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
673 นางทิพย์ภัทรียา ฉัตรสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
674 นายธนัท แจ่มมี ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
675 นายนรินทร์ นักฟ้อน ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
676 นางนันทพัชญ์ สุทธิชัยโชตน์ธน ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
677 นายปรเมศร์ ผ่องศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
678 นายพิพัฒน์ ทุกข์สูญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
679 นายไพรวรรณ์ พ่อธานี ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
680 นายยงยุทธ ตันศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
681 นายวรศักด์ิ หวลระลึก ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
682 นายสถาพร ตรีมงคล ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
683 นายสมชัย ศรีสุขสมวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
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684 นายสุพัฒน์ ศรีสัมฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
685 นางอาภรณ์ ศรีสุขสมวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
686 นางพรรษชล พึง่สุนทรศิริมาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
687 นายพันธ์ศักด์ิ บุญปก ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
688 นางศรีพรรณ จารุฑีฆมัพร ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
689 นายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
690 นางสมบุญ บริสุทธิพ์งศากุล ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
691 นายเกษม มะโนชื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
692 นางจินตนา ยอดน้ าค า ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
693 นายชูเกียรติ ท าทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
694 นายสมควร พงษ์พานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
695 นายสิขรินทร์ เฉลิมงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
696 นายสุภาพ เดชค าภู ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
697 นางสุภาพร วรรณวงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
698 นางอรทัย พรสุขเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
699 นายอ าพร โสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
700 นายเกรียงศักด์ิ ปานคล้าย ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
701 นายช านาญ คล้ายศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
702 นางสาวดาริน กีฏามระ ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
703 นายทัศนัย มีเฉลา ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
704 นายเลิศศักด์ิ มาศพฤกษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
705 นางศันสนีย์ ทุกข์สูญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
706 นายสมชาย กาญจนสมคิด ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
707 นายสุริยัน อธิปัตยกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
708 นางสาวอัญชนา เจตน์สัมฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
709 นางสาวพิศมัย บุญเลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง
710 นางกรณิการ์ พันพอน ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
711 นายโกศล ฐิติกาล ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
712 นายเดชา ฮวบหิน ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
713 นางพูนศรี สังข์ทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
714 นายประมินทร์ เพ่งพินิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
715 นายภูวดล ทรัพย์สิน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
716 นางสาวสมศรี พรมมิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
717 นางเกศินี งามยิ่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
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718 นายสุรินทร์ คงเนียม ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
719 นายอุดม ทองสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
720 นายผลดี คชพลาย ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
721 นายมะแอน สะละหมัด ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
722 นายวัชระ พ.รณรงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
723 นายวินัย เทนสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
724 นายสมศักด์ิ รักเมือง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
725 นายสัญชัย ทองแป้น ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
726 นายสุรพล มีสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
727 ว่าที ่ร.ต.อนุศักด์ิ สุวรรณศักด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
728 นายชูรัช ลาภอุปถัมภ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
729 นายศักรพงศ์ สุขประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
730 นายสุวิทย์ สวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
731 นางเฉลิมขวัญ สมอุ่มจารย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
732 นายชัยมงคล นิตสาวงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
733 นายมนัส ไชยหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
734 นายรังษี สุทธิบริบาล ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
735 นายโกเศศ รัตนะ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
736 นายคณิต ตันวิพัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
737 นายจิรศักด์ิ สิทธิยานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
738 นายทิฐิพันธุ ์อนันต์พัฒนา ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
739 นายธนา นิชรานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
740 นายนิวัตน์ สหกโร ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
741 นายนิสิต รัตนพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
742 นายประเสริฐ มณี ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
743 นายพงศ์ธร รัตนประทีป ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
744 นางพรทิพย์ สุวรรโณ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
745 นางพันธวดี นิลวิลัย ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
746 นายสมพงค์ จตุทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
747 นายสมมาตร์ คงด า ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
748 นายสุเทพ เกียรติธิวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
749 นายชัยณรงค์ คงวัฒนา ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
750 นายทรงโปรด เกียรติกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
751 นายธรรมนูญ แช่มประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
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752 นางน้อมพร ศรีอนงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
753 นางปิยนุช หมายเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
754 นางเปรมยุดา สุรพญานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
755 นายรังสรรค์ หมายเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
756 นายสุทธิพงษ์ เสตางกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
757 นายสุวิจักขณ์ ช่วงฉ่ า ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
758 นางโสภิต ภัทรพิพัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
759 นายธวัชชัย กูดอั้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
760 นายสงวนศิลป์ ภูหนองโอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
761 นายสาโรจน์ เพ็งบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
762 นายฉลาก จิตต์ใจฉ่ า ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
763 นายณรงค์ หมื่นเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
764 นางลูกคิด ผาสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
765 นายวิชชา กาไหล่ทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
766 นายสมชาย พานิชสิติ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
767 นายสิทธิชัย อ่อนเส็ง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
768 นางสุรีรัตน์ มณีกุต ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
769 นายจิระวัฒน์ แฉ่งกอง ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
770 นายนิยม เอี่ยมสงคราม ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
771 นางปิยวรรณ ร่ืนรมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
772 นายมงคล อุงจิตต์ตระกูล ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
773 นายยงยุทธ พรมบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
774 นางรัชนี ขันอาสา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
775 นายกฤตยา วรรณพินิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
776 นายเกียรติศักด์ิ จันทะคาด ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
777 นายจักรพงศ์ วารีพัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
778 นายฉัตรชัย รัชฏะ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
779 ว่าที ่ร.ต.ทรงพล โสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
780 นายธนพงษ์ ศักด์ิเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
781 ว่าที ่ร.ต.ธรรมรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
782 นายธวัชชัย อินเนา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
783 นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
784 นายมานะ สุยะรา ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
785 นายสันติธรรม บุญรังษี ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี



๓๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
786 นายจรัญ ราชนุ้ย ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
787 นายชัยยศ บุตรทองค า ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
788 นางณภัคอร ธารณ์ธนาธร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
789 นายนิมิตร อัมพะลพ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
790 นายประยงค์ กองจินดา ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
791 นางพรรณวดี สรรเสริญ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
792 นายรังสรรค์ ไกรไธสง ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
793 นายสมพงษ์ ภูอ่ินทร์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
794 นางสาวปรัศนี พิณอ าพรไพศาล ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่วกรุงเทพ
795 นางสาวสุดาพร ลิมปนะรังสรรค์ ครู วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ
796 นางเกตุมณี ล้ิมเจริญพร ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
797 ว่าที ่ร.ท.เกียรติศักด์ิ น้อยพันธ์ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
798 นายประชุม ตันติสุขารมย์ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
799 นายศราวุฒิ คชภักดี ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
800 นางสาวสมจิตร์ ยิ่งยงด ารงฤทธิ์ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
801 นางหทัยรัตน์ วชิรศักด์ิพานิช ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
802 นายกฤษฎี ศรีจามร ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
803 นางสาวธัญวลัย พัฒนสุทธิรัตน์ ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
804 นางวรนาฏ ปุยะกุล ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
805 นางวรรณเพ็ญ อินทร์เอก ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
806 นางสุกแสง ศรีจามร ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
807 นางสุดา เจริญพงศ์ไพบูลย์ ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
808 นางสุนันทา สังขทัศน์ ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
809 นางสาวสุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์ ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
810 นางสาวฐานิสสร แคนทอง ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
811 นางสาวนิสา ถาวรรุ่งกิจ ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
812 นางสาวบงกชกุล เจริญสุข ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
813 นางสาวปริศนา ภูร่อด ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
814 นางสุรีย์ ศรีมงคล ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
815 นายธีรศักด์ิ สัจจเสนีย์ ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
816 นางเพ็ญศรี ลือชาสัตย์ ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
817 นางวารีรัตน์ ศรีวิทยา ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
818 นางศรัณรัตน์ ตาสุยะ ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
819 นายศักดา นาคจันเสน ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
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820 นางสุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
821 นางสุภามาศ สุจริตกุล ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
822 นางจินตภา พุทธศิริรังษี ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
823 นางสาวนุชนาฏ เด่นวรกุล ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
824 นางปทิตตา ศรีสุวรรณ ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
825 นางรวิภาณีย์ ปิติยานุวัฒน์ ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
826 นายวิจิตร ณ เชียงรุ้ง ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
827 นางอัญชุลี ณ เชียงรุ้ง ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
828 นางบุษบรรณ ลิขิตธีระกุล ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
829 นายปราโมทย์ รัตนโอภา ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
830 นางปวรวรรณ ผาลิกา ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
831 นางสาวพัชรนันท์ ไชยมหาพฤกษ์ ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
832 นายยรรยงค์ รักษาชนม์ ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
833 นายอุทัย สันติวีรยุทธ ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
834 นางภวดี รุ่งอรุณ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
835 นายสืบสกุล จั่นนาค ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
836 นายสุรสีห์ ศรีชะตา ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
837 นางสาวนงลักษณ์ ริมคีรี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
838 นายกฤตภาส วงศ์มิตร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
839 นางสาวนงลักษณ์ ดาราพงษ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
840 นายจิรายุ จิรสุนทร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
841 นางฐิทธิพรรณ อิทธิพร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
842 นางประภาพร ธาดากิจวรคุณ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
843 นายสุรพล เมฆศรีอรุณ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
844 นายณรงค์ ผดุงเกียรติพงศ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
845 นางพรพรหม หาญเจริญ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
846 นางสุมลลักษณ์ คลังมี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
847 นายจ าเริญ เล่าพิทักษ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
848 นางเพ็ญศรี นงรัตน์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
849 นางณัฏฐินี รัตนพาณิชย์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
850 นายสมหมาย ศรีเมืองธน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
851 นางสว่าง หมานมานะ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
852 นายอัชฮารี หมานมานะ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
853 นางรัชนี แพจุ้ย ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
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854 นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง
855 นางลัดดา สุภจันทร์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง
856 นายสิงห์ ทาวัลย์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
857 นางพรศรี รัตนประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
858 นางสาวมาลินี มุณีกุล ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
859 นางพัชรนินท์ ภูวนาทพิทักสิทธิ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
860 นางสุนันทา อินทชาติ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
861 นายวิกิต เกิดแสง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
862 นางระนวย รัชฏะ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
863 นางรัชนี เทียนสิงห์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
864 นายวัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
865 นางสุนีย์ ค าตา ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
866 นางณัชกาญจน์ ศิริเวชช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
867 ว่าที ่ร.ต.ไพบูลย์ สอนจรูญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
868 นางวรรณี เสนีย์พิชิตชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
869 นางวาสนา ศรีสุขโข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
870 นายวิชาญ ศิริเวชช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
871 นางสาวสุภาพร ยั่งยืน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
872 นางจารุวัลย์ เกตุพรหม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
873 นายชนินทร์ ก่อกุลจิรวัฒน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
874 นายพฤทธิ ์คุปรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
875 นางรัตภาพร หาญสกุลนุสรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
876 นางอมรรัตน์ สกุลเทวัญพิทักษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
877 นางกนกอร นันตะธนะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
878 นางสาวนันทา เกียรติก าจร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
879 นางรัตนา บ ารุงวงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
880 นางสาวศศิมา กานยะคามิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
881 นางสาวศิริพรรณ์ อังอนันท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
882 นางสุกัญญา จันทร์รัศมี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
883 นางสุวรรณี พุกภิญโญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
884 นางอรนุช กัณหะสุต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
885 นางสาวขนิษฐา จาริยศิลป์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
886 นางฐิติยา พงศ์พุทธชาติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
887 นายณัฐวรท เหลืองอ่อน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
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888 นางพัชรินทร์ ชินวิชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
889 นางสมสกุล ศรีเมฆ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
890 นางกิจจา สนทมิโน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
891 นางจุรีย์ ศศิสนธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
892 นายชัยยุทธ์ โกศลเมธี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
893 นางสาวรัชดา อัจจิมากุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
894 นางสาววิญญู บุญเดช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
895 นางกุลวรรณ์ ร่ืนรวย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
896 นายเฉลิมชัย ภูจ่ีนาพันธ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
897 นางสาวเทพิน มัธยมจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
898 นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
899 นางนาตยา นาพนมไชย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
900 นางสรกมล ผาค าสระศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
901 นางกชกร บรรณวัฒน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
902 นางดวงพร มงคลประเสริฐ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
903 นางทรัพย์อารีย์ ศาลติกุลนุการ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
904 นางธัชพร ขัดขาว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
905 นางสาวปราณี หอมละออ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
906 นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
907 นางลลิตา จันทร์รัศมี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
908 นางวรินทร์ทิพย์ สัมปชัญญสถิตย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
909 นายสมชาติ มงคลเนตร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
910 นางสายสมร ห้องดอกไม้ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
911 นางสุรีย์ สมปรารถนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
912 นางชัชชฎา ยรรยง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
913 นายมณฑป เครือยิหวา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
914 นายสิงห์คาร ชมภูศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
915 นางสาวชลีพร ศิริฤกษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
916 นางนหทัย นันทวิสุทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
917 นางสาวล่ันทม จักรเพชร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
918 นางสานุช พร้ิงพัฒนพงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
919 นางสุนีย์ ค าดวง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
920 นางอรุณพร คชภักดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
921 นางสาวกาญจนา จตุรวัฒน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
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922 นางจันทิมา กัจจายะนันท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
923 นางณิชนันท์ เนตรเสนีย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
924 นางใบหยก เมธนาวิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
925 นางพรรณี ราญสระน้อย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
926 นางลัคนา เอื้อถาวรพิพัฒน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
927 นางวนิดา ค าลือ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
928 นางวรรณี นามจันทึก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
929 นางวิไลวัลย์ วิธูปนะมาศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
930 นางสมใจ พวงนิล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
931 นางสาวสาโรช สุขสุวรรณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
932 นางสุนารี ป้องสีดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
933 นายอิทธิพล กัจจายะนันท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
934 นางสาวบังอร สมบัติเทพสุทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
935 นางพัชรี ฤทธิแ์สวง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
936 นางเพียงเพ็ญ อ่อนแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
937 นางภาวนา วัฒนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
938 นางวัชณีย์ เติมทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
939 นางอุไรรัตน์ ศุภจิตตากร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
940 นางกนกพร พิชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
941 นางจรรยา เปรมประยูร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
942 นายมานิตย์ กฤชเฟือ่งฟู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
943 นายศุภชัย แย้มชัยศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
944 นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
945 นางอารีย์ ศรีศักด์ิวรชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
946 นางจริยา รอดจันทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
947 นางเบญจวรรณ ฟุง้ลัดดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
948 นายสุเทพ นิติโรจน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
949 นางสาวจิตราภรณ์ พัฒนาศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
950 นายธัญญา วาณิชย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
951 นางวนิดา รุ่งสว่าง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
952 นางวาริดา โสประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
953 นายสมเกียรติ ชวดนุช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
954 นางสาวสุรางค์รัตน์ จันทาป ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
955 นางฐิตาภา อาภาศิริกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
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956 นางลมูล ทัศนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
957 นางวัลยา เนติมากุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
958 นางสาวเสาวรส เกียรติพัฒนกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
959 นางฉัตรวิมล พิมพ์น้อย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
960 นายชวณัฐ ฮวดหิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
961 นางสายใจ วงศ์กาวี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
962 นางสาวทรรศิดา เสียงหย่อง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
963 นางภัทราพร ถาวรนุวงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
964 นางสาวคุณะจรรย์ สุขณิพัทธ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
965 นางกานดา ประสพธรรม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
966 นางกิติยา สันคม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
967 นางสาวเกษวรางค์ พานประเสริฐ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
968 นายจิรศักด์ิ คลุมดวง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
969 นางปารย์รวี เรือนบุรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
970 นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
971 นางรจนา เฉลิมชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
972 นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
973 นางพิมภา บุญชู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
974 นางวิมล ไวยศยะวรรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
975 นางสาวกัญชลี สาครไพบูลย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
976 นางไมตรี ทิพาพงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
977 นางสาวรจิต สมจิตต์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
978 นางจิตรา วงษ์กวน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
979 นางสาวชลฤทัย กุลเรืองทรัพย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
980 นางธนพร พุทธเจตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
981 นางพรพรรณ ศรีจรัส ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
982 นายพูลรัตน์ พึง่อารมย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
983 นางสาวมัลลิกา อาจแย้มสรวล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
984 นางกุลธิดา พักธรรมนัก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
985 นางวันดี โพธิว์ัฒ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
986 นายสมศักด์ิ โพธิว์ัฒ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
987 นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
988 นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
989 นางสุภัคณา คงพิรอด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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990 นายเดชา การสมพจน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
991 นางพรสวรรค์ สระบัว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
992 นายสุรพล แย้มชื่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
993 นายก าชัย ณ พัทลุง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
994 นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
995 นางนพรัตน์ สุวรรณรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
996 นางสาวพัชรนันท์ อาจหาญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
997 นางฤดี เพชรมณี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
998 นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
999 นางอุบล เบญจพงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1000 นางนันทวัน สุทธิยานุช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
1001 นางสาวพัชราภรณ์ พุกพอกสิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
1002 นายวินิจ ต้ันจัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
1003 นางประภาทิพย์ พันธิวานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
1004 นางพัชรี รัตนกุลชัยนันท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
1005 นางสาวศุภวรรณ นิลวรางกูร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
1006 นางสาวสุพรรณี สุกใส ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
1007 นางวรรณี โอนีล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
1008 นางวันทิตา โพธิสาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
1009 นายสุรพันธ์ พึง่ย้อย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
1010 นางจารุณี เล็กอุทัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
1011 นางบานชื่น วีระวัฒนานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
1012 นายวันชัย พวงลัดดาวัลย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
1013 นายสุเทพ มั่นคง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
1014 นางสาวอ านวย วราหะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
1015 นางสาวชนิลรักษ์ รักษาสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
1016 นางสาวชนิศา ประสิทธิกุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
1017 นางอรุณรัตน์ ดวงมาลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
1018 นางกัลชณิช แย้มภักดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
1019 นางเกศวลี สุวรรณเนตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
1020 นางพนิดา อมรชีวานันท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
1021 นางสาวสมพร พงษ์เสถียรศักด์ิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
1022 นางสาวสุดถวิล คุณีย์พันธุ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
1023 นางอารี ด้วงก าเหนิด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
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1024 นางรัชนี ส าราญถิ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1025 นางธัญญาภรณ์ อินตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
1026 นางทองค า รักษาวนิชชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
1027 นางนพมาศ วัฒนาโภคยกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
1028 นายสิน ช่วยสกุล เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
1029 นางปรีดา จารุวัฒนสุนทร เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
1030 นางมิ่งขวัญ ปัญญานาค เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

ขา้ราชการพลเรือนสามญั
1 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ
2 นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน
3 นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
4 นางจารุภา สังขารมย์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ส านักเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน
5 นายเกรียงศักด์ิ สังข์ชัย นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
6 นางถนอมวรรณ ธาราพรหม นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบภายใน
7 นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 นายอรุณ พรหมจรรย์ นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 นางเพราพรรณ เทพเฉลิม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน
11 นางสาวสุภางค์ สุขมา นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ ส านักอ านวยการ
12 นายไกรพันธ์ ประจันบาน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ส านักการคลังและสินทรัพย์
13 นายณรงค์ เพชรล้ า นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 นายธีระพล บัวแก้ว นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 นางนงค์นุช โอวาทชัยพงศ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 นางสาวระเบียบ กิติมากุลนรเดช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน
17 นางสาวสิริมา หมอนไหม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
18 นางสมพร หงษ์ทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
19 นางวาสนา ต่วนเพ็ชร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
20 นางศิริกุล พานพล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
21 นางสมลักษณ์ ผู้มีโชคชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
22 นางกรแก้ว ถนอมกลาง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
23 นางอาภรณ์ ขุนขจี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
24 นางสาวนภัสกร บุญถนอม นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักอ านวยการ
25 นางสาวเนาวรัตน์ ฮ่วมกี่ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักการคลังและสินทรัพย์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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26 นายอ าพร ศรีโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
27 นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
28 นางสาวโสภา สกุลสันติธรรม นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
29 ว่าทีร้่อยตรีสังเวียน ไวยปรีชา นายช่างเทคนิคอาวุโส ส านักอ านวยการ
30 นางสาวทิตินันท์ วิเศษชื่นสกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักอ านวยการ
31 นางชนัดดา สร้อยสังข์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักการคลังและสินทรัพย์
32 นางบุศรินทร์ เผือกจอก นายช่างพิมพ์ช านาญงาน ส านักเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน
33 นางเฉลิมศรี สิริทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
34 นางลักขณา บัวขาวคงถาวร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1 นายบ ารุง ฤทธิรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายยุทธนา จินดา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์
4 ว่าทีร้่อยตรีอนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์
5 นายไพโรจน์ บุตรแขก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
6 นางนิรามัย จิ๋วแหยม นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
7 นางธิดารัตน์ เม่งบุตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ
8 นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
9 นายอมร ช่วยจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ต้นปีก

10 นายวิเชียร ภูเ่กิด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยโต้
11 นายสิทธิพร สิงห์ชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา
12 นายมนัส แสวงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ
13 นายนิวัฒน์ ปรางค์ศรีอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางรอง
14 นายประดิษฐ์ คงไพฑูรย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง
15 นายวศิน์ธัญญ์ คล่องแคล่ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่วิทยพัฒน์
16 นายด ารง เสดสัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะฮ่ัง
17 นายสมาน สาครจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบากัน
18 นายชัชพงษ์ ลีลาสุธานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
19 นายคณิต โอทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าทับ
20 นายประเสริฐ นิวาสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
21 นางสาวสมนึก ส่งแสง ครู โรงเรียนบ้านเขาต้ัง
22 นางอาภรณ์ ภักดีวานิช ครู โรงเรียนทุง่พะยอม
23 นางรุ่งทิวา ชัณวิจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าจาน

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากระบี่
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24 นางพรลักษณ์ รจิตพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าจาน
25 นายภูริชัย มงคลวรพิลาส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
26 นายสมชาย บุตรหลี ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
27 นางสาววชิรา ปานขวัญ ครู โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
28 นางวัชราภรณ์ ปานคง ครู โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ"
29 นางทิพวรรณ ปานขวัญ ครู โรงเรียนบ้านคลองม่วง
30 นางราณี คงบันนึก ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
31 นางพรพิมล ตันหุน ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
32 นางสุภาณี ทองยอด ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
33 นายทวี ล่ิมบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
34 นางสุภาพ เกี่ยวพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
35 นางวิไลวรรณ เต้พันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
36 นางอรพิน โกมรัตน์ ครู โรงเรียนอุตรกิจ
37 นางเกศินี มงคลวรพิลาส ครู โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที ่123
38 นางจินตนา กุลทอง ครู โรงเรียนบ้านไหนหนัง
39 นางผุสดี ทองทิพย์ ครู โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที ่160
40 นางปัทมา โสภณสุขสถิตย์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน)
41 นางรัตนา ชะนะสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่
42 นายปราโมทย์ ยิ่งยงค์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง
43 นางสุดใจ ทวีสมาน ครู โรงเรียนคลองพน
44 นางพูลศรี พาชนะทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองไคร
45 นางสุนีย์ ปราบเภท ครู โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว
46 นางอ าภา เพชรเรือนทอง ครู โรงเรียนบ้านพรุเตย
47 นายสมศักด์ิ ไชยบุญ ครู โรงเรียนบ้านพรุเตย
48 นางรัตนาภรณ์ ฤทธากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เสม็ด
49 นางสาวกิ้มล้วน แซ่ล้ิม ครู โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย
50 นางรัตนาภรณ์ ฮ่ึงฮก ครู โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย
51 นางเสาวภา ชนะกุล ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา
52 นางสุนีย์ สิงห์ชู ครู โรงเรียนบ้านทับไทร
53 นายวุฒิ คงชื่น ครู โรงเรียนบ้านบางคราม
54 นายสมเกียรติ ไกรนรา ครู โรงเรียนบ้านบางคราม
55 นายอุเชน เฉลิมวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมสัก
56 นายส าราญ ผิวเหลือง ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ า
57 นางสมศรี ทองหอม ครู โรงเรียนบ้านหินราว



๔๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
58 นางนงเยาว์ เพชรล้วน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
59 นางพรพิมล ลาภทวี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
60 นางสาวประวิง สาระวารี ครู โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย
61 นายอนันต์ กะสิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบากัน
62 นางอรพินทร์ บุญแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขางาม
63 นางวรรณเพ็ญ บุญมาศ ครู โรงเรียนบ้านช่องไม้ด า
64 นางเครือวรรณ พงษ์ประวัติ ครู โรงเรียนอ่าวลึก
65 นางสาวสุจินต์ แย้มโอฐ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา
66 นางสุคนธ์ เซ่งศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา
67 นายบุญธรรม คงบัว ครู โรงเรียนบ้านเขาพนม
68 นางพรน้อย จุลชู ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าแดง
69 นางชูศรี กีรติดนัยกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
70 นางสุวณี ตุกชูแสง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
71 นางนาตยา นาคปลัด ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
72 นางอรพิน เลียงผา ครู โรงเรียนบ้านกอตง
73 นางวรรณดี มรกต ครู โรงเรียนบ้านควนม่วง
74 นางอารีย์ จันทร์ประคอง ครู โรงเรียนบ้านบางเหรียง
75 นางสาวสายพิณ พูลเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านบางเหรียง
76 นายเล็ก จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ปรือ
77 นางฤดีภรณ์ ชนะกุล ครู โรงเรียนบ้านถ้ าโกบ
78 นายประวิทย์ นิลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดนทีมุขาราม
79 นางนิรมล ทองกอบ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน
80 นางมยุรี ศรีรักษา ครู โรงเรียนบ้านปากหยา
81 นางอัจฉราพร จันทนุ ครู โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง
82 นางวิไล นวลละออง ครู โรงเรียนวัดเขาต่อ
83 นางพยอม ทุง่คาใน ครู โรงเรียนบ้านบางหอย
84 นางรัชนี พัฒนาภมร ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
85 นายณรงค์ อุดมศรี ครู โรงเรียนวัดโคกยาง
86 นางสมทรง โป้ซ้ิว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2
87 นางสาวประยูรศรี เจียวก๊ก ครู โรงเรียนบ้านนาออก
88 นางอุไร จ าปีพันธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
89 นายวินัย จงพล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
90 นางศิริวรรณ ชูช่วงโชติ ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น
91 นางอัมพร สมดวง ครู โรงเรียนวัดวัดธรรมาวุธสรณาราม
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92 นางชนัดดา ต้ังค า ครู โรงเรียนบ้านบกห้อง
93 นางสุภา ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านคลองม่วง
94 นางจรรยา ไสไทย ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าเมา
95 นางฐิติมา ปจันทบุตร ครู โรงเรียนอุตรกิจ
96 นางสุนันท์ โค้วจ ารัส ครู โรงเรียนบ้านทับปริก
97 นางยุพิน เนื้อนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านทับปริก
98 นางกัญญา ท่าดี ครู โรงเรียนวัดห้วยโต้
99 นางสุดใจ จูฑามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก

100 นายประเสริฐ์ จันทร์สีหราช ครู โรงเรียนบ้านหนองทะเล
101 นางค านึง หอมชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
102 นางมารศรี จิตพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
103 นายสุยันต์ จ านงค์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแชงเปิง
104 นายจิระศักด์ิ วิจาราณ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าร้อน
105 นางสมศิริ สังข์ค า ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก
106 นายนิติชาติ หะจิ ครู โรงเรียนบ้านหินเพิง
107 นางพนาวรรณ ย่องด า ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา
108 นางระเบียบ ปานแดง ครู โรงเรียนบ้านทับไทร
109 นายประดิษฐ ย่องด า ครู โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ
110 นายสุวิทย์ ปานแดง ครู โรงเรียนพรุดินนา
111 นางอรพินท์ จ าปา ครู โรงเรียนบ้านแหลมสัก
112 นางสุคนธ์ หาญทะเล ครู โรงเรียนบ้านแหลมสัก
113 นางอาภรณ์ สิทธิโชค ครู โรงเรียนวัดไพรสณฑ์
114 นายชินพันธ์ มุกดามนตรี ครู โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย
115 นายกิติศักด์ิ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที ่44
116 นางอุไร พัฒแก้ว ครู โรงเรียนบ้านถ้ าเสือ
117 นางสุภานี ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
118 นางละออ เครือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาร
119 นางบุญธรรม ฟุง้เฟือ่ง ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน
120 นางสุกิตย์จา สุดเหลือ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน
121 นางกัลยา ปวนแก้วหาญ ครู โรงเรียนบ้านถ้ าโกบ
122 นายสมบุญ อุดมศรี ครู โรงเรียนบ้านทับพล
123 นายธีรนาท พลนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านเขาฝาก
124 นางอาภรณ์ ชนะกุล ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
125 นายสมเชาว์ ขวัญคง ครู โรงเรียนบ้านดินแดง
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126 นางพิมพ์ใจ เจ้ยทองศรี ครู โรงเรียนบ้านดินแดง
127 นายสุทัศน์ ละงู ครู โรงเรียนบ้านคลองยวน
128 นางฐิติมา ผลเกิด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
129 นางจุฬารัตน์ กุลยวน ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

1 นายวิมาน กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์
2 นางสาวอักษรา ประสิทธิศิ์ลป์ ศึกษานิเทศก์
3 นางนิรมล บัวเนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์
4 นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท
5 นางนงนุช ชื่นสมจิตต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
6 นางสุกัลญา แพรขาว ครู โรงเรียนพญาไท
7 นางวิไลพร วิเศษสมิต ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร
8 นางกฤษณา อย่าเคล้ิมจิตร ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร
9 นางปิยะมิตร เมธาธีระนันท์ ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร

10 นางวาสนา สมวรรณ ครู โรงเรียนราชวินิต
11 นางชลทิชา นาคสกุล ครู โรงเรียนราชวินิต
12 นางรุ่งทิพย์ มาทะวงษ์ ครู โรงเรียนราชวินิต
13 นางฐิติยา จันทร์น้อย ครู โรงเรียนราชวินิต
14 นางยุพิน จิตรจ านงค์ ครู โรงเรียนราชวินิต
15 นางอรนุช วงษ์ประยูร ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ)์ในพระราชูปถัมภ์ฯ
16 นางสุภาภรณ์ สุขใจ ครู โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)
17 นางศศิธร สีอุ่น ครู โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)
18 นางเหมวรรณ หนูเกตุ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
19 นางวไลลักษณ์ เดชสุวรรณนิธิ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
20 นางพรสุข เวียงวีระ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
21 นางวันทนา บัณฑรวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
22 นางณัฐภรณ์ สายพิมพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
23 นางกฤตวรรณ สมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
24 นางอรุณศรี แสงจันทสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ)์
25 นางเกศมณี พันธ์พัฒนกุล ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
26 นางไพรรินทร์ พวงจินดา ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
27 นางปัทมา เทศประเสริฐ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
28 นางจิราภา น้อยคนดี ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
29 นางมณีรัตน์ โฮมละคร ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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30 นางอมรรัตน์ ขันธสิทธิ์ ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
31 นางสาวสิริมา พุฒิเลอพงศ์ ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
32 นางสาวชนินทร์พร พูลสินธ์ ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
33 นางสาวทิพวรรณ รุ่งเทียม ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
34 นางสาววรวรรณ เงินทอง ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ
35 นางจุฑามาศ หันยอ ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ
36 นางญุพดี ธงภักดี ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ
37 นางสาวกฤษณา ธาราศักด์ิ ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ
38 นางจันทร์ศรี อิ่มเอิบ ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
39 นางปริศนา แท่นชัยกุล ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
40 นางจรัสศรี เหมือนเผ่าพงษ์ ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
41 นางอารมย์ ชัยสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดหนัง
42 นางวนิดา ซ่อนภู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
43 นางญดาภัค ภัทรรัชตนที ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
44 นางนันทิยา ภูวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
45 นายอ านาจ แสงกระจ่าง ครู โรงเรียนทุง่มหาเมฆ
46 นางนงค์ลักษณ์ สืบพงษ์ ครู โรงเรียนดาราคาม
47 นางนภาดา พรหมรัตน์ ครู โรงเรียนดาราคาม
48 นางสุนี เทศกรณ์ ครู โรงเรียนดาราคาม
49 นางสาววิยะดา โรจน์วัฒน์วิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
50 นางนันทวัน มรกฎจินดา ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
51 นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครู โรงเรียนประถมนนทรี
52 นายเฟือ่งศักด์ิ ภัทรวาณิชย์ ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์
53 นางสุนทรี ทองชิตร์ ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์
54 นางอุษณีย์ ฮูไซนี ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
55 นางนิตยา ศรีโสตถิยาภากร ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
56 นางอัญชลี ตุวยานนท์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ
57 นางสาวขนิษฐา รัตนวารินทร์ ครู โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก

๑ นายฉลอง ข ามาก ศึกษานิเทศก์
๒ นายอ านาจ สุนทรธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๓ นายบ ารุง ข่ายค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน
๔ นายพรชัย ชูวงษ์วิชช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันอุย
๕ นายอุทัย สวัสด์ิพานิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
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๖ นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"
๗ นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งหลวง
๘ นายเดชา เก้าล้ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
๙ นายปรีชา ทิพพาบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าโจน

๑๐ นายพิษณุ เหล่าหมั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสาล่ี
๑๑ นายสิงห์ ยิ้มแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังศาลา
๑๒ นางศศกร สุรินทร์ยา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
๑๓ นายวรเนตร เจริญโห้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพุ
๑๔ นายประชา เอี่ยมเดชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุน้ าเปร้ียว
๑๕ นางณัฏฐนุต จ าปาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
๑๖ นางสุธีรา ท้าวเวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
๑๗ นางสมบูรณ์ ต้ังอุดมภพ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
๑๘ นางสมคิด รักเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
๑๙ นางนภาพร ระวังนาม ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
๒๐ นางธัญญนันท์ หงิมหยุ่น ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
๒๑ นางอัญชลี ปัสสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
๒๒ นางประไพ กล่ันบุศย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๒๓ นางแก้วกาญจน์ ข าโอภาส ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๒๔ นางชนิดา ชลออยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๒๕ นางศยามล จันทร์ศร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๒๖ นางสุดใจ เจริญรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๒๗ นางสาวขนิษฐา พวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๒๘ นายพิทักษ์ แสงค า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๒๙ นางมุกดา มงคล ครู โรงเรียนวัดท่าน้ าต้ืน
๓๐ นางสมจิตร อินทรจร ครู โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร
๓๑ นายจักรพงศ์ ธนะฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ
๓๒ นายสมเวช สมุทรศรี ครู โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
๓๓ นางสุจินตนา บุษกรจงกลกุล ครู โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"
๓๔ นางสมาพร สร้อยทองศรี ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
๓๕ นายนคร ตระกูลคล้ายสุข ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ)์
๓๖ นางนฤมล บัวหลวงงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
๓๗ นางอริษา หินชีระนันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
๓๘ นายประยุทธ นาคสกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าทุม่
๓๙ นางจินตนา พัฒนมาศ ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย
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๔๐ นางสุพรรณี สดใส ครู โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
๔๑ นางนงลักษณ์ กล่ินหอม ครู โรงเรียนวัดถ้ ามังกรทอง
๔๒ นางอัมพร ศิลป์ประกอบ ครู โรงเรียนบ้านเขาปูน
๔๓ นางฉวีวรรณ ธรรมบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
๔๔ นางศิริวรรณ รัตนสารี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ศาลา
๔๕ นางรสพร ปาริสเตอร์มาโร ครู โรงเรียนวัดบ้านเก่า
๔๖ นายกิตติ จันทวร ครู โรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่าน
๔๗ นางนันภา คุ้นเคย ครู โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
๔๘ นางวิไล อินมี ครู โรงเรียนบ้านรางจิก
๔๙ นายประสิทธิ ์ยาทิพย์ ครู โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
๕๐ นางลัดดา ยาทิพย์ ครู โรงเรียนวัดชุกพี้
๕๑ นางวิลาสินี เชาวรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
๕๒ นางสาวศิริวรรณ ประลามุข ครู โรงเรียนวัดล าส ารอง
๕๓ นางจันทร์พร เข็มเพชร ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น
๕๔ นางจุมพฎา กล่ินสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก
๕๕ นางอารีย์ ใบบัว ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าโจน
๕๖ นางส าเภา บ้านใหม่ ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
๕๗ นายก าจร เฉื่อยฉ่ า ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
๕๘ นางอรกัญญา วรรณะ ครู โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
๕๙ นายประเทือง สระแก้ว ครู โรงเรียนบ้านรางสาล่ี
๖๐ นางสาววรรณา หลวงเทพ ครู โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
๖๑ นางทิตาภรณ์ นาคะพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดวังศาลา
๖๒ นางสุรัตน์ วีระกุล ครู โรงเรียนวัดวังศาลา
๖๓ นางปิยาพัชร ยิ้มสมบุญ ครู โรงเรียนวัดวังศาลา
๖๔ นางรัตนา พฤฑฒิกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๖๕ นางประคอง ชินินทร ครู โรงเรียนวัดหนองพังตรุ
๖๖ นางสาวอุบล ช้อยเครือ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
๖๗ นางสาวพัชนี หอมจันทร์ ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
๖๘ นายวิศาล เจริญอินทร์วงศ์ ครู โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
๖๙ นางวันเพ็ญ ใจปา ครู โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
๗๐ นายธเนศ เมฆนาคา ครู โรงเรียนบ้านท่าแย้
๗๑ นายสุเทพ กาญจนพุทธกร ครู โรงเรียนบ้านทุง่มะขามเฒ่า
๗๒ นายศักด์ิสิทธิ ์จริยานุวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
๗๓ นางณัฏฐิมา แคนสังข์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ"์
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๗๔ นางพรทิพย์ ล้วนอุดมศิริ ครู โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม
๗๕ นายยืนยง นินายชอบ ครู โรงเรียนลุ่มโป่งเส้ียว
๗๖ นางฐิติญา สาลีผล ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว
๗๗ นางสุภาพรรณ นววิธิพงศ์ ครู โรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่าน
๗๘ นางสุภาพร แก้วเกตุ ครู โรงเรียนวัดท่าล้อ
๗๙ นางภัทราพร สบายยิ่ง ครู โรงเรียนวัดชุกพี้
๘๐ นายบุญชัย เอมเสม ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก
๘๑ นางเพลินพิศ นกเทียน ครู โรงเรียนดิศกุล
๘๒ นายโกวิทย์ สุธาพจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น
๘๓ นายไชยวัฒน์ เยียวยา ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๘๔ นางเสาวรีย์ ฤทธิธ์งชัยเลิศ ครู โรงเรียนบ้านเจ้าเณร

๑ นายประคอง บัวปรอท ศึกษานิเทศก์
๒ นางคณาพร ปิน่กุมภีร์ ศึกษานิเทศก์
๓ นายวิโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
๔ นายประสาท สิงเสวก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
๕ นายนพพร ประเสริฐลาภ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น
๖ นายบุญทรง สัปปุริสสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยสะพาน
๗ นายเสน่ห์ รักราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่มังกะหร่า
๘ นายสมพร หอมทวนลม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่
๙ นางจิตรา สุรเกียรติชัย ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา

๑๐ นางยุพา ปุสสวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา
๑๑ นางอ านวย ช่วงโชติ ครู โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
๑๒ นางวันเพ็ญ ทองปาน ครู โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
๑๓ นางบุญเกื้อ นฤเบศไกรสีห์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ประทุน
๑๔ นางสาวไพริน นาคเจริญ ครู โรงเรียนวัดดอนชะเอม
๑๕ นางบุศรา สวนส าราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
๑๖ นางศุภากร สร้อยทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
๑๗ นางชลลดา เนรมิตศรัทธา ครู โรงเรียนบ้านหนองตาคง
๑๘ นางรมณีย์ เรียบเจริญ ครู โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
๑๙ นางอัมพร ปกนาง ครู โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
๒๐ นางอรุณี ตันสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก
๒๑ นางกัลยา ผาโสม ครู โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
๒๒ นายปกรณ์ สอนใจ ครู โรงเรียนประชาวิทยาคาร

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2



๕๓

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๒๓ นางพัธยา บุนนาค ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา)
๒๔ นางสมศรี มิกี้ ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา)
๒๕ นางจินดา ธนบูรณ์กาญจน์ ครู โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
๒๖ นายวัลลภ มัชวงค์ ครู โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
๒๗ นางเรียม สุขขี ครู โรงเรียนบ้านเขาช่อง
๒๘ นางพัชรา ป้องกัน ครู โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
๒๙ นายไพโรจน์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ
๓๐ นางอ าพร เทพจินดา ครู โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
๓๑ นางสายหยุด นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
๓๒ นางสาวชุติมา โศภิษฐ์วิศิษฎ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
๓๓ นางสาวพยอม พงศ์วรวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
๓๔ นายนิเวศน์ ตัณฑ์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
๓๕ นายธนะสิทธิ ์กงตาลพัฒนะพงศ์ ครู โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
๓๖ นางจ าเนียร จิรนุศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
๓๗ นายอนุศาสตร์ ธ ารงโชติ ครู โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
๓๘ นางสุปราณี รัตนสุภา ครู โรงเรียนวัดดงสัก(หมั่นวิทยาคาร)
๓๙ นางบุบผา วรรณศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านทวน
๔๐ นางบ ารุง เรือนอินทร์ ครู โรงเรียนวัดพังตรุ
๔๑ นายชูศักด์ิ โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านกระเจา
๔๒ นางกัญญา สืบบุก ครู โรงเรียนวัดเบญพาด
๔๓ นายเชน ขุนทอง ครู โรงเรียนวัดเบญพาด
๔๔ นางณหทัย เก้าล้ิม ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
๔๕ นายสานิตย์ สุขกรม ครู โรงเรียนบ้านหนองขุย
๔๖ นางอารีย์ บัวปรอท ครู โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
๔๗ นายเผชิญ ขุดปิน่ ครู โรงเรียนบ้านวังรัก
๔๘ นางบุญธรรม ขุดปิน่ ครู โรงเรียนบ้านวังรัก
๔๙ นายปัญญา อิ่มลา ครู โรงเรียนบ้านหลุมหิน
๕๐ นางวรรณศจี แซ่เล้า ครู โรงเรียนวัดทุง่สมอ
๕๑ นางวรรณดี เจริญบุตรานนท์ ครู โรงเรียนวัดทุง่สมอ
๕๒ นางสมบูรณ์ รักกาญจนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
๕๓ นางสุนทรี ชินพัณณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
๕๔ นางกัลยา ท้าวสัน ครู โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
๕๕ นางธัญฉัตต์ ผาติพัศธนันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
๕๖ นางลันดร เกตุอุบล ครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105



๕๔

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๕๗ นางมุกดา โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
๕๘ นางนันทนา ใจชื้น ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
๕๙ นางกมลศรี ศรีวิศร ครู โรงเรียนบ้านทุง่มังกะหร่า
๖๐ นางสมศรี คลองน้อย ครู โรงเรียนบ้านซ่อง
๖๑ นางพงศ์พร ละออ ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่
๖๒ นางสมพิศ เชื้อดี ครู โรงเรียนบ้านหนองตายอด
๖๓ นางสาหร่าย เย็นใจ ครู โรงเรียนบ้านหนองตายอด
๖๔ นายสุริยา อยู่ดี ครู โรงเรียนบ้านอ่างหิน
๖๕ นางสุพรรณี ศิลปชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนแสลบ
๖๖ นายสุพจน์ ศิลปชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนแสลบ
๖๗ นางเพ็ญศรี นิยมกาล ครู โรงเรียนบ้านดอนแสลบ
๖๘ นางบุปผา เยียวยา ครู โรงเรียนบ้านดอนแสลบ
๖๙ นายวิทยา นวลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตลุงใต้
๗๐ นายสมนึก สืบบุก ครู โรงเรียนบ้านพนมนาง
๗๑ นางสมบูรณ์ กนกศรีวิเชียร ครู โรงเรียนวัดสระลงเรือ
๗๒ นายมานพ มากระจันทร์ ครู โรงเรียนวัดสระลงเรือ
๗๓ นายเฉลียว ใหญ่ยิ่ง ครู โรงเรียนวัดสระลงเรือ
๗๔ นางภัคญา ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก

1 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางทิพย์ปภากร กิจเฟือ่งฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นายมนัส ต้นสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ 
4 นายช านาญ เลิศวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
5 นายชูศักด์ิ ธารทะเลทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอูล่อง
6 นายโดม แผนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินโส
7 นายไพฑูรย์ จันทร์โอ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุสภา
8 นางไฉไล ศุภมาตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสารวัตร
9 นางสาวยุพิน อินทนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง

10 นางมิ่งขวัญ กัณหา ครู โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
11 นายทินกร วิเชียรรัตนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านจันเดย์
12 นางวรรณภา ถนอมวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเสาหงษ์
13 นางปราณีต สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่
14 นางสาวกมลวรรณ พุม่พฤกษี ครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่
15 นางนพมาศ ดาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านล่ินถิ่น

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3



๕๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
16 นายพยนต์ สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านนามกุย
17 นายสุภาพ ใจพรมเมือง ครู โรงเรียนบ้านดงโคร่ง
18 นายอรรถนพ ชูศรี ครู โรงเรียนบ้านปากล าปิล็อก
19 นายบุญยงค์ คุ้มมัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง
20 นางวารี แสนสุข ครู โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
21 นางไคริกา สุภัทราชัย ครู โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
22 นายปรีชา มหาวงศ์ ครู โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
23 นางสุนันท์ คงอยู่ ครู โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด
24 นางสาววัลยา บุญไชย ครู โรงเรียนบ้านเขาช้าง
25 นางพีรยา เหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
26 นายชัชวาลย์ เรืองเดชา ครู โรงเรียนบ้านแก่งจอ
27 นางวิภา สุกใส ครู โรงเรียนบ้านพุองกะ
28 นางประเทือง พรหมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
29 นางสมหวัง ต้นสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง
30 นางมาลา ห้าวเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหาดง้ิว
31 นางธนพร ทองอ้ม ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
32 นายอนันต์ สร้อยทอง ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
33 นายสมสิทธิ ์จ าปาทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกบ

1 นายธีระศักด์ิ หล่อขุนไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นายกิตติศักด์ิ เกิดดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
3 นายสมพร เจริญกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
4 นางชวารา มากมูล ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
5 นางสมสุข วัดจินดา ครู โรงเรียนวัดทุง่มะสัง(มิตรภาพที ่9)
6 นางสมบัตร สืบศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
7 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
8 นางบรรยงค์ ใจจง ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
9 นายเชียง ใจซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง

10 นางสุจิตรา ชั่งกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
11 นายเริงชัย เรืองศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
12 นางสุกฤตา วังสุข ครู โรงเรียนบ้านช่องด่าน
13 นางดาวรัตน์ คล้ายมี ครู โรงเรียนบ้านช่องด่าน
14 นางร าพรรณ กุลขลา ครู โรงเรียนบ้านหนองรี
15 นางทวีศรี พ่อค้า ครู โรงเรียนบ้านหนองรี

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4



๕๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
16 นางวารี เขมปัญญากุล ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย อ าเภอบ่อพลอย
17 นายบุญธรรม สุขลาภ ครู โรงเรียนบ้านยางสูง
18 นางประนอม เพิม่พูล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
19 นายสวัสด์ิ บุญมาก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
20 นายมานพ บัวคล่ี ครู โรงเรียนเขาวงพระจันทร์
21 นางประไพ นุ่นลอยฟ้า ครู โรงเรียนเขาวงพระจันทร์
22 นายมนตรี ธิติปราการ ครู โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ
23 นางเยาวภา สมพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
24 นายอุดร เรือนร่ืน ครู โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
25 นายนพรัตน์ พลเสน ครู โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
26 นางลัดดา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม
27 นางสาวรัชดาวรรณ อินนา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
28 นางเนาวรัตน์ นิลรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
29 นางชุลี ว่องสมทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
30 นางเยาวเรศ ภูร่ะหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน
31 นางพนิตตา ส าลีอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองขอน
32 นายวัฒนา อ่อนเบา ครู โรงเรียนบ้านเขามุสิ
33 นายธวัชช์ชาย เกิดบัณฑิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเขามุสิ
34 นางสุเพ็ญ เล่าเปีย่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
35 นางวนิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

1 นายผดุงศักด์ิ แสงสว่าง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสุนทรี นามเสถียร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
3 นายรณชัย แสนอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
4 นางจรรยา สิงห์ธวัช ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
5 นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้า ผู้อ านวยการโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
6 นายสุรศักด์ิ กุดวิสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนค าปลาฝาโนนชัย
7 นายจักรกล ศรีศักด์ิพัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
8 นายสมยศ เหมนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
9 นายคมสันต์ ก้านจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนป่าง้ิววิจิตวิทยา

10 นายสุวิทย์ หีบแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
11 นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยายน
12 นายจ าลอง นามบุญลือ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
13 นางนิตยา แสงมณี ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1



๕๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
14 นางนันทิยา พิมพะนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
15 นายอภัยวรรณ จ าเริญพูล ครู โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม
16 นางวิมลมาศ สายประสาท ครู โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
17 นายเจริญ ผาลาศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
18 นายนิรุธ ฆารเจริญ ครู โรงเรียนค าไผ่สงเคราะห์
19 นายนพรัตน์ ค าโสภา ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
20 นางพวงเพชร ภูมี ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
21 นางไพรพิกุล ค าโสภา ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
22 นางนวลจันทร์ จันทะคาม ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
23 นางพิกุล ปัทมารังกูล ครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
24 นางลดาวัลย์ จันทรารักษ์ ครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 
25 นายศักด์ิสิทธิ ์ไร่วิบูลย์ ครู โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร
26 นายปนวัชร สงวนตระกูล ครู โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์
27 นางเพ็ญจันทร์ นันทสิงห์ ครู โรงเรียนหนองแวงเหนือ
28 นางยุวนาถ แก้วเมืองกลาง ครู โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา
29 นายสมเกียรติ ภูถมนาค ครู โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
30 นายสมนึก ภูนาเมือง ครู โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร
31 นางสาวกิตติยา จุรุเทียบ ครู โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร
32 นางวิจิตรา แสนแก้ว ครู โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์
33 นางวัลภา ใจทาน ครู โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
34 นางประมวล จตุเทน ครู โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
35 นายไพรัช โพธิเตมิย์ ครู โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
36 นางสุวจี ทีทา ครู โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
37 นายรัศมี จุฑาศรี ครู โรงเรียนบ้านดอนสนวน
38 นายวีระ อุดมรัตน์ ครู โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล
39 นายสนอง ภูตะลุน ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
40 นายพิทักษ์ สินธุโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
41 นายวิวัฒน์ ศรีสถิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
42 นางสาวพิสมัย ปาปะกาย ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
43 นางสมคิด วิชัยวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
44 นางสาวฉวีวรรณ พรมพิศ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
45 นายสุรศักด์ิ วรรณศิลป์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
46 นายสมพิศ โลหะมาศ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
47 นายสายันต์ คงสมมาศ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
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48 นายทนงศักด์ิ มูลวิไล ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
49 นางสมปอง ปรีดี ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
50 นางสมรัตน์ สกุลไทย ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
51 นางร าไพ ถาวรรักษ์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
52 นางกุณชญา จ าเริญเจือ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
53 นางสาวอรสา ศิลารัตน์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสัย
54 นางศุภลักษณ์ วิทักษ์บุตร ครู โรงเรียนนาโกวิทยา
55 นางวิลาวัณย์ คูนาเอก ครู โรงเรียนนาโกวิทยา
56 นางพูลสิน นามบุญลือ ครู โรงเรียนค าปลาฝาโนนชัย
57 นางสมหมาย เกษลา ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง
58 นายสงกรานต์ วรรณจักร ครู โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
59 นางเพิม่ภักด์ิ ก้อนวิมล ครู โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
60 นายทรงศักด์ิ ถิตย์รัศมี ครู โรงเรียนเสมาสามัคคี
61 นางมนัญญา ศรีนนท์ ครู โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ ารุง
62 นางเตือนใจ วัฒนะมหาตม์ ครู โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
63 นายบรรจง ศรีประมาณ ครู โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
64 นางสุกิจ สิงขรอาจ ครู โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
65 นางสิงหา ศรีประโชติ ครู โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
66 นางศิริพร วงศ์ค ามี ครู โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา
67 นางมัลลิกา ดอนโอฬาร ครู โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา
68 นายทองใบ บูรณผาย ครู โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา
69 นางสุภรพรรณ แฉล้มขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
70 ว่าทีร้่อยตรีสฤษด์ิ คันธิยงค์ ครู โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
71 นางจีรวรรณ ภูมิดอนมิ่ง ครู โรงเรียนชุมชนสีถานด ารงวิทย์
72 นายพิมล หัดรัดชัย ครู โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบ ารุง
73 นายประสาท อรัญสาร ครู โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บ ารุง
74 นางไพจิตร ดอนสถิตย์ ครู โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
75 นางสุภาวดี ทรัพย์สาร ครู โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
76 นางสถิตย์ ฆารภักดี ครู โรงเรียนค าโพนทองราษฎร์นิยม
77 นายนพพงศ์ คงสมมาตย์ ครู โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา
78 นางส่องศรี ลาสงยาง ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
79 นางสายอรุณ สาระพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
80 นางลักขณา เทศทัพ ครู โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ านวย
81 นายนิคม สิมพันธุ์ ครู โรงเรียนดงน้อยวิทยา
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82 นางสุภาภรณ์ วุฒิศรี ครู โรงเรียนดงน้อยวิทยา
83 นางจ าเนียรพรรณ ดวงฤทัย ครู โรงเรียนค าแคนวิทยา
84 นางอุทัย ทวาศรี ครู โรงเรียนค าประถมนิคมสงเคราะห์
85 นางรุจิรัตน์ ลมชิด ครู โรงเรียนชุมชนแก้งค าวิทยา
86 นายวิญญู จุตาทิศ ครู โรงเรียนชุมชนแก้งค าวิทยา
87 นางธนิยา สิงห์มหาไชย ครู โรงเรียนชุมชนน้ าเกล้ียงกล่อมวิทยา
88 นางจุฬาภรณ์ ผดุงวิทย์ ครู โรงเรียนโนนป่าง้ิววิจิตวิทยา
89 นางปิน่อนงค์ ยวงวิภักด์ิ ครู โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา
90 นางสุภาวดี ขันธ์ปรึกษา ครู โรงเรียนค าคาราษฎร์บ ารุง
91 นายสุพจน์ ขันธ์ปรึกษา ครู โรงเรียนค าคาราษฎร์บ ารุง
92 นางสุรภี นันผาด ครู โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา
93 นายสมเกียรติ ภาโสม ครู โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา
94 นางวณิชชา พงษ์หรรษา ครู โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
95 นางราตรี กมลสินธุ์ ครู โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ
96 นางประนอม พัศดร ครู โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ
97 นางบ าเพ็ญ อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา
98 นางนิรมล อุ่นค าศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง
99 นายบุญคลุ้ม แก้วอาษา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง

100 นางเบญจพร วรพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
101 นางสุพร โคตะนนท์ ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา
102 นางประไพพิศ สายวิชัย ครู โรงเรียนบ้านท่างาม
103 นางอภิญญา ผันอากาศ ครู โรงเรียนค าแคนราษฎร์วิทยา
104 นางบุญล้ า สุพรม ครู โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
105 นางสมพิศ ชาภูมี ครู โรงเรียนค้อจารย์วิทยา
106 นายบุญร่วม ชากัน ครู โรงเรียนหนองแคนวิทยา
107 นางทองทิพย์ ภารเจิม ครู โรงเรียนหนองแคนวิทยา
108 นายพิมพา ภารประดับ ครู โรงเรียนหนองแคนวิทยา
109 นางพนิดา บุญชื่น ครู โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บ ารุง
110 นายสมชัย ธารเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน
111 นายสุขุมพงศ์ ศรฤทธิ์ ครู โรงเรียนค าแคนวิทยา

1 นายธนาดุล พาลี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสันติ ภูสงัด ศึกษานิเทศก์ 
3 นายศักด์ิสิทธิ ์ภูพลผัน ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
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4 นายสุรศักด์ิ ภูทะวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าแมดพิทยาสรรพ์
5 นายโกวิท ฉวีรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์
6 นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม
7 นายท านอง ภูเกิดพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอ านวย
8 นายวีรศักด์ิ จันทะสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
9 นายประเสริฐ อาสนาทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนส าราญ-ประภาศรี

10 นายบรรจง สุดชาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
11 นางจารุณี ทวะชารี ครู โรงเรียนดงบังวิทยา
12 นางร าพึง สิริวาลย์ ครู โรงเรียนดงบังวิทยา
13 นายสุบิน พัสดร ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
14 นางสายยนต์ เฉลิมแสน ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
15 นางบัวจันทร์ ไชยชมภู ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
16 นางแสนดี ภูสงัด ครู โรงเรียนค าถาวรเจริญวิทย์
17 นางจีรภา นามแก่นท้าว ครู โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์
18 นายปวโรตม์ สีนานวล ครู โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์
19 นางสุมาลี หอมพิกุล ครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
20 นายบุญมี มูลเทพ ครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
21 นางผุสดี วิชาเรือง ครู โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์
22 นายพินิจ อุนารัตน์ ครู โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์
23 นายวสันต์ ภูจอมแก้ว ครู โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผ์ล
24 นางพรรณอร ภูถมดี ครู โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผ์ล
25 นางสุดาภรณ์ ปัดชาสุวรรณ ครู โรงเรียนโคกเครือวิทยา
26 นางบุญพร้ิง โนนล าดวน ครู โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
27 นายเดือน ค านวนอินทร์ ครู โรงเรียนโคกประสิทธิว์ิทยา
28 นางนิรมล ป้อมอาษา ครู โรงเรียนโคกประสิทธิว์ิทยา
29 นางอัมพร ภูจอมแก้ว ครู โรงเรียนนางามแก่นล าดวนวิทยา
30 นางนวลมณี ภูกองไชย ครู โรงเรียนนางามแก่นล าดวนวิทยา
31 นางชูศรี ภูมิสายดร ครู โรงเรียนสว่างกิจวิทยา
32 นางปิยนาถ ภูขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
33 นายอุทัย รัตนแสง ครู โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
34 นายทรัพย์ ปราณี ครู โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
35 นางเพ็ญศรี พรมนนท์ ครู โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
36 นายสมภาร สีดาพล ครู โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
37 นายกมล กาเจริญ ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
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38 นายประดิษฐ์ ไชยอ านาจ ครู โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม
39 นางพันธ์ณี จันทร์โสม ครู โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
40 นางสมควร รัตนเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
41 นางสมทรง สุภาษี ครู โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร
42 นางปนัฎดา บุญเสนาะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
43 นายศักด์ิกุศล วิชาชัย ครู โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
44 นางทัศนีย์ เลิศมงคล ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
45 นางอุบลรัตน์ ประชานิติกุล ครู โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
46 นายกนกชัย เนินชัด ครู โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม
47 นายวิรักษ์ ภูติโส ครู โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์170)
48 นางกาบแก้ว ธนบดีพิเชฐ ครู โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
49 นางนันทนา จันทะสงคราม ครู โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
50 นางดวงใจ เทพมะที ครู โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
51 นางวาสนา สมจิตพิจารย์ ครู โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
52 นางสมพราว ภูกันดาร ครู โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา
53 นายชวลิต ชาวหนองแสน ครู โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์
54 นางประนอม บัวทอง ครู โรงเรียนโคกค าวิทยา
55 นายมนูญ ภูผานิล ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
56 นางรัตนา แก้วค าหาญ ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
57 นางค าใหม่ ศรีล าใย ครู โรงเรียนบ้านโคกศรี 
58 นายชาติชาย แน่นอุดร ครู โรงเรียนปอแดงวิทยา
59 นายเดชา ยลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนอ านวย
60 นางทองอินทร์ มังสังค า ครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายน
61 นายสมเกียรติ พิมพัฒน์ ครู โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
62 นางยุพาภรณ์ สุริสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
63 นายค าพอง สืบกินนอน ครู โรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิ์ลป์
64 นางวรรณภา สมชัย ครู โรงเรียนหนองแข้วิทยา
65 นายจ าลอง ฆารละออง ครู โรงเรียนหนองแข้วิทยา
66 นายมงคล นันทะประเสริฐ ครู โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
67 นางพวงทอง ศรีอาจ ครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง
68 นางล าใย ภูแล่นกี่ ครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง
69 นางคมคาย ภูครองหิน ครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง
70 นางสาวสุวรรณา ศิริส ารองรัตน์ ครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง
71 นายสมคิด ภูเหิน ครู โรงเรียนดอนยานางศึกษา
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72 นางทองสุข เสนาฮาด ครู โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา
73 นางจารุวรรณ ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนค าเหมือดแก้วบ าเพ็ญวิทยา
74 นายนิพนธ์ วงศ์ศึก ครู โรงเรียนค าเหมือดแก้วบ าเพ็ญวิทยา
75 นายธีระพล อรัญรุตม์ ครู โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์
76 นายบุญเร่ียม ศรีพอ ครู โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
77 นางดรุณี โพนชัย ครู โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม
78 นางค าผ่าน เหล่ายนต์ ครู โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
79 นายกระแส นาถมทอง ครู โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี
80 นางแย้ม ใจสู้ศึก ครู โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง
81 นางทิพย์วารี นงนุช ครู โรงเรียนประชารัฐศึกษา
82 นายสุรพงษ์ สังฆมณี ครู โรงเรียนค าขามวิทยา
83 นางสารภี ค าทุม ครู โรงเรียนค าโองวิทยา
84 นายมีชัย สิงขรเขต ครู โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
85 นายปรีชา ภูพันรัตน์ ครู โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
86 นางสุกัญญา โคตรบาล ครู โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
87 นางค าปอน จันทะโยธา ครู โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
88 นายคะนอง สีลาดเลา ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง
89 นางจบ แพงขวา ครู โรงเรียนพิมูลวิทยา
90 นางรัตนาวดี ภูมาศ ครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
91 นายเข็มทิศ จรทะผา ครู โรงเรียนหัวหินราษฎร์บ ารุง
92 นายพงศ์พุทธิ ์พุทธกาล ครู โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา
93 นายวสันต์ กิจชัยสกุลฤทธิ์ ครู โรงเรียนยางค าวิทยา
94 นางสาวปภาพินท์ ภูลายยาว ครู โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์
95 นางฉวีวรรณ แสนวรดี ครู โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์
96 นายส าเริง หนูปัทยา ครู โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
97 นางสาวสมพร โยธาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง
98 นายประมาณ นามโส ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง
99 นายส าราญ พละสาร ครู โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร

100 นางประคอง ถิตย์รัศมี ครู โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา
101 นางจันทรัตน์ โพธิชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา
102 นายด ารง ค าพิชิต ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
103 นายบุญชู ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
104 นางรัศมี ภูงามแสง ครู โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
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1 นายโกสีย์ แสบงบาล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นายน าพงษ์ ไกยเดช นิติกรช านาญการพิเศษ
3 นายนิยม ใจศิริ ศึกษานิเทศก์
4 นายเย็น เวียงอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเพิม่พูนพิทยา
5 นายศิริศักด์ิ สมศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมัน
6 นางจันทร์ฉาย หลาวมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
7 นายขุนทอง ศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ
8 นายยุวศักด์ิ ประชาชิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์
9 นายสาคร สิทธิโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

10 นายส าราญ มณีสร้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
11 นายสมศรี สุ่มมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์
12 นายวุฒิชัย เวียงนนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนชาด
13 นายเชิดชาญ โยธารินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าป่าหว้าน
14 นายบรรทม ซะสันติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินจี่
15 นายธงชัย เบียดนอก ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
16 นางประนอม แสนรัง ครู โรงเรียนกุดกว้างสวาสด์ิวิทยา
17 นายธรรมจักร จิตนิยม ครู โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
18 นายชิดชัย ฤทธิสยอง ครู โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
19 นางดอม ก้านมะลิ ครู โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง
20 นางไพวรรณ สกุลโพน ครู โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
21 นางนันทา รัตนวรรณี ครู โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
22 นางศรีพระจันทร์ กุลชนะรงค์ ครู โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
23 นางนวลละออง สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนค าบงพิทยาคม
24 นางสาวสุวคนธ์ แสบงบาล ครู โรงเรียนค าบงพิทยาคม
25 นายละคร วุฒิสาร ครู โรงเรียนค าบงพิทยาคม
26 นางอ านวย โทไข่ษร ครู โรงเรียนค าม่วงจรัสวิทย์
27 นายอ านาจ ศรีสาร ครู โรงเรียนค าหมุนผดุงเวทย์
28 นายมนตรี อินทรสถาพร ครู โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ
29 นางฉวีวรรณ อินทรีย์ ครู โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน
30 นางวลัยภรณ์ ไชยประโคม ครู โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน
31 นางปัถมา จิตจักร ครู โรงเรียนแจนแลนวิทยา
32 นางนิภาพร แสนสุมา ครู โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
33 นางวารี บุษบงค์ ครู โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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34 นางสุกานดา ภูนาฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา
35 นางญาดา จ าปาหาร ครู โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
36 นางวันเพ็ญ จิตระวัง ครู โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
37 นางอัจฉรา ปิตะบูรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
38 นางสุทธิรักษ์ มัยยะ ครู โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
39 นายประสพโชค ยวงวิภักด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
40 นางเยาวเรศ พันธ์โนราช ครู โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
41 นายประชุม สมศิริ ครู โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
42 นางพันทิพย์ คชอาจ ครู โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์
43 นางล าใย ปานะลาด ครู โรงเรียนทุง่คลองวิทยา
44 นางนวลไว ไชยสุข ครู โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
45 นายทวีศักด์ิ กุลชาติ ครู โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
46 นางวิลาวัณย์ ชมภูบุตร ครู โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
47 นายเดชา เรืองไชย ครู โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บ ารุง
48 นายสุริยะ อุดมจิตร ครู โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บ ารุง
49 นางใบสด สารผล ครู โรงเรียนบ้านกกตาล
50 นายฤกษ์อุไร ปรุงหอม ครู โรงเรียนบ้านกลาง
51 นางเตือนใจ โชติจ าลอง ครู โรงเรียนบ้านแก้งเด่ือ
52 นางเทียมจันทร์ กตารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านปลาขาว
53 นางขวัญ ชื่นชม ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง
54 นางจันทเนตร เหลือผล ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร
55 นางเทพอนงค์ แสนพวง ครู โรงเรียนบ้านดงหมู
56 นายชูวิตย์ สังฆะธาตุ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม
57 นายชาติ เศษหอม ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
58 นายประเสริฐ อินทร์พรหม ครู โรงเรียนหนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล"
59 นายบัญชา ช านาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
60 นางอรวรรณ มัธยมนันทน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง
61 นางทับทิม พลต้ือ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง
62 นายค่ า วรชัย ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
63 นางละออ สกุลโพน ครู โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์
64 นางคันธะ เรืองไชย ครู โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์
65 นางวราภรณ์ วิศรียา ครู โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์
66 นายพยุงศักด์ิ สิงห์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านสวนผ้ึง
67 นายบุญเร่ิม แสนณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านค าป่าหว้าน
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68 นางเสาวนิตย์ ลาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านค าป่าหว้าน
69 นางสดศรี ท ามา ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
70 นางพิณฑะ ถิตย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านกุดกอก
71 นางสีสุพรรณ วิเศษนันท์ ครู โรงเรียนหนองบัวกลาง
72 นายประสพ นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนหนองบัวกลาง
73 นางสาววิไลวรรณ วิไลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
74 นางเพ็ญแข จิตปรีดา ครู โรงเรียนบ้านวังเวียง
75 นางสุจิตรา พิกุลดก ครู โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
76 นางวลัยภรณ์ วิศรียา ครู โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด
77 นายส ารอง วิศรียา ครู โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด
78 นายบุญเพียง แทบสี ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
79 นายนิเวทย์ วังวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง
80 นางบรรเจิด อุไรพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยฝา
81 นางยุพาพร วรพล ครู โรงเรียนบ้านน้ าปุน้
82 นางราศรี หาชื่น ครู โรงเรียนบ้านน้ าปุน้
83 นายมานิต พรมโนภาส ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา
84 นายประภาส พลไกรษร ครู โรงเรียนบ้านนาเหนือ
85 นายอารีย์ ตาลอ าไพ ครู โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา
86 นายสองสี ใจคุ้มเก่า ครู โรงเรียนบ้านจาน
87 นางสินธุ เตรียมกลม ครู โรงเรียนบ้านจาน
88 นายเพลิน ศรีอุ่น ครู โรงเรียนบ้านนาวี
89 นายสุทธิพงษ์ จงใจรักษ์ ครู โรงเรียนบุง่คล้าวิทยาคมมิตรภาพที ่194
90 นางศรีสุดา นาชัยเงิน ครู โรงเรียนบุง่คล้าวิทยาคมมิตรภาพที ่194
91 นางเกษร ศรีอรัญ ครู โรงเรียนบ้านค าอีหงษ์
92 นางรองรัตน์ ภูมิภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านค าอีหงษ์
93 นายสมศักด์ิ ปลอดไธสง ครู โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บ ารุงวิทยา
94 นายทองมอญ โพธิภ์ู ครู โรงเรียนบ้านห้วยแดง
95 นายเรืองศิลป์ พลบุตร ครู โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
96 นางพุม่พวง ปวงสุข ครู โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
97 นางพรรณนิภา ผิวอ่อน ครู โรงเรียนบ้านโพนนาดี
98 นายประวัติ เหล่าสาย ครู โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว
99 นายทวีสันต์ จันทะวัน ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง

100 นางทองสมุทร โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
101 นายชาญยุทธ ภูติโส ครู โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
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102 นางอุบลศรี อุดรแผ้ว ครู โรงเรียนสามัคคีบัวขาว
103 นายวีรพล ผาณิบุศย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
104 นางสุภาภรณ์ บัวพรหม ครู โรงเรียนบ้านค าพิมูล
105 นายณัฐกฤษฎิ ์พิมพ์ประชา ครู โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
106 นางศุลีรัตน์ นิลโคตร ครู โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
107 นายตรง คุ้มกุดหว้า ครู โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
108 นายพิสิษฐ ค าแสนโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนชาด
109 นายกิจจา อัดโดดดร ครู โรงเรียนบ้านโนนชาด
110 นายธนาวรรธน์ สันวิลาศ ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
111 นางเพ็ญศรี ชื่นวัฒนา ครู โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
112 นายสังคม สุทธิประภา ครู โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
113 นางหอมหวล แดงบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านโนนเทีย่ง
114 นายปัจฉิม สระแก้ว ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
115 นายสมบูรณ์ อรรคอุดม ครู โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
116 นางสิริกาญ สงวนรัตน์ ครู โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
117 นายประกอบ เขจรศาสตร์ ครู โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน
118 นางจงกล อามาตย์ ครู โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน
119 นางหทัยรัศกมล เหล่ือมศรี ครู โรงเรียนบ้านชาด
120 นางมาลัย โชติสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านคุย
121 นางจันทร์ทิพย์ ภารส าราญ ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ
122 นายเกรียงศักด์ิ พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
123 นางสาวดรุณี มละมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
124 นางประครองศรี มุลทา ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
125 นางจ านงค์ นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
126 นางร าไพ ธวะบุรี ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
127 นางรัชนีภรณ์ พันธะไชย ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
128 นายวรจักษ์ จิตจักร ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ
129 นางปิยะดา อุดมนา ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ
130 นางรพิกร อาษาศึก ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ
131 นางสาวสุดาพร อนุศาสตร์ ครู โรงเรียนหนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล"

1 นางนัททิกา  แดงชาติ  ศึกษานิเทศก์
2 นายอดิศักด์ิ  สถิตอยู่  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด
3 นายเกียรติกล้า  บัลลังก์นาค  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1
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4 นายสุชาติ  ผู้มีทรัพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้ าเพชร
5 นายภากร  สีเขียว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
6 นางสาวมรรคมณฑ์  สนองคุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคุยป่ารัง
7 นายดิลกฤทธิ ์ อภิวัฒนสิงหะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานไผ่
8 นายสมพงษ์  สู่หญ้านาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินกรอย
9 นายสมนึก  จันทร์พุฒ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต

10 นายชลอ  วัตตเสรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลักไม้ด า
11 นายไวกูณฐ์  ต่างประเทศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม
12 นายมนัส  ผลไพบูลย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกสัมพ(ีวิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
13 นายสมศักด์ิ  ลอรักษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์
14 นายเฉลิมวุฒิ  หอมระร่ืน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโขน
15 นายบรรพต  กัลพฤกษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทราย
16 นายปรีชา  แสงเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม
17 นายพินิจ  จันตาวงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางขนุน
18 นายรัตนศักด์ิ  เงินทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
19 นางรัชนี  วรขะจี  ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
20 นายพิรุฬห์ สิงหราช  ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
21 นายสรวุทธิ  พิทธยะพงษ์  ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
22 นางพิณทิพา  ปัญญาเสน  ครู โรงเรียนบ้านนาบ่อค า
23 นางพรพิมล  สมจิโน  ครู โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
24 นายชัยภูมิ  จันทร์ตุ้ย  ครู โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
25 นางชลอ  สัจจา  ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
26 นางจันทนา  เต็งเจียง  ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
27 นางพิมล  ยศสมุทร์  ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
28 นายขวัญชัย  นิ่มค า  ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
29 นางสมเพียร  ศรีสุข  ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
30 นายสุพชัย  วงศ์สกุลเกียรติ  ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
31 นางชุติกาญจน์  สีเขียว  ครู โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ)์
32 นางสมปอง  กมลวิบูลย์  ครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก
33 นางสุจิตรา  สุขทรัพย์  ครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก
34 นายประเสริฐ  พิมพา  ครู โรงเรียนบ้านทุง่เศรษฐี
35 นางวรารัตน์  แย้มโกเมนทร์  ครู โรงเรียนสาธิต
36 นางสาวนิตยา  รักพ่วง  ครู โรงเรียนสาธิต
37 นางปรานอม  ศรีวรรณ  ครู โรงเรียนสาธิต
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38 นางนิชยา  ศรีเริงหล้า  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
39 นางบังเอิญ  ศรีวังราช  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
40 นางพิสมัย  กงจักร  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
41 นางเรณู  ฉิมพานิชย์  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
42 นางสมทรง  กงสุวรรณ  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
43 นายฤทธิรงค์  พรหมรักษา  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
44 นางอรสา  เฉวียงหงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
45 นางประทิน  เล้าหะชัย  ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
46 นางสาวจรรยา  อินทอง  ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
47 นายวีรวัฒน์  ขอจิตต์  ครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
48 นายยงค์  ลาสุขัง  ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
49 นายณรงค์  ร่มพยอม  ครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต
50 นายชูศักด์ิ  จันทร์อ่อน  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
51 นางล าพูน  แก้วจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านน้ าดิบ (ศรีก าแพงอุปถัมภ)์
52 นายองอาจ  อ่อนฤทธิ ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง
53 นายชญารัฐ  แดงอร่าม  ครู โรงเรียนบ้านทุง่ตาพุก
54 นางสิริญาภา  บุญเป็ง  ครู โรงเรียนบ้านทุง่ตาพุก
55 นางยี่สุ่น  นาคนาม  ครู โรงเรียนสหวิทยาคม
56 นายอนงค์  เงินโม้  ครู โรงเรียนบ้านทรงธรรม
57 นายภราดร  นาคพงษ์  ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
58 นายสมเกียรติ  ครองสุขศิริชัย  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิอ์ุปถัมภ)์
59 นางกัณทิมา  รักษ์ชน  ครู โรงเรียนบ้านท่าเสล่ียง
60 นางสุดใจ  มะนาวหวาน  ครู โรงเรียนบ้านโพธิพ์ัฒนา
61 นางมารศรี  พันธุศิลป์  ครู โรงเรียนบ้านโพธิพ์ัฒนา
62 นางระวีวรรณ  เพ็ชรคง  ครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย
63 นางละออ ค าดี ครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย
64 นางทัศนา  กาเชียงราย  ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
65 นางอรวรรณ  สุธนะดิลก  ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
66 นางระเมศ  สมอนาค  ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
67 นางภาศิมาส  ยอดวันดี  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
68 นายประจวบ  ลาอาภัย  ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้
69 นางสาวกัลยา  แจ่มหม้อ  ครู โรงเรียนบ้านนานอก
70 นางนิติยา  สุขสมจิตร์  ครู โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง
71 นายณรงค์  ราชทรัพย์  ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
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72 นายประทีป  แก้วจีน  ครู โรงเรียนบ้านบึงลูกนก
73 นางวราภรณ์  เมฆ ี ครู โรงเรียนบ้านวังตะแบก
74 นายสวาสด์ิ  สังคง  ครู โรงเรียนบ้านวังมะค่า
75 นางวราภรณ์  แสงเมือง  ครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
76 นายประดิษฐ  อินทะศร  ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
77 นางเบญจวรรณ  อินทรเทศ  ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
78 นางอุบล  โตนาค  ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่น
79 นางแสงเทียน  แก้วนคร  ครู โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 
80 นางสุภารัตน์  ชาปู ่ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มหาชัย
81 นายศิริพงศ์  นาคประเสริฐ  ครู โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม
82 นางวีณา  มูลศิริ  ครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา
83 นางสมบัติ  สุภาสูรย์  ครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์
84 นางประพันธ์ศิลป์  แป้นปราณีต  ครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
85 นางวิลาสินี  อ่วมสถิตย์  ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
86 นางปราณี  โสพันธ์  ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
87 นางสาวสุมนมาส  นามเสถียร  ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
88 นายสมจิตร  ยศสาย  ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
89 นายวิศิษฏ์  ดีจิ๋ว  ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
90 นางมาลี ค าภิระยศ ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
91 นายสิรวิชญ์  พิลึก  ครู โรงเรียนบ้านปางขนุน
92 นายชาติชาย  ปิน่จุลัย  ครู โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ)์
93 นางฐิติพร  อินทรสูต  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร(บ้านนครชุม)
94 นางชุติมา  จันทร์อ่อน  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
95 นางทับทิม  ตรีเจริญ  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
96 นางวิลัดดา  ขอจิตต์  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
97 นางทัศนีย์  แถมสุข  ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
98 นางบุญญรัตน์  น้าคณาคุปต์  ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
99 นางนงนุช อิ่มโอษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

100 นางวรรณา  ศิริสุนทร  ครู โรงเรียนบ้านล ามะโกรก
101 นายสมควร  ชูชีพ  ครู โรงเรียนบ้านล ามะโกรก
102 นายกิตติศักด์ิ  กระต่ายทอง  ครู โรงเรียนบ้านล ามะโกรก
103 นางมณธการ  เทียนสันต์  ครู โรงเรียนบ้านล ามะโกรก
104 นางมัลลิกา  นาคน้อย  ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
105 นางจารุวรรณ  ลาภาอุตร์  ครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต
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106 นางสุวาริน  ศรีธรรมมา  ครู โรงเรียนวัดคูยาง
107 นางบ ารุง  ไกรสอน  ครู โรงเรียนจ ารูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
108 นายอดิศร  สนิทมาก  ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
109 นายบัญชา  การสมวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
110 นางส ารวง  นาไทย  ครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์
111 นายอัมพร  หาญล ายวง  ครู โรงเรียนบ้านธ ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) 
112 นายธีระศักด์ิ  จันทรานุสรณ์  ครู โรงเรียนบ้านธ ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) 
113 นางนิตยา  บุญญา  ครู โรงเรียนบ้านธ ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) 
114 นายชุมพร  เชื้อหมอ  ครู โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
115 นายสมชาย  ห้วยสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
116 นางวิไล  ระวรรณ  ครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
117 นางสมพร  กิ่งวาที  ครู โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์
118 นางนิจ  เมฆเล่ือม  ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน
119 นายสมชาย  วังศรีราช  ครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
120 นางมาลิน  นาคเกิด  ครู โรงเรียนบ้านทุง่ตาพุก
121 นางฐิศรา  พันธุสังวรณ์  ครู โรงเรียนสหวิทยาคม
122 นางจารุวรรณ  เคลือบวัง ครู โรงเรียนบ้านทุง่สวน
123 นายอุดร  พ่วงอินทร์  ครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
124 นางสุณิสา  ศรีทองกลาง  ครู โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ
125 นางวิรงรอง  ธงด่านทวน  ครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย
126 นางสมใจ  พลขันธ์  ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
127 นายช านาญ  ธงด่านทวน  ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
128 นางนิภา  พลอาชา  ครู โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
129 นางฐิติมา  พิริยะ  ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้
130 นายประสงค์  กุลมิ่ง  ครู โรงเรียนบ้านเก่า
131 นางอัมพร  เดชะผล ครู โรงเรียนบ้านวังตะแบก
132 นางวันเพ็ญ  โกวิทปาลกุล  ครู โรงเรียนบ้านวังตะแบก
133 นายเกรียงศักด์ิ  อันยงค์  ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าใส
134 นางลมโชย  อันยงค์  ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าใส
135 นายอดุล  พุม่ภัทรพงศ์  ครู โรงเรียนบ้านไร่ดง
136 นายเสวก  พ่วงข า  ครู โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ
137 นางยุวนารถ  ศิริผ่อง  ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า
138 นางธีระนันท์  โปร่งเกษม  ครู โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
139 นางบังอร  ฤทธิเ์รืองเดช  ครู โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
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140 นายทวาย  โชติน้อย  ครู โรงเรียนบ้านทุง่มหาชัย
141 นายอริชัย  สุขุมพานิช  ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
142 นายจ าลอง  วัฒนพงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
143 นางสุวรรณา  โคกลือชา  ครู โรงเรียนบ้านเกศกาสร
144 นายจักรกฤช  สุภาภรณ์ประดับ  ครู โรงเรียนบ้านทรายทอง
145 นายมงคล  ค าส่ง  ครู โรงเรียนบ้านหนองวัวด า
146 นางสาวนวชล  สมบัติคีรีไพบูลย์  ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
147 นายปรีชา  อบเชย  ครู โรงเรียนบ้านวังชมภู
148 นายมานิตย์  รัตนะแก่นจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านลานดอกไม้

1 นายปองภพ วรรธนากมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง
2 นางธิติสุดา จันทัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
3 นายก าพล นิลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชายเคือง
4 นายพิภพ เสวกวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา
5 นายชุมพล โอภาโส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถนนน้อย
6 นายมงคล เล็กกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีก าแพงเขต
7 นายสุชาติ วิกรานต์นนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแปลงส่ี
8 นายศักด์ิศรี ลอยบัณฑิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะล่อม
9 นายกิตติ คุ้มชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรสารศึกษา

10 นายพายัพ ฟุง้ธีรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองลาน
11 นายสุพจน์ ชูประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา
12 นายกมล สิงหราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์
13 นายมงคล สุภาบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
14 นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
15 นายณรงค์ฤทธิ ์อินพระยา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
16 นายมงคล อินสอาดพล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
17 นางวิมล ใส้พงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
18 นายสมเกียรติ พรหมวิมุติ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
19 นางสุวรรณา สมทรัพย์ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
20 นายณัฐพนธ์ ไผ่ชู ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาล
21 นางวิลาวัลย์ กรรณิกา ครู โรงเรียนบ้านคลองไพร
22 นางชุมพร นานานพนันท์ ครู โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
23 นางสาวสุภาพ โสภา ครู โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
24 นายอ านาจ สังข์วะระปรีชา ครู โรงเรียนบ้านช่องลม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2
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25 นางกาญจนา แต้วัฒนาสกุล ครู โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที ่27)
26 นายอรุณ ศรีปลาด ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
27 นางนิภา ศรีปลาด ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
28 นายเกรียงศักด์ิ ศรีนิล ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
29 นายสมศักด์ิ รอบุญ ครู โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีก าแพงเขต
30 นางสุณี รอบุญ ครู โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีก าแพงเขต
31 นางธารินี ศรีหยวก ครู โรงเรียนบ้านบึงส าราญ
32 นางอุบล คงใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
33 นางระวิพรรณ น้อยน้ าค า ครู โรงเรียนบ้านไผ่งาม
34 นางนิรมล สุขบุรี ครู โรงเรียนบ้านพัดโบก
35 นางสาวสุภาวิณี พัวงามประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
36 นางบุญเกิด ค าทูม ครู โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที ่189
37 นายนิวัฒน์ เขตวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าซึม
38 นางประทุม กลางสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าแดง
39 นางสังวน พุม่หมอก ครู โรงเรียนบ้านวังบัว
40 นายภาณุชิต ชาวด่าน ครู โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี
41 นายพิชิต ภูม่ั่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
42 นางวลัยรัตน์ ร่มพิกุล ครู โรงเรียนวัดคลองเจริญ
43 นางรจนา ชมภูศรี ครู โรงเรียนวัดแสงอุทัย
44 นางสาวสุจิตรา เงินเมือง ครู โรงเรียนวัดแสงอุทัย
45 นางสุวรรณา คีรีวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองเหมือด
46 นางจิราณี ใจบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
47 นางราตรี ยาวีระ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
48 นางนิรชา จุลพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
49 นางชลธิชา วรชินา ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุง่สนุ่น)
50 นางพรนิภา ข าอ้วม ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุง่สนุ่น)
51 นางจิดาภา ดิเรกสุข ครู โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า
52 นายมาโนช คงประจักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
53 นางวิไลวรรณ สารียัง ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
54 นายประสิทธิ ์สืบวงษ์รอด ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร
55 นางสมคิด โคยามา ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร
56 นางสาวระหัส ธรรมสอน ครู โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา
57 นายสุรศักด์ิ รุ่งคีรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
58 นางอนันทิญา ตรีเนตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)



๗๓

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
59 นางไฉไล ชาญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกระบวยทอง
60 นางอุไร ชูโตศรี ครู โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
61 นางอัจฉรา อินทร์แนม ครู โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที ่27)
62 นายอ านาจ นาควังไทร ครู โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที ่27)
63 นายกวิน ระวังภัย ครู โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
64 นางบุญศรี วัชรขจร ครู โรงเรียนบ้านทุง่ซ่าน
65 นายด ารงค์ นาคจีน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ทอง
66 นางณรรฐวรรณ์ นิพนธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเหนือ
67 นายสุทน น้อยเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
68 นางวัฒนา นาคพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที ่189
69 นางทวีพร เขียวสุด ครู โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ)์
70 นางสมศรี โอสาร ครู โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ)์
71 นางอุบล อนุสรณ์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านวังบัว
72 นางศันสนีย์ ธนสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านวังพลับ
73 นางจรรจิรา พ่วงทอง ครู โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง
74 นายกวี อิทธิวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านส่องตาแล
75 นายสมศักด์ิ หุน่ทอง ครู โรงเรียนบ้านส่องตาแล
76 นายนเรศ ใจตา ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
77 นางวิภาวี ชมภูศรี ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
78 นางศิริพร จงกลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน

1 นายบุญเรียน จันทรเสนา นิติกรช านาญการพิเศษ
2 นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์
3 นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ ศึกษานิเทศก์
4 นางบุษรา อ่อนคง ศึกษานิเทศก์
5 นางมณีวรรณ นามโสม ศึกษานิเทศก์
6 นางธัญญธร มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
7 นายปัญญา รอดแพง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
8 นายมีชัย เสาหล่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
9 นายสุรชัย ฤทธิรั์กษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

10 นายเสรี สิทธิอุปชา ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
11 นายสุนทร เจริญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
12 นายรณชัย สินธพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
13 นางจารุณี กลางสาแม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชามป้อมชานบึงโพธิท์อง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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14 นายเพ็ชรัตน์ อ่างยาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
15 นายสนิท พลค้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง
16 นายประสาท พิมพ์สุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง
17 นายค าผัน หินวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก
18 นายประสิทธิ ์รักญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
19 นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
20 นายณรงค์ศักด์ิ ติตะปัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
21 นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
22 นายสุเมฆ วรรณห้วย ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิช์ัย
23 นางนุชรี โพธิห์อม ครู โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
24 นายวรเวท รัศมาวี ครู โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
25 นางเทียมศิลป์ นาคอก ครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง
26 นายทวีศักด์ิ งอสอน ครู โรงเรียนบ้านทุม่(ทุม่ประชานุเคราะห์)
27 นางนิภาพรรณ เสนามนตรี ครู โรงเรียนบ้านทุม่(ทุม่ประชานุเคราะห์)
28 นางวงจันทร์ โคตรฮุย ครู โรงเรียนบ้านค้อท่อน้อย
29 นางสุธัญณิชา แพงปัสสา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพีย้ฟาน)
30 นายสุบัน ค าจันทร์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพีย้ฟาน)
31 นายไพบูลย์ จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิท์อง
32 นางละม่อม ศรีโยธา ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
33 นางสมมาตย์ วงษ์ทรงยศ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
34 นางสาวศิลปิน ทานสมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
35 นายถาวร นาคสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
36 นายสมคิด อนุรักษา ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่
37 นางอนงรักษ์ นิรันดร์กูล ครู โรงเรียนบ้านม่วง
38 นายศุภชัย มโนชัย ครู โรงเรียนบ้านม่วง
39 นางสุภาพ ถาค ามี ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
40 นางสุดานี พิทยาวุธวินิจ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
41 นางส าเนียง ศิริทองสุข ครู โรงเรียนบ้านห้วยชัน
42 นางบ าเพ็ญ จันทร์โสดา ครู โรงเรียนบ้านบะยาว
43 นายบ าเพ็ญ หินแก้ว ครู โรงเรียนบ้านป่าหวาย
44 นางสุรีย์พร สืบชมภู ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
45 นายประยูร สุดชา ครู โรงเรียนบ้านป่าเหล่ือม
46 นางแหวนใจ ภูเ่งิน ครู โรงเรียนสนามบิน
47 นางจิรอ าไพ แก้วฉวี ครู โรงเรียนสนามบิน
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48 นางเสวียง ผละพล ครู โรงเรียนสนามบิน
49 นางรัชนีวรรณ อินหาดกรวด ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ(่ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
50 นางสนิท สิทธิอุปชา ครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
51 นายชัชวาลย์ ถุงวิชา ครู โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
52 นายมนตรี สนธ์น้อย ครู โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
53 นางรุ้งกัญญา ค าพิทูรย์ ครู โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี
54 นายอดิเรก แสนสุทรวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
55 นายมนตรี ศรีสิทธิพรหม ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
56 นางสาวนันท์นภัส รัตนนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุง่ประชาบ ารุง
57 นางมาลินี ศรีนาง ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง
58 นายเกตุพงษ์ ภูวเกตานันท์ ครู โรงเรียนบ้านบึงฉิม
59 นางไพรวรรณ มัชปาโต ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
60 นางสาวพวงเพชร ค าโหลน ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
61 นายวรพล สมวงษา ครู โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิว์ิทยา
62 นางฉวีวรรณ ประหา ครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปีย้
63 นางจันทร์แรม สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปีย้
64 นายเอกพงษ์ โสพุฒอ่อน ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
65 นางสาวไพรวัลย์ วงษ์ค า ครู โรงเรียนบ้านโกทา
66 นางภรสุภา ศรีหาพุฒ ครู โรงเรียนบ้านโกทา
67 นางสาคร ดงลุน ครู โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบ ารุง
68 นางศรีเมือง สีน้อยขาว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
69 นางมนัสฌา อัศววัฒนาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
70 นางวรรณี พรมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
71 นางสุพภร ยศธสาร ครู โรงเรียนบ้านเต่านอ
72 นางศรัณยา มีแสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
73 นายมานพ พันโท ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเด่ือ
74 นางวนิดา วงศ์เครือ ครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง
75 นายเรืองยุทธ จิตติวาทิน ครู โรงเรียนบ้านทุม่(ทุม่ประชานุเคราะห์)
76 นางสุปราณี เมืองสิม ครู โรงเรียนบ้านหนองปอ
77 นางกฤษณา ธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
78 นางจินตนา จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิท์อง
79 นางศริญญา อินทร์เสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
80 นางไข่มุก จันทรจตุรภัทร ครู โรงเรียนบ้านบึงแก
81 นายฉลวย แก้วเรือง ครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
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82 นางสุนันท์ ธรรมวงษ์ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
83 นายสมภพ เวียงวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้
84 นายวิโรจน์ วงศ์สละ ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อย
85 นางเกยูรรัตน์ ธนะภูมิชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
86 นางอรณีวรรณ หินวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านชาด
87 นางสาวศิริลักษณ์ สารฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
88 นางสุมาลี ถิ่นเมืองทอง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
89 นางลาวัลย์ สุภาวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
90 นายสนิท กิจโป้ ครู โรงเรียนบ้านหนองปิง
91 นางสาวพรทิพย์ นิมิปาล ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
92 นางเรณู ตรีโลเกศ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
93 นางอุมาพร มาลัยขวัญ ครู โรงเรียนสนามบิน
94 นางบังอร ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนสนามบิน
95 นางนภาพร ภูช านิ ครู โรงเรียนสนามบิน
96 นางมารศรี โทบุราณ ครู โรงเรียนสนามบิน
97 นางวรรณีย์ เจริญราช ครู โรงเรียนสนามบิน
98 นางสุมาลี ประสพสุขบุญ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก
99 นายธรรมนูญ เข็มลา ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ

100 นางสุมาลา งานไว ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
101 นางอรอนงค์ พัสดร ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
102 นายสุทธิดล ใจตรง ครู โรงเรียนบ้านโคกล่าม
103 นางสมนึก กิจโป้ ครู โรงเรียนบ้านสาวะถ(ีสาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎ)์
104 นางสุคนธา แหวนนิล ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
105 นางนงค์นุช จันทาสีกา ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือง
106 นางพะกิจ สร้อยศรีฉาย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
107 นายไชยยงค์ สาสุนทร ครู โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
108 นายคนงค์ นามโยธา ครู โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
109 นางบัวเรียน แก้วแกมเกษ ครู โรงเรียนบ้านสะอาด
110 นายสมนึก สีเขียวแก่ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
111 นางรัตติกานต์ งามจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
112 นางสุพรรัตน์ ชาญเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
113 นายอภิชาติ สุชีววัฒนะกุล ครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปีย้
114 นางดวงตา โสพุฒอ่อน ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
115 นางพรทิพา สาธิตสิริกุล ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
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116 นางไพบูลย์ ศรีดี ครู โรงเรียนบ้านโกทา
117 นางสุวรรณรัตน์ ศิริพันทะ ครู โรงเรียนเขื่อนกระพีศึ้กษา
118 นายภรณ์ชนก แก้ววัฒนะ ครู โรงเรียนเขื่อนกระพีศึ้กษา
119 นางบรรจบรัตน์ จันสีหา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
120 นางเสาวนีย์ บุญประจักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
121 นางปวริศา บุญเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน
122 นางปาณิศา ศรีโนนชัย ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
123 นายคมสันต์ ศรีอุดร ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง
124 นางสุพัตรา ปัญญาค า ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
125 นายดาวเหนือ เคนดา ครู โรงเรียนบ้านสะอาด
126 นายไพโรจน์ ตาทอง ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ

1 นายทองหล่ัน จัตุจันทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหมากพริกล้ินฟ้า
4 นายประยงค์ชัย มาป้อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
5 นางตานี ถาเหง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ
6 นายดาวยศ พลสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่มน
7 นายส าราญ ฐานะวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา
8 นายจรูญศักด์ิ ธรรมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
9 นายประยูร ระดาบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข

10 นายธีระศักด์ิ ช้อนบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
11 นายบรรจง บุษดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าปอ
12 นายเข็มพร แสงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแสง
13 นายอุบล ล้ิมสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินต้ังโคกก่อง
14 นายไพฑูรย์ รูปพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนซับแดงซ าไผ่
15 นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
16 นายสมศักด์ิ ชาแท่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือกอบง
17 นายเชิด หึกขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า
18 นายสัญญา สินทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
19 นายมนัส มาซา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
20 นายนิกร ภูมิเขตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคก
21 นายศักดา ศรีผาโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
22 นายบุญเล้ียง ศรีกงพาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
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23 นายสายตา คงเทียมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตับเต่า
24 นางดาราภรณ์ ไวบรรเทา ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
25 นางอุไรวรรณ คัญทัพ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
26 นายทองปาน ผิวขม ครู โรงเรียนบ้านกุดเชือก
27 นายไพฑูรย์ สิทธิกระโทก ครู โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
28 นายพิชญ์ชัย บุญเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวล าวังชู
29 นางสุพรรณา วิลัยสัย ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
30 นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์ ครู โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อม
31 นายไพรัช เคนหงส์ ครู โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี
32 นางพักตร์พิมล ภูมิกอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
33 นายสุทธิดล มอญขาม ครู โรงเรียนบ้านไส้ไก่
34 นางรัตนา ประวัตินภา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
35 นายบุญเทียม เรืองสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
36 นางสุพรรณนา สะเดา ครู โรงเรียนบ้านโจด
37 นางจิรัชญา ยอดสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี
38 นางนิธินาถ จันทร์เทศ ครู โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
39 นายประมวญ สอนทา ครู โรงเรียนบ้านโกน้อย
40 นายค าพอง ภูหัตถการ ครู โรงเรียนบ้านขามเรียน
41 นายเสมียน ธุระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า
42 นางกิ่งแก้ว ตุ้มชู ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
43 นางสุจิตรา ศิริปการ ครู โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
44 นายปรีชา กันตัง ครู โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
45 นายอโศก ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
46 นางงามตา นาสมยนต์ ครู โรงเรียนบ้านบัว
47 นางกฤษณา วงศ์วอ ครู โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บ ารุง
48 นางวันเพ็ญ คามวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
49 นางสมหวัง สุดจริง ครู โรงเรียนบ้านแคนเหนือ
50 นายสงบ เทียบฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง
51 นางสาวจ ารัส ผิวขม ครู โรงเรียนบ้านเป้าประชาบ ารุง
52 นางจันทร์เพ็ญ ดวงจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
53 นางวงเวช ผิวขาว ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน
54 นางสมมุ่ง สายธนานุรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
55 นางล าพูน พุทธโฆษ์ ครู โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์
56 นางนิตย์ บุตรสาธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
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57 นางปราณี เถาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย
58 นางบัวทอง สารจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
59 นางละออง ราชณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
60 นางกนกราดา จันทวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด
61 นางวรีพร งามพรม ครู โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
62 นางวันทนี ตุติ ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี
63 นางจามจุรี เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี
64 นางพรประภา หงษา ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี
65 นางฉวี ช้อนบุตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
66 นางศิรินาท พิลาออน ครู โรงเรียนบ้านโนนข่า
67 นางวิยะดา วรแสน ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปีย้ดอนข่า
68 นายโสฤทธิ ์บรรยง ครู โรงเรียนบ้านวังหว้า
69 นางศิริรัตน์ เวทนาสุข ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน
70 นางรัชนี เชาระก า ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน
71 นายเอิบ ปลัดศรีช่วย ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน
72 นายเหรียญชัย โคกหงส์ ครู โรงเรียนบ้านค าโซ่
73 นายบัญญัติ โพธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
74 นางศุภวรรณ ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง
75 นางแก่นจันทร์ พลดงนอก ครู โรงเรียนไตรมิตรประชาบ ารุง
76 นางสุมาลี ศรีวงษ์ ครู โรงเรียนไตรมิตรประชาบ ารุง
77 นางวรณี ทะคง ครู โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
78 นายสนิท ทะคง ครู โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
79 นางเบญจา วงศ์พลตรี ครู โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
80 นางสาวประหยัด ป้อมปราณี ครู โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ
81 นายสุชัย ซ่ือตรง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
82 นางสมพิศ พิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเกิ้ง
83 นางปราณี แก้วมูลมุข ครู โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง
84 นายวิรัตน์ นามวงค์ ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
85 นางสาคร มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด
86 นางสมปอง ทองทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
87 นางทิวาพร โสมา ครู โรงเรียนบ้านกุดเชือก
88 นางวัชรีภรณ์ ศรีบุดดา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
89 นางเกศินี เพ็งนอก ครู โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
90 นางปราณี ลีลาศ ครู โรงเรียนบ้านวังหว้า
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91 นางสาวบัณฑิตา ผิวฝาก ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
92 นายวิษณุกร เชื้อสีดา ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
93 นายทินกร อ่อนตา ครู โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนง้ิว
94 นางภิรมย์ ใสกาง ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
95 นางไกรทอง โพธิด์ม ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน
96 นางมัลลิกา ศิรินารถ ครู โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
97 นายชัยศิลป์ อุปชิตร ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
98 นางนิระมน กัลยาสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านละว้า
99 นายชัยรัตน์ บุญหลาย ครู โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์

100 นายอนพัทย์ ผือลองไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่วิทยา
101 นายชาญชาติ ศรีรักษา ครู โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
102 นางวราภรณ์ ไลไธสง ครู โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ
103 นางไสว บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านค าโซ่
104 นายสยมพล พลชุมแสง ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย
105 นายเสนอ วิชัยวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปีย้
106 นางประภาส ดีนาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
107 นายสิทธิศักด์ิ จันทร์เรือง ครู โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี
108 นางสมคิด ไชยกูล ครู โรงเรียนบ้านท่านางเล่ือนท่าข่อย
109 นางสุภาภรณ์ มีช านาญ ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุง่สว่าง
110 นางจิตติพร เหลาแหลม ครู โรงเรียนบ้านโนนทัน
111 นางกนกพัชร เพชรดี ครู โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
112 นางสมพิศ เค้าแคน ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บ ารุง
113 นางอนันทา ขอนสัก ครู โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
114 นายวิจิตร ศักดาค า ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
115 นางจ ารัส เวชภูติ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
116 นายบุญน า แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
117 นางจินตนา ลุนเพ็ง ครู โรงเรียนสามหมอโนนทัน
118 นายเสถียร บัวระบัดทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
119 นายสมัย คุ้มบุง่ค้า ครู โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา
120 นายประวัติ ก้อนศรีษะ ครู โรงเรียนบ้านมูลนาค
121 นางละมุล รูปพรม ครู โรงเรียนบ้านโสกนาดี
122 นายรัศมี สอนจันทร์ ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
123 นางสาวสมหวัง สินธุเทา ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี
124 นางพุดทา จะเรียมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
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125 นายสมภาร ผงษา ครู โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
126 นางจันทนา อ่อนละมุล ครู โรงเรียนบ้านละว้า
127 นางจอมศรี อินทวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านละว้า
128 นางฉวีวรรณ ศรีกงพาน ครู โรงเรียนบ้านหินต้ังโคกก่อง
129 นางมลิวัลย์ บุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บ ารุง
130 นายสุภี อุปลา ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บ ารุง
131 นางสาวนัยรัตน์ บุษปวนิช ครู โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล

1 นายทินกร พันธุระ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายธนาศักด์ิ ศิริปุณยนันท์ ศึกษานิเทศก์
3 นายลิขิต ยอดสง่า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
4 นายสุนทร แนนเกล้ียง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
5 นายสุรพล ทองมีค่า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ
6 นายค ามุข แข้นา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา
7 นายสมาน หารเทศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
8 นายสงวน เทวะหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
9 นายด ารงพล ศรีพลนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวังหิน

10 นายสมบูรณ์ จบมะรุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
11 นายมนตรี เชษฐา ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา
12 นายถาวร ศรีโฮมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบคา
13 นายวิบูรณ์ ปุง้โพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบ ารุง
14 นายเชิดชัย ฤทธิไ์ธสง ครู โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น
15 นางรัศมี เกตุพิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านลอมคอม
16 นางวิไลลักษณ์ ปิดตายัง ครู โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา
17 นายสุวัฒน์ นารีค า ครู โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
18 นางสาวลิตา ไชยศรี ครู โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง
19 นางอ าพรรณ รินลา ครู โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
20 นางนวลถนอม ด้วงชมภู ครู โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
21 นางรัศมี พานนนท์ ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง
22 นายวัชรินทร์ บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์
23 นางนภาพล แพงค าแหง ครู โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
24 นางล าเพย ศรีใส ครู โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล
25 นางสุภาพร สิงหศรี ครู โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล
26 นางภัคสินี หมวดศรี ครู โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล
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27 นางกรรณิกา บุญลับ ครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางต าแย(ไพจิตรอุปถัมภ)์
28 นางมลิวัลย์ สิงห์สาคร ครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางต าแย(ไพจิตรอุปถัมภ)์
29 นางอังสนา ธุระตา ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อยหนองโจดหนองหอย
30 นางอารีย์ เลิศพลสถิต ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อยหนองโจดหนองหอย
31 นางอรวรรณ ศิริธร ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อยหนองโจดหนองหอย
32 นายวิศิษฐ์ ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ
33 นางอนงค์ แทนเป้า ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ
34 นางจิราวรรณ แพงค าแหง ครู โรงเรียนบ้านหันน้อย
35 นางวิรัญญา คลังคา ครู โรงเรียนบ้านหันน้อย
36 นายกฤษณพงศ์ บุบผาชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า
37 นางเบญจมาศ สิงห์น้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที ่206
38 นางนฤมล แท่นงาม ครู โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
39 นายกุศล ขันต์ิถม ครู โรงเรียนบ้านหันใหญ่
40 นางร าไพ มะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านทับบา
41 นางกฤตยาภรณ์ โยดิน ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี
42 นางสมหมาย พรมสีดา ครู โรงเรียนบ้านทุง่แค
43 นางทิพย์วรรณ พันธุว์ิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา
44 นายสมศักด์ิ โคตวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง
45 นางสุภาพร จันมา ครู โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม
46 นายสุบิน พลโยธา ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงมน
47 นางพิณทอง ศรีค าชน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงมน
48 นางอรพิน ช่วงวงษ์หล้า ครู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
49 นางวรางคณา เอาเออร์สวาลค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
50 นายพิทยา ไกรลาศ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
51 นางสุมาลี จอดนอก ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
52 นางเกษวภักดี ฉัตรพูนกุล ครู โรงเรียนบ้านดอนชาด
53 นางกษมาพรรณ ภูสง่า ครู โรงเรียนบ้านโนนเหล่ือมหัวขัว
54 นายกัณหา นามอ่อนตา ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
55 นางธนิญา ยอดเแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี
56 นางเภรีพร มะลาศรี ครู โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก
57 นางอังคณา ต้อมทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่
58 นางสมพร โลไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
59 นายประยุทธ์ จันสามารถ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก
60 นางสุรางค์ นามไธสง ครู โรงเรียนจตุคามวิทยา
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61 นายค าพันธ์ เดชสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอต้ัง
62 นายถวิล มาตย์วังแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
63 นายทองรัก บุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
64 นางบุญล้อม บาลี ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่
65 นางชะอิ้ม เพชรภา ครู โรงเรียนบ้านดอนโจด
66 นางภิรมย์ จุมพลน้อย ครู โรงเรียนนาโพธิช์ีวิทยา
67 นายสมศักด์ิ สงวนนาม ครู โรงเรียนบ้านโสกไผ่
68 นางจิรัชยา บุญเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
69 นางพิทยารัชฐ อุตรา ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
70 นางสาวทิพพาภรณ์ ภูดวงดาษ ครู โรงเรียนบ้านรัตนะ
71 นางทองค า เทพนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านรัตนะ
72 นายฤาชัย มอญขาม ครู โรงเรียนโนนทองวิทยา
73 นายนิโรจน์ อนุอัน ครู โรงเรียนโนนทองวิทยา
74 นายเครือไพร ภูมิพาน ครู โรงเรียนบ้านกุดรู
75 นางเข็มทอง จิตแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี
76 นางสมบูรณ์ ทวยเทียง ครู โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
77 นางสมเกียรติ ลมงาม ครู โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ)์
78 นายประมวล ทุมค า ครู โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ)์
79 นางรัศมี ยุทธสนอง ครู โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ)์
80 นายนุสินธุ ์มาตทะวงษ์ ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด)
81 นางสุทธิณี ยศม้าว ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
82 นายท านอง ธนูรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
83 นายสุดใจ โสธร ครู โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
84 นายเพ็ญศักด์ิ ข าโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน
85 นางสมเด็จ ทองชุม ครู โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
86 นางร าพึง ค าศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
87 นายยุทธพงศ์ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านละหานนา
88 นางจินตนา พลยูง ครู โรงเรียนบ้านทางขวาง
89 นางสุดา มาตทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุง่มน
90 นางจันทร์จิรา ช่วยนา ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
91 นางพัชราพร อวบอ้วน ครู โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
92 นางสมใจ สีหา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน
93 นางสมประสงค์ อังกาพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์
94 นางนภาภรณ์ สมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
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95 นางทองมี พระนคร ครู โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา
96 นางพูลสมบัติ เชษฐา ครู โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา
97 นางกองทรัพย์ ไสยกิจ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ
98 นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
99 นางมยุรี สินโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

100 นายบุญช่วย โคกแดง ครู โรงเรียนบ้านหลุบคา
101 นายรณกาญจน์ โจทย์จันทร์ ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี

๑ นายมั่นคง ศรแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายบุญถิ่น วรารัศมี ศึกษานิเทศก์ 
๓ นายพิชิต วรแสน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๔ นายสายัณห์ ศรีลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
๕ นายปรีชา จ่าสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพอง
๖ นายแก้ว อวนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ าใส
๗ นายประสพ พรมดวง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร
๘ นายรพินทร์ พลโยธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบง
๙ นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

๑๐ นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
๑๑ นายสุพจน์ ทาอามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแห้ว
๑๒ นายอุดม สงวนชม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าม่วง
๑๓ นายอินเทวา สุริยฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา
๑๔ นายอภิชัย สินโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพน
๑๕ นายทองเหลือง ค าภูเวียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระนวนซ าสูง
๑๖ นายนิคม ไกรแจ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าม่วมดงเย็น
๑๗ นางวิลาวัณย์ นาหนองตูม ครู โรงเรียนบ้านศรีสุขส าราญ
๑๘ นางบังอร อุตรศาสตร์ ครู โรงเรียนชุมชนกระนวน
๑๙ นายเสถียร เหลาลาภะ ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม
๒๐ นายสุวรรณ ขันทวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
๒๑ นางจุรีพร ศรีพรรณ ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่
๒๒ นางบัวผาย สุทธิปัญโญ ครู โรงเรียนบ้านหนองโอง
๒๓ นายวิสิทธิ ์แก้วค าแสน ครู โรงเรียนนามูลวิทยาคม
๒๔ นางพรรัตน์ สีช านิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเชือก
๒๕ นางรัฏติกาล มัตราช ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
๒๖ นางสาวภัททิรา รัตนวสุ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34(บ้านกุดโง้ง)
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๒๗ นายนิคม นัดทะยาย ครู โรงเรียนบ้านนาง้อง
๒๘ นายนิรันดร์ ช านาญ ครู โรงเรียนทุง่บ่อวิทยา
๒๙ นางถาวร มุงคุณค าชาว ครู โรงเรียนบ้านสว่างซ าโอง
๓๐ นายสง่า อุปัชฌาย์ ครู โรงเรียนบ้านโนน
๓๑ นายชูพันธุ ์ทาราศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนพยอม
๓๒ นางสาวสิริกมล บุษราคัม ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิท์่ามะเด่ือน้อย
๓๓ นางเกษร กงทา ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๓๔ นายไพฑูรย์ บัวใหญ่รักษา ครู โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
๓๕ นางวิจิตร ทองโคกสี ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
๓๖ นางเยาวพร พรมทา ครู โรงเรียนบ้านกุดพังทุย
๓๗ นางวิจิตรา ทองสา ครู โรงเรียนบ้านหินลาด
๓๘ นางสุวรรณี เมืองผุย ครู โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
๓๙ นางกิ่งเพชร อาจใจ ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
๔๐ นายส าราญ ลาภูมี ครู โรงเรียนน้ าพองประชานุกูล
๔๑ นางดวงแข ทองก้านเหลือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๔๒ นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
๔๓ นางเพ็ญประภา กลุ่มจอหอ ครู โรงเรียนบ้านโสกแสง
๔๔ นางเอื้อมพร สามาลา ครู โรงเรียนน้ าพอง
๔๕ นางทองเคลือบ นนทะแสน ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์
๔๖ นางภวดี แก้วพิลา ครู โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
๔๗ นางนพคุณ รอบไธสง ครู โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา
๔๘ นายทองม้วน สมมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๔๙ นางพวงเพชร คุ้มห้างสูง ครู โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
๕๐ นางสาคร มหาหิงค์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุขส าราญ
๕๑ นางพิกุล ขันทวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
๕๒ นายสุข งอนภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
๕๓ นางนิตยา อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่
๕๔ นายชลวัชร โนนทิง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
๕๕ นางศิริพร ไชยชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองซา
๕๖ นางประกาย ศิริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโอง
๕๗ นายสนิท จาระนัย ครู โรงเรียนบ้านโสกเส้ียวแสนสุข
๕๘ นางเจียมใจ คงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านค าคร่ึง
๕๙ นายศิริพงษ์ ไชยเสนา ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
๖๐ นายยุทธภูมิ ประทุมชุมภู ครู โรงเรียนบ้านหัวนาค า
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๖๑ นายวิทยา ปาละสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
๖๒ นางยาใจ แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง
๖๓ นางจีรนันท์ วงษ์โพย ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๖๔ นางศริญญา สุขเกษม ครู โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
๖๕ นายไพบูลย์ ขุนสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
๖๖ นายอาทิตย์ ศรีจ านง ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่
๖๗ นายสมยศ มนตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวค ามูล
๖๘ นางประจันทร์ โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านกระนวนซ าสูง
๖๙ นางเยาวลักษณ์ ราชบุรี ครู โรงเรียนบ้านค าแก่นคูณ
๗๐ นางสุกิ่งกาญจน์ พลพิลา ครู โรงเรียนบ้านค าแก่นคูณ
๗๑ นางนิตยา หมื่นหัส ครู โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
๗๒ นางสาวสุวรรณ จังพล ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเด่ือ
๗๓ นางเสนาะ ศรแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
๗๔ นายยรรยง บุญหลาย ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
๗๕ นางนิตยาพร นนฤาชา ครู โรงเรียนบ้านเพีย้ฟานโนนสวรรค์
๗๖ นายเดชสมภพ วงษ์ค าจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเพีย้ฟานโนนสวรรค์
๗๗ นางปาลิดา วงษ์ค าจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง
๗๘ นายโยธิน ผ่านวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
๗๙ นางสุพรรณี ชุณหบุญญทิพย์ ครู โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
๘๐ นายสุพรม ปุตะโคตร ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
๘๑ นายศรัญยุทธ ค าสุริย์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
๘๒ นางพรรณพิศ ทองสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
๘๓ นางนิภาพร ทองกอง ครู โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส
๘๔ นางพรพรรณ ภิรมย์ราช ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
๘๕ นายมนู บุตรพลับ ครู โรงเรียนบ้านวังชัย
๘๖ นางอภิญญา หลาบหนองแสง ครู โรงเรียนบ้านวังชัย
๘๗ นางกาญจนารัตน์ วงษาเทพ ครู โรงเรียนบ้านวังชัย
๘๘ นางพวงผกา โสค าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
๘๙ นางยุวดี ศรีเคน ครู โรงเรียนโคกสูงกุดน้ าใส
๙๐ นางวรรณา บุญญายิ่ง ครู โรงเรียนบ้านนาเรียง
๙๑ นางดวงจันทร์ หาโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์
๙๒ นางจุไรรัตน์ สุริสาร ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์
๙๓ นางณิชากร ผิวสว่าง ครู โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
๙๔ นางพัทยา บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านภูค าเบ้า
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๙๕ นางอนุ แสนบุตร ครู โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน
๙๖ นายบุญมี จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนทรัพย์ภูพานค าปลาหลายหนองผักแว่น
๙๗ นางสากล แก้วแสนเมือง ครู โรงเรียนบ้านค าแมด
๙๘ นายประดิษฐ์ มังคะตา ครู โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
๙๙ นายอ านวย เนตรจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย

1 นายกิตติภพ เหลาไชย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 พลต ารวจส ารองพิเศษสนาน ลาปะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นางจรรยาวัณณ์ มานาดี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นายประเสริฐ กมลคุณากร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเม็ง
5 นางดุจดาว กาญจนพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดง
6 นายสวัสด์ิ พรมโสภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยายน
7 นายจงกล โนพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าราญหินลาด
8 นายประเวช สุวรรณา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู
9 นายนิพนธ์ รัตนวงษ์วิมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

10 นายสินสมุทร สามารถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบัง้ทิง
11 นายอัครเดช อักขราสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง
12 นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนส าราญ
13 นายสถิตย์ อุดเมืองเพีย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
14 นายลือชัย ทองผา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม
15 นายค าสี ลืนภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสัมพันธ์
16 นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศาลาวิทยา
17 นายสุทธิพงษ์ ทะกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ
18 นายบรรชิต นิตไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาขาม
19 นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน
20 นายสมเด็จ อิธิตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข
21 นายสมชัย พิมดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคอม
22 นายสุดิง สาหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง
23 นายประดิษ หล้าทูนธีรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนส าราญหนองหญ้าขาว
24 นายเทียนชัย ลาสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข
25 นายไสว ขามธาตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
26 นายปิยพงศกร ระดามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฏร์ประสิทธิ์
27 นายประเวศ สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือจ าเริญพัฒนา
28 นายพงษ์สวัสด์ิ สีลาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
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29 นายสมาน เพชรนาวา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโก
30 นายวิรัตน์ สมใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด
31 นายอุทิศ บุญอาจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องแซง
32 นายประกอบ บัวจังหรีด ครู โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ
33 นายวีรศักด์ิ ยืนยาว ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
34 นางสุรัตนาภรณ์ ศาสตร์นอก ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
35 นางถนอมขวัญ นิลทรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
36 นางรัชนี รัตนวงษ์วิมล ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
37 นางภัทรานิษฐ์ จันทร์หนองขาม ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ
38 นางอรทัย จันทลือชา ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
39 นางฟองจันทร์ พลธี ครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
40 นางสมบูรณ์ มะลิซ้อน ครู โรงเรียนบ้านนาดี
41 นางอัมพร สุวรรณธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
42 นายประหยัด เถื่อนโทสาร ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
43 นางอาภากร วงษ์ชาญศรี ครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
44 นายอุทัย พรมดวงศรี ครู โรงเรียนนาฝายวิทยา
45 นายสมชาย นิธิปัญญา ครู โรงเรียนฝายหินหนองทุม่หนองทองศึกษา
46 นายสง่า สารพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพูว่ังหินซา
47 นายเสน่ห์ หนูทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนคอม
48 นายสันติสุทธิ ์แวะศรีภา ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
49 นายจ านงค์ แสงตันชัย ครู โรงเรียนโนนส าราญหนองหญ้าขาว
50 นางอมรา ผลานิสงค์ ครู โรงเรียนบ้านร่องแซง
51 นางเพ็ญจันทร์ เหล่าสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา
52 นางสุรางค์ วงษ์ค าอุด ครู โรงเรียนบ้านดอนแขม
53 นายแคล้ว เทาดี ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
54 นางสุกัญญา ธรรมศิลป์ ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา
55 นายสุภาพ แนวประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโนนคอม
56 นางอรวรรณ โพทมาตย์ ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
57 นายสายัณ วิสาขะ ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
58 นางเสาวนีย์ วอศิริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม่
59 นายสุภาพ สารรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านศาลาดิน
60 นายพันธมิตร มูลแก้ว ครู โรงเรียนท่าศาลาวิทยา
61 นางพิกุล ป้องปาน ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
62 นายวิชน ค าดี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข
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63 นายมนตรี ผาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม
64 นางพรรณี พัฒนวรานุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาดี
65 นายมิตร จักรแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
66 นายสฤษด์ิ นิลวรรณ ครู โรงเรียนบ้านชุมแพ
67 นางเสถียร รถสีดา ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
68 นางศุภาลักษณ์ ทัดมาลา ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
69 นางสุมาลี แวะศรีภา ครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
70 นายนิพนธ์ อักษร ครู โรงเรียนท่ากุญชร
71 นายสายใจ ถามุลตรี ครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
72 นายไกรยุทธ์ วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
73 นางสงกรานต์ หนูทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
74 นายค ารณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
75 นางประกอบศิลป์ ลาโสม ครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
76 นางอาภรณ์ ภูคลัง ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
77 นายบุญธง น้อยสุข ครู โรงเรียนบ้านกุดเลา
78 นางสมหมาย พลศิลป์ ครู โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยาคม
79 นายสรไกร วรครบุรี ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยา
80 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
81 นางล่ันทม มีเทพ ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ
82 นายส าเร็จ ใจซ่ือ ครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล
83 นางล าพรรณี มืดขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหนองผือจ าเริญพัฒนา
84 นายบุญถิ่น พรมดวงษี ครู โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา
85 นางบุณยนุช บุญหล้า ครู โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเด่ือ
86 นางอุบลรัตน์ อินทรบัวบุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม่
87 นายสุทัศน์ นิสัยตรง ครู โรงเรียนบ้านเขาวง
88 นายอนันต์ ชาเวียง ครู โรงเรียนบ้านขนวน
89 นางสมจิตร ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
90 นางนริศา อรรคพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง
91 นางวาสนา นาสุริวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
92 นางแสงเดือน บึงลี ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุม่โนนศิลาประชาสรรค์
93 นายชาญวิทย์ ปะกิระสา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา
94 นายชัยศักด์ิ วัฒนวิไลกุล ครู โรงเรียนบ้านเม็ง
95 นางสาวบุญเล้ียง ปราบหลอด ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
96 นางกัญญา โนพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา



๙๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
97 นายวาสนา หมวดสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
98 นางอมรา จิวาลักษณ์ ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ
99 ว่าทีร้่อยตรีบุญเรือง ผลสนอง ครู โรงเรียนฝายหินหนองทุม่หนองทองศึกษา

100 นางสายสวาท วิสาขะ ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
101 นางเพียงใจ ขอเหล็กกลาง ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
102 นายสุเมธ แวงโสธรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
103 นางนฤมล ระเวงวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข
104 นางอรพันธุ ์กาลนนท์ ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
105 นายวิพัฒ นารีรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง
106 นางบัวสน บัวกฏ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
107 นางธิติมา วิริยะกุล ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
108 นายณรงค์ ศรีษะย์ ครู โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยาคม
109 นางอุไร ชัยหงษ์ ครู โรงเรียนชีพอนุสรณ์
110 นางนิธาดา เทียมตรี ครู โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยาคม
111 นายแสวง สอนเวียง ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
112 นางมาลี เนตรซิว ครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
113 นายอนุชัย ศิริชัยโชค ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
114 นายบุญมา ชนะบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง
115 นายสุกิจ มุลโส ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
116 นางจุฬาลักษณ์ เพิม่พูน ครู โรงเรียนโนนส าราญหนองหญ้าขาว
117 นายนิรพล ชานนตรี ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
118 นางวาสนา ค าดี ครู โรงเรียนบ้านขมื้นโนนหัวนา
119 นายอัมรินทร์ เพ็งมอ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
120 นางเสง่ียม พรมดวงดี ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร
121 นายสิทธิชัย เมฆสงค์ ครู โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
122 นายวราวุฒิ สมณะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
123 นายสมจิตร หล้าบ้านโพน ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
124 นายปรีชา แสนบุราณ ครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)
125 นายเขียว ศรีสุโคตร ครู โรงเรียนบ้านเม็ง
126 นายไพจิตร ละหว้า ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
127 นายวรวัฒน์ วัฒนะ ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
128 นางจีรพร ดวงธัมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุม่โนนศิลาประชาสรรค์
129 นายสมพร ระเวงวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข
130 นางมุกดา โขนภูเขียว ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
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131 นางภัทราวดี ชุมมุง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร
132 นางรัตติกูล ค ายัง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม่
133 นางพรทิพย์ ลวดอุปโปร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
134 นางอุทุมพร ชีวานุตระ ครู โรงเรียนบ้านโนนชาติ
135 นายอุดม สีนอเพีย ครู โรงเรียนบ้านนาง้ิว
136 นางกุหลาบ จิตรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
137 นายธราพงษ์ สมศรีหิรัญกุล ครู โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยาคม
138 นายหล่ัน สอนเวียง ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
139 นายวิชัย น้อยนาเพียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
140 นายขุนชัย ทุยเวียง ครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
141 นางดอกไม้ จันทร์ภู่ ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
142 นางสุริมา ศรีเจ็ก ครู โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที ่205
143 นางอุทุมพร กรองเห็น ครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล
144 นางศุภลักษณ์ ผานาค ครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
145 นางอัญชุลี แก้วแสงใส ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ
146 นายวสันต์ ค าเวียง ครู โรงเรียนบ้านขนวนนคร
147 นางกฤษณา สุดสะอาด ครู โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์
148 นางนิศารัตน์ วิถีเศษ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
149 นายอดุลย์ อันศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
150 นางสัมฤทธิ ์วรครบุรี ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยา
151 นางเกยูร ข าภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข
152 นายชุมพร กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

1 นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวพจนารถ แก้วมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นางรัตนา สวัสดิภักด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
4 นายสุรพล เย็นเจริญ ศึกษานิเทศก์
5 นายพิทักษ์ แดงสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุนซ่อง
6 นายสุเมธ พรพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 2)
7 นายจิรภัทร มามีไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานเลือก
8 นายด ารงศักด์ิ รัตนสร้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก้ว
9 นางนพสร รักศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

10 นางสาวกันย์ฉัฐ พละสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
11 นางสาวสุพัตรา พร้อมดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
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12 นางสาวสมาน วัฒนรังษี ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
13 นางวันดี ฉลานุวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
14 นางอ านวย พงษ์พานิช ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
15 นางชุดารัท พานิชชานุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
16 นางมารศรี ชมยินดี ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
17 นางนิพานันท์ อาจศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
18 นางสาลีวรรณ พิริยนนทกุล ครู โรงเรียนบ้านแก้ว
19 นายจ าลอง เกษี ครู โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส
20 นายนิมิตร สวัสดิชัย ครู โรงเรียนวัดพลับ
21 นางนงลักษณ์ ฐานทอง ครู โรงเรียนวัดสิงห์
22 นางสาวประยูร สมัครพันธ์ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
23 นางพิไลอร ทองยัง ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
24 นางอารีย์ สัจจวาที ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
25 นายเสนีย์ วะสิโน ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
26 นางบุญสม ค าเนตร ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
27 นางงามตา รัตนสร้อย ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
28 นางส าเนา จิตนาวสาร ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม
29 นางพูนทิพย์ สวัสดิไชย ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
30 นางสุชญา เปีย่มพร้อม ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
31 นางหรรษา เพิม่ผล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
32 นางไพรวัลย์ วัฒนชีพ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
33 นางสาวบุษบา ไทยนิยม ครู โรงเรียนวัดคมบาง
34 นายนพพร ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
35 นางไข่มุกข์ เกตุสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองกะพง
36 นางบุญตา จันทร์บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านมาบโอน
37 นางศรีเวียง ประสมสาสตร์ ครู โรงเรียนวัดสามผาน
38 นางสาวทิพวรรณ เพ็ชรแก้ว ครู โรงเรียนวัดสามผาน
39 นายเอกสิทธิ ์ขมสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 2)
40 นางสุรีย์ สุวรรณกล่อม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 2)
41 นางเสวย สิงโตสี ครู โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
42 นายวัลลภ ธัญญารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
43 นางรินรดี เกตุจ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
44 นายจรัล มนอ่อน ครู โรงเรียนวัดทุง่เบญจา
45 นางบุญมี เขียวจันทร์ ครู โรงเรียนวัดทุง่เบญจา
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46 นางบุญญา รัตโนภาส ครู โรงเรียนวัดคลองขุด
47 นางสุวัฒนา วุฒิจักร ครู โรงเรียนบ้านเตาหม้อ
48 นางไพเราะ ปัง๋ลิขิต ครู โรงเรียนวัดร าพัน
49 นางอาภาวดี บ ารุงศรี ครู โรงเรียนวัดร าพัน
50 นายสามารถ ขาวแจ้ง ครู โรงเรียนวัดท่าแคลง
51 นางจันทร์ฉาย เจริญกัลป์ ครู โรงเรียนบ้านเขามะปริง
52 นางปราณีต สุขกิจ ครู โรงเรียนวัดช้างข้าม
53 นางศรารัตน์ ทรัพย์โภคา ครู โรงเรียนวัดช้างข้าม
54 นางสุวิมล ชัญพลา ครู โรงเรียนวัดนาซา
55 นางอมรา ป้องหมู่ ครู โรงเรียนวัดหนองไทร
56 นางชุติมนฑน์ ยมหา ครู โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
57 นายสมชาย บุญรอดรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
58 นางสาล่ี พุม่เกษม ครู โรงเรียนวัดหนองสีงา
59 นางสุพรรณี โกปิยนันท์ ครู โรงเรียนวัดหนองสีงา
60 นางอุษา แซ่ล้ิม ครู โรงเรียนบ้านเนินจ าปา
61 นายเอกสิทธิ ์จรรยาคุณ ครู โรงเรียนวัดแสลง
62 นางเพ็ญศรี จันทร์สกุล ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
63 นางจงมี อองดา ครู โรงเรียนวัดสามผาน
64 นางสุกัลยา วรีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว
65 นายอรรณพ สรรพคุณ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด

1 นายไพฑูรย์ โพธิพัฒน์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นายวสันต์ ช่างนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินมะหาด
3 นายชูชาติ งามจริต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง
4 นายนพดล บุญถนอม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตกพรม
5 นางทัศนีย์ อวรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
6 นายสมนึก จันทวงษ์วาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลวง
7 นายกัมปนาท บุตรดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตัก
8 นายบุญรอด พานารถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงจิก
9 นายธิติวัฒน์ รัตนธรรมเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

10 นางจินตนา เจริญกัลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากน้ า (ประสาทวิทยาคาร)
11 นายปกรณ์ วีระนาถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพ ที ่82
12 นายอ าพล สุมิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทเขลม
13 นางวันเพ็ญ วัฒฐานะ ครู โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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14 นางสาวมรกต รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
15 นางธิดา ปรางรัตน์ ครู โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร)
16 นายจิตศักด์ิ บุตรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
17 นางสถาพร ทิวาวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอ าเภอสอยดาว)
18 นางธนภร ใบสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอ าเภอสอยดาว)
19 นางอังชัน กุลมาศ ครู โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอ าเภอสอยดาว)
20 นายนนท์วศิน รัญชน์เลิศสิน ครู โรงเรียนบ้านน้ าตกพล้ิว
21 นางวิภา เนินสถาน ครู โรงเรียนมิตรภาพ 20
22 นางพัชฤทสรณ์ ยินดีสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ)
23 นางปราณีต สุจริตธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร)
24 นายสุชาติ ยุทธเสรี ครู โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (รัตนวิทยาคาร)
25 นายศิริพงษ์ ยศสงคราม ครู โรงเรียนบ้านสวนส้ม
26 นางสุกัญญา ภูทองขาว ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง
27 นางจารุณี พานิชผล ครู โรงเรียนพล้ิว
28 นางสมมาศ พันสาง ครู โรงเรียนวัดพลวง
29 นางจรินทร์ ประกอบผล ครู โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ)์
30 นางนฤชล ระยับแสง ครู โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ)์
31 นางจารุวัลย์ สุทธิเชษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3)
32 นางนภาจรีย์ นามประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองระหาน (สามัคคีพลคาร)
33 นายอนันต์ พรรคชัย ครู โรงเรียนบ้านเกาะเปริด (เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)
34 นางจรรยา ยุทธเสรี ครู โรงเรียนวัดบางสระเก้า
35 นางจริยา วงศ์ษา ครู โรงเรียนวัดทับไทร
36 นางสุดเฉลียว ระถะยาน ครู โรงเรียนบ้านตรอกนอง (ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)
37 นางกานดา เต็มเต๊ะ ครู โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
38 นายสมบัติ มีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
39 นางณพอร ชูพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
40 นางสุภาวดี บุญปาน ครู โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
41 นายบุญเรือง เอกฉัตร ครู โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
42 นางผกาวรรณ กันทะจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเกวียนหัก (สมบัติราษฎร์นุกูล)
43 นางอรุณ เดชชีวะ ครู โรงเรียนวัดเกวียนหัก (สมบัติราษฎร์นุกูล)
44 นางลัดดาวรรณ ผลอนันต์ ครู โรงเรียนพล้ิว
45 นางอนงค์รัตน์ การพานิช ครู โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
46 นายมนัส ควรอักษร ครู โรงเรียนบ้านจันทเขลม
47 นางสาวสัมฤทธิ ์ใจสุทธิ ครู โรงเรียนบ้านน้ าตกพล้ิว
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48 นายอภิชาติ พรหมศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
49 นางธีราณี สิทธิจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่กร่าง
50 นางสาวสุริยา บัวสาย ครู โรงเรียนบ้านจันทเขลม
51 นางทิพย์วรรณ เปล่งปล่ัง ครู โรงเรียนวัดทับไทร
52 นางวิไลวรรณ แถวเนิน ครู โรงเรียนวัดปากน้ า (ประสาทวิทยาคาร)

1 นายสมคิด พานิชสงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายณรงค์ จุนเจริญวงศา ศึกษานิเทศก์
3 นางสกุลพร ทองไพจิตร ศึกษานิเทศก์
4 นายส่งศักด์ิ ยอดเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท า 
5 นายประยูร ฉุยฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว
6 นายพงศ์พันธุ ์สุขพงษ์ไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนทอง
7 นายวรรณรักษ์ สุขศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวนท่าแครง
8 นายกฤติพงษ์ ทองฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
9 นางสาวปรานอม ชมพัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร

10 นายสุดใจ ศิริสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่
11 นางสาวปราณี แพรเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบ ารุง
12 นายปัญญา วิริยะศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดญาณรังษาราม
13 นายกริช สุรัสโม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิแ์สงกาญจนราษฎร์
14 นางเตือนใจ สืบทิม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
15 นายสมพงษ์ พรงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
16 นายสมยศ แสงอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
17 นางอ านวย คงสาคร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที ่74
18 นางอุษณา ดุลยสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
19 นางณชาภัช ธีรานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
20 นางสุรภี อยู่รักษา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
21 นางปวีณา พิพัฒนกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
22 นางศิริพร ยิ้มเนียม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
23 นางเศรษฐพร สวัสดี ครู โรงเรียนวัดประตูน้ าท่าไข่
24 นางวรรณี เดชะคุณาพงษ์ ครู โรงเรียนวัดประตูน้ าท่าไข่
25 นางประภาพรรณ สุขเจริญ ครู โรงเรียนวัดประตูน้ าท่าไข่
26 นางสาวลาวัลย์ ซ่ือตรง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท า 
27 นางสาวพัชรา แจ่มเจริญสุขศรี ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท า 
28 นางภัทรพร สกาญจนชัย ครู โรงเรียนวัดเทีย่งพิมลมุข
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29 นางพงษ์ลดา สุขเจริญ ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
30 นางบุญยืน อิ่มส าราญ ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
31 ว่าทีร้่อยตรีธวัช เจนสัญญายุทธ ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
32 นางกัญญา คงปรีชา ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
33 นางสาวศศิธร รสิกวรรณ ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
34 นางรวีวรรณ พิบูลย์ศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
35 นางสิระอร ยอดเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบางแก้ว
36 นายก าจัด บวรสุนทร ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
37 นางจรวยพร เมธีกุล ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
38 นางสาวเกษร โชตะนา ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
39 นายสมชาย ตันตะราวงศา ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
40 นางวันเพ็ญ อิ่มสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
41 นางแวว วุฒิศาสน์โสภณ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
42 นางสาวอุษณีย์ภร ช านาญค้า ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
43 นางวรรณี ตันตะราวงศา ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
44 นางอรุณี ศิริโวหาร ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
45 นางปิน่สุวรรณ อุทัยศรี ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
46 นางวัลลภา นิยมสุข ครู โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
47 นางสาวศิริเพ็ญ สัตยาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางปรง
48 นายวิรัช โอภาสตระกูล ครู โรงเรียนบ้านแขวงกล่ัน
49 นางลักษณ์นาม หริพงศ์ ครู โรงเรียนวัดบางปลานัก
50 นางรัชฎาพรรณ กิจประมงศรี ครู โรงเรียนวัดบางปลานัก
51 นางสุนีย์ เนตรอ าพร ครู โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
52 นายส าราญ ยอดสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
53 นายวิโรจน์ ตนะวรรณสมบัติ ครู โรงเรียนวัดไชยธารา
54 นางกรรณิกา สวัสดี ครู โรงเรียนวัดจรเข้น้อย
55 นางภัทรภร อรัญญกานนท์ ครู โรงเรียนวัดจรเข้น้อย
56 นายชูชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ าขาว
57 นางวิไล ช้างน้อย ครู โรงเรียนตลาดเปร็ง
58 นางสาวฟาวีภา ลงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
59 นางวรรณี ทิมย้ายงาม ครู โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
60 นางสาวธัญภา อู่ศิริ ครู โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
61 นายสมพร ศรีม่วง ครู โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
62 นายมนต์ชัย มะติมุ ครู โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 
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63 นางยุภา กัญจนา ครู โรงเรียนสุเหร่าแคราย
64 นางฉันทนา เกตุอุดม ครู โรงเรียนสุเหร่าแคราย
65 นางสาวพยุงพร ไตรรัตน์สิงหกุล ครู โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ
66 นางวชิราภรณ์ หมัดยะราน ครู โรงเรียนบึงสิงโต
67 นางสังวาลย์ มานยาซิ ครู โรงเรียนบึงสิงโต
68 นายอารี ธุวสิน ครู โรงเรียนวัดคลอง 18
69 นางบุญตา ดาวเรือง ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์สงกาญจนราษฎร์
70 นางวรรณา เทียมเมฆ ครู โรงเรียนตลาดคลอง 16
71 นางสร้อยมาลี ศรีสลวย ครู โรงเรียนวัดรามัญ
72 นางศรีสอาด จิตต์หมวด ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20
73 นางสมจิตร ธนิทธิกิตติกุล ครู โรงเรียนสุเหร่าคู้
74 นายอารี เจริญศักด์ิ ครู โรงเรียนสุเหร่าคู้
75 นางโสภา ตันเจริญ ครู โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก
76 นางปรานอม เนียรมงคล ครู โรงเรียนบ้านคลอง 21
77 นายอินยิ้น กิมแคล่วการ ครู โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา
78 นางนุชนาฏ ถิรคุณพานิชย์ ครู โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์
79 นางสายสุนีย์ มียิ้ม ครู โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์
80 นางสุธาจิตร โซ๊ะเฮง ครู โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม
81 นางสมจิตร์ ล้ าประเสริฐ ครู โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา
82 นางวนิดา ชลารักษ์ ครู โรงเรียนวัดบางไทร
83 นางโสภา นันตติกูล ครู โรงเรียนวัดล่าง 
84 นางเนตรชนก ขาวเจริญ ครู โรงเรียนวัดล่าง 
85 นางสีนวล แฟงเมือง ครู โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
86 นางสาวดลใจ ปิน่ยะกูล ครู โรงเรียนบ้านสีล้ง
87 นางอารีย์ ธรรมโชติ ครู โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
88 นางสาวสมถวิล จูเภา ครู โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
89 นางเพ็ญศรี ท้วมละมูล ครู โรงเรียนวัดบางวัว
90 นางสุนิสา อนันตะยา ครู โรงเรียนวัดบางวัว
91 นางมานิตยา นิติธรรมศิริกุล ครู โรงเรียนวัดบางวัว
92 นายสิทธิชัย ฉุยฉาย ครู โรงเรียนวัดบางวัว
93 นายสายัณห์ พันธุโ์ยธี ครู โรงเรียนวัดบางสมัคร
94 นางสมใจ อ้นโต ครู โรงเรียนวัดบางเกลือ
95 นางอมรรัตน์ พุกพูน ครู โรงเรียนวัดบางเกลือ
96 นางส้มเช้า ม่วงศรี ครู โรงเรียนวัดสุขาราม
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97 นางมณี แก้วอุดม ครู โรงเรียนวัดสุขาราม
98 นางสมศรี พงศ์ละไม ครู โรงเรียนวัดพิมพาวาส
99 นางกัลยกร รักสุจริต ครู โรงเรียนจันทร์เจริญ

100 นางรวมทรัพย์ ศรีแตงอ่อน ครู โรงเรียนจันทร์เจริญ
101 นางสาวยุภา ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านท่าข้ามต้ังตรงจิตร 10
102 นางดาราณี กรานเขียว ครู โรงเรียนวัดบางผ้ึง
103 นายทรงวุฒิ โพธิสุ์วรรณ ครู โรงเรียนวัดประชาบ ารุงกิจ
104 นางสุวรรณี พิพัฒน์ศรี ครู โรงเรียนวัดประชาบ ารุงกิจ
105 นางบังอร ทวิชัย ครู โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
106 นางแสงทิพย์ หร่ายเจริญ ครู โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
107 นางปาริชาต สุริย์ศรี ครู โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
108 นางสาวิตรี สาคร ครู โรงเรียนวัดแสนภูดาษ
109 นางแก้วตา เกิดปรางค์ ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล
110 นายขจร จันทร์วัฒนกูล ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล
111 นางไพเราะ ประเสริฐค าพร ครู โรงเรียนวัดลาดบัว
112 นางเพียงสุมา ขันแก้ว ครู โรงเรียนวัดลาดบัว
113 นางสาวลัดดา ศิลประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสนามจันทร์
114 นางรัตนจิตร วงศ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดสนามจันทร์
115 นายชุมพล ไมตรีจิตต์ ครู โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
116 นางเพ็ญจิตต์ ถาวรศิลป์ ครู โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
117 นางสาวมรรยาท แป้นศิริ ครู โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่
118 นางละเอียด เยนา ครู โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย
119 นางสุรางค์ พิบูลธนพัฒน์ ครู โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย
120 นางนวลน้อย มงคลสุข ครู โรงเรียนวัดดอนสีนนท์
121 นางบุษยมาศ จันทร์งาม ครู โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ ์
122 นายมานพ จิ้มล้ิม ครู โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม
123 นายอนันต์ อิ่มใจ ครู โรงเรียนวัดคลองเจ้า 
124 นางสาวภาลิณี กุลเส็ง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
125 นางกัณญพัสตร์ เลิศพิเชียรศรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
126 นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
127 นางจรัสศรี ขจรรุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
128 นางสาวบุญส่ง มีทองหลาง ครู โรงเรียนวัดจรเข้น้อย
129 นายวิรัตน์ ธีระวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร
130 นางสมาพร รอดเทียน ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
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131 นายชาญ เทีย่งตรง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงศักด์ิ
132 นางรัชนี จันทร์ปล่ัง ครู โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม
133 นางสาวเสาวนีย์ รังสีพรหม ครู โรงเรียนวัดไผ่ด า
134 นางสาวรุ่งรัฐ โพธิอ์ุดม ครู โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
135 นางภัคดีพรรณ พุยศิริ ครู โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
136 นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์ ครู โรงเรียนวัดเกตุสโมสร

1 นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นางสาวนิรดา มุ่งหน้าที่ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
5 นางชญาภา อิ่มส าราญ ศึกษานิเทศก์
6 นายเลียงศักด์ิ เมี้ยนศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่แก้ว
7 นายทวี วัยเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนท่านา
8 นางณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุตาราม
9 นางสุนันทา โกธา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามร่ม

10 นางกิ่งแก้ว เพ็ญสุริยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังเย็น
11 นายเชวงศักด์ิ เศรษฐพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจรเข้ตาย
12 นายธวัช วงศ์กลม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง
13 นายพัฒน์สมวงศ์ นิลพัทธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ
14 นายสมชาย ฉ่ าสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง
15 นายรุ่งอรุณ พึง่เกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
16 นายฉลวย สียา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก
17 นางอนัญญา มนทสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง
18 นายสมเจตน์ ค าพันน้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามแยก
19 นางอนงค์ สียา ครู โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
20 นางเพ็ชริน งามศิริ ครู โรงเรียนวัดบางโรง
21 นางนาตยา เนตรสาคร ครู โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
22 นายเริงยุทธ ยุทธศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดกกสับ
23 นางรัชนี หมื่นเดช ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าขาวเจริญราษฎร์
24 นางจิตรนภา ศรีสมวงศ์ ครู โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
25 นางสาวสุมนา ตะเภาทอง ครู โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
26 นางสมบูรณ์ ศักด์ิศรีวัฒนา ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ
27 นายอาทร พรมมิ ครู โรงเรียนวัดสามร่ม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2
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28 นางสาวนวพร คุ้มวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ
29 นางสาวศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
30 นายชินวัฒน์ สมัครช่วย ครู โรงเรียนวัดหนองแหน
31 นายมานัส กฤษณา ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู
32 นายสุมิตร คชรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
33 นางเพียงใจ คีระกูล ครู โรงเรียนวัดพงษาราม
34 นางสาวบุษยา พงศาวลีเบญจกุล ครู โรงเรียนสุวรรณคีรี
35 นางสุพิน สมศรี ครู โรงเรียนบ้านม่วงโพรง
36 นางอ านวย ผาวันดี ครู โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
37 นางจุฑาทิพย์ ธรรมเจริญจินดา ครู โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
38 นายสมปอง สังข์ทอง ครู โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
39 นางล าพันธ์ สะอาดวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองปาตอง
40 นางลัดดา เสาวกุล ครู โรงเรียนบ้านลาดกระทิง
41 นายสมพจน์ ทองพันชั่ง ครู โรงเรียนบ้านลาดกระทิง
42 นางสวนันท์ กฤษแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
43 นางวิไล แก้ววิจิตร ครู โรงเรียนบ้านยางแดง
44 นางสาวอมรรัตน์ แก้ววงษ์นุกูล ครู โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
45 นางอุดร สุนทรธรรม ครู โรงเรียนวัดวังกะจะ
46 นางสาวชัชฐาณัฐ พงษ์พันธุ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
47 นางบุญทิวา ทองชูศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
48 นางอุทิศ ศิริค า ครู โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บ ารุง
49 นางสาวละเอียด นิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดก้อนแก้ว
50 นางอัญทิชา ยิ้มเนียม ครู โรงเรียนวัดก้อนแก้ว
51 นางทรรศนีย์ แตรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองแหน
52 นางสมใจ โปธาตุ ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
53 นางอัญชลี ค าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
54 นางธัณญภรณ์ พันทนา ครู โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
55 นายชาญชัย มีสุทธิ ครู โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
56 นางเงินยวง ไชยมณี ครู โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
57 นางสาวสุภาพร วงศ์พระราม ครู โรงเรียนวัดต้นตาล
58 นางสาวสุภางช์วดี สุขเทพ ครู โรงเรียนวัดต้นตาล
59 นางญาณี อึงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
60 นายจุมพล สมบัติทิพย์ ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
61 นางจินตนา เขตรใหญ่ ครู โรงเรียนวัดธารพูด
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62 นายด ารง ภูท่ิม ครู โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
63 นางเกร็จวลี สิทธิโสภาสกุล ครู โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
64 นายทวน แสงกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดนาน้อย
65 นางฑิฆมัพร วงศ์ทองดี ครู โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
66 นางเสาวณีย์ แทนทอง ครู โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
67 นางอุไร ศิริวัฒนวิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดดอนท่านา
68 นางวรรณพร กิจพยัคฆ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าทองด า
69 นางลาวัณย์ จารุทโรภาสน์ ครู โรงเรียนวัดสาวชะโงก
70 นางสาวสมหมาย วิไลพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดสาวชะโงก
71 นางกันยารัตน์ รัตนเวคิน ครู โรงเรียนวัดปากน้ าโจ้โล้
72 นายประจวบ ตันเจริญ ครู โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
73 นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
74 นางมาลีน ปรีดานนท์ ครู โรงเรียนทุง่สะเดาประชาสรรค์
75 นางมาลา สุขสโมสร ครู โรงเรียนบ้านคลองสอง
76 นางรัชดา ร้ิวทอง ครู โรงเรียนวัดแปลงยาว
77 นายสมชาย สุนทรสัจ ครู โรงเรียนวัดแปลงยาว
78 นางปราณีต ส าเริง ครู โรงเรียนวัดหัวส าโรง
79 นางสมคิด พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
80 นางพเยาว์ พุม่พระคุณ ครู โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
81 นางปทิตตา กีรติบวรชัย ครู โรงเรียนวัดวังกะจะ
82 นางอรอนงค์ จีนะวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดวังเย็น
83 นายสัมพันธ์ คงแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านเนินไร่
84 นางมยุรี รักษาทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดบางคา
85 นางสาวสมทรัพย์ จรูญธรรมพินิจ ครู โรงเรียนวัดหินดาษ
86 นางสาวภัทรา ใหม่อินทร์ ครู โรงเรียนวัดจรเข้ตาย
87 นางวารี พันธุสิ์น ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
88 นางลัดดา ตันเฮง ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
89 นางฉวีวรรณ อมรโยธิน ครู โรงเรียนวัดสามร่ม
90 นางสาวทัศนีย์ จั่นทอง ครู โรงเรียนวัดสามร่ม
91 นางสาวนิตยา ธนชัมพูนทกูล ครู โรงเรียนวัดสนามช้าง
92 นายด ารงค์ ยิ่งสง่า ครู โรงเรียนบ้าน ก.ม.7
93 นางกันต์สินี พิมพ์โปร่ง ครู โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
94 นางปนัดดา วรรณดิลก ครู โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
95 นายนาคินทร์ เนตรสอาด ครู โรงเรียนวัดปากน้ าโจ้โล้
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96 นายเจน พ่วงพันดี ครู โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
97 นางปิยะภัทร สุดแสง ครู โรงเรียนวัดธารพูด
98 นางจันทร์เพ็ญ ยันตะพลา ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอน
99 นางศิริ อภิมาศยานนท์ ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

100 นางพิมพรรณ วรรณุวาส ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
101 นายไพศาล ธนะสมบัติ ครู โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
102 นางสาวกนกวรรณ ธีระเดชะชาติ ครู โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น

1 นางสาวเฉลียว บุญขลิบ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
2 นางปาริชาติ สินทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
3 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ 
4 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ 
5 นายสมาน นัยรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที
6 นายสายัณห์ อนันตชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
7 นายสุรชาติ สุวรรณศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะโก
8 นายชาตรี ไพรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
9 นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว

10 นายทรงชัย วินิจสกุลไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
11 นายชาญชัย ทุมดี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
12 นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
13 นางดรุณี ปานนุ้ย ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
14 นางจานุรัตน์ อนันตชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
15 นางสาวเตือนใจ แก้วรุจินันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
16 นางสาวพิมพา ธีระก าจาย ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
17 นางเพ็ญพรรณ เทวาประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
18 นางเรณู เจิมนาค ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
19 นางพูลจิต กิจรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
20 นางสุนันท์ จิรหฤทัย ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
21 นางชุติมา เยี่ยมเวช ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที
22 นางลัดดาวัลย์ สุขขะ ครู โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
23 นางมาลัย วรมังครัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
24 นางวรพรรณ มาแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
25 นางสาวรสลิน ไพจิตรพิมุข ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
26 นางสาวอโณทัย ธีระจินดาชล ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
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27 นางสาวประไพ มีศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
28 นางเพลินพิศ นักดนตรี ครู โรงเรียนวัดบางเป้ง
29 นางอรพรรณ สุนทรมานพ ครู โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
30 นางสาวพรรณี ศรีประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
31 นางสาวกมลวัน โพธิท์อง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
32 นางอรวรรณ บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
33 นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
34 นางนุชรีย์ วรชุตินธร ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
35 นางสาวอารีย์ พวงนาค ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
36 นางอ าพร สุขก้องวารี ครู โรงเรียนพระต าหนักมหาราช
37 นายพิพัฒน์ บุญนิธี ครู โรงเรียนพระต าหนักมหาราช
38 นายภัทรชัย ภัสสรปภาชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
39 นางสาวสุนีย์ ลดาอัมพร ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
40 นายนพดลย์ สินเกิดทรวงดี ครู โรงเรียนบ้านชากพุดซา
41 นายสวัสด์ิ เพิม่จรัส ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
42 นางวิไลรัตน์ คชชารุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
43 นางสาวทิพวัลย์ พูศักด์ิศรีกิจ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
44 นางทองเครือ ภูป่ระจ าศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
45 นางอัญชรัตน์ บุญรอด ครู โรงเรียนบ้านหนองตะโก
46 นางสาวมัลลิกา สามารถ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะโก
47 นางองค์อร ปิยะเสถียรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านมาบไผ่
48 นายทรงวุฒิ มงคลธนวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านมาบไผ่
49 นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคล ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน
50 นางระวีพร เนติไชยพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองซ้ าซาก
51 นางพูนทรัพย์ ชื่นวงศา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ)์
52 นางสาววรรณา เกตุวัตถา ครู โรงเรียนบ้านมาบกรูด
53 นางสาวประนอม ทองธรรมชาติ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
54 นางประนอม โสภิพงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองยาง
55 นางอาทร พวงจินดา ครู โรงเรียนบ้านหนองเขิน
56 นางสาวณัฐฐาภรณ์ มณีรัตน์โรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเขิน
57 นางมาลา สุทธิธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองชาก
58 นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านหนองชาก
59 นางนันทิยา นิพัทธ์เบญจพล ครู โรงเรียนบ้านหนองชาก
60 นางอาภรณ์ กะทงยาม ครู โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม



๑๐๔

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
61 นายศักด์ิชัย อินทชิต ครู โรงเรียนบ้านตาลด า
62 นางสาวกรรณิกา ปรีชาผล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
63 นายนพพร ทองยืน ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
64 นางนิตยา ทองยืน ครู โรงเรียนบ้านป่ายุบ
65 นางสาวนันทนา บูรณศีลสุนทร ครู โรงเรียนบ้านป่ายุบ
66 นายสุทัศน์ สุภาผล ครู โรงเรียนบ้านป่ายุบ
67 นางสอาง อินทยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านมาบล าบิด
68 นางพรพรรณี พิมลเกตุ ครู โรงเรียนบ้านมาบล าบิด
69 นางสุมนา จ านงค์ผล ครู โรงเรียนวัดหนองน้ าเขียว
70 นางเพ็ญศิริ บุหงาเกษมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
71 นางสาวนภาวรรณ สากร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
72 นายกิจจา เนื่องจ านงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
73 นางพัชรนันท์ สุระแสงประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
74 นายรณภพ อนันตวงศ์ ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
75 นายพิทักษ์ ฌานจิตกุศล ครู โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)
76 นางศุภลักษณ์ ยิ่งยง ครู โรงเรียนบ้านชากพุดซา
77 นางธีรภรณ์ สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
78 นางวีรดา รักษาศีล ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ

1 นางจุฑามณี กุลวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
2 นายภราดร เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์
3 นายสุเจษฐ ทองสืบแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่
4 นายศุภชัย คงมนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองแช่แว่น
5 นายวินัย อ่อนสร้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
6 นางสาวธีราพร อนะมาน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
7 นายสุดแสง หมื่นราม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)
8 นายสุพล อิ่มสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
9 นายเฉลิมศักด์ิ ทองสืบแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับสูง

10 นายสัมพันธ์ จินดาเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
11 นายพิทักษ์ อ าพินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย
12 นางสุนีย์ แท่งหอม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
13 นายปราโมทย์ พูลทวี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระส่ีเหล่ียม
14 นายระดม มารยาท รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุง่เหียง
15 นางสาวรัตนา เร้ียนสุวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุง่เหียง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2



๑๐๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
16 นางสาวพฤทธิมา บรรยงคนันท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง
17 นางสมสุข คงโต ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง
18 นางพรทิพย์ ญาติเสมอ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง
19 นางช่อทิพย์ ทิพย์วงศ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42
20 นางพิมพ์ศา ชัชฎาปิยเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(์วันครู2500)
21 นายสมาน ต่วนเทศ ครู โรงเรียนบ้านขุนช านาญ
22 นางฉันทนา น้อยเจริญ ครู โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม
23 นางวัชรินทร์ สมณะ ครู โรงเรียนบ้านโค้งประดู่
24 นางสุรีย์พร วรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านโค้งประดู่
25 นางธนภัทร ภิรมย์ปัน่ ครู โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
26 นายถนอม มิตรภูมิวิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
27 นางเสาวรัก วงษ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านน้ าซับ
28 นางประชิต สุจิรานุธรรม ครู โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
29 นายสวรรค์ สรวยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบางแสม
30 นางสุวณีย์ ทองบาง ครู โรงเรียนบ้านบางแสม
31 นายสมรัก ค าวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
32 นายสุมิตร ขมสนิท ครู โรงเรียนบ้านสระส่ีเหล่ียม
33 นายพีระชาย ต่วนภูษา ครู โรงเรียนบ้านสระส่ีเหล่ียม
34 นางดวงเดือน จันทร์ด า ครู โรงเรียนบ้านสามแยก
35 นายบุญส่ง หงษาชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองขยาด
36 นางสุณี หงษาชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองขยาด
37 นางสุดา รุ่งสอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
38 นางอรชร จันทะชารี ครู โรงเรียนบ้านหนองพรหม
39 นางโสรส พุทธรักษา ครู โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง
40 นายสุรชัย แดงกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
41 นายณรงค์ คุ้มครองสุข ครู โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย(์ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ)์
42 นางอรศิริ แซ่ล้ี ครู โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
43 นางสาววรรณา วีระศิลป์ ครู โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
44 นายปิยะ ธวัชไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
45 นางสอิ้ง มุกดาหาร ครู โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม
46 นางดารณี สุขส าราญ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
47 นางอรุณี เพียรหาสิน ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
48 นายโกสนธิ ์ชวนะศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดทุง่เหียง
49 นางหัทยา ชวนะศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดนากระรอก
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50 นายปวริศร์ โปกุล ครู โรงเรียนวัดนากระรอก
51 นางธนพร ไต่ทัน ครู โรงเรียนวัดนาวังหิน
52 นางดวงกมล อุดมผล ครู โรงเรียนวัดเนินสัก
53 นางจงกล วิรัชติ ครู โรงเรียนวัดเนินสัก
54 นางเยาวยง รัตนธ ารงค์ ครู โรงเรียนวัดเนินสัก
55 นางวราภรณ์ มุ่งหมาย ครู โรงเรียนวัดบ้านง้ิว
56 นางจรรยา คงนมนาน ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
57 นางฉันทนา จินดาเพชร ครู โรงเรียนวัดป่าแก้ว
58 นายชัยสวัสด์ิ กุลกั้ง ครู โรงเรียนวัดป่าแก้ว
59 นางระเบียบ ศิวะวรเวท ครู โรงเรียนวัดแปลงเกต
60 นางจินตนา ประคองสิน ครู โรงเรียนวัดโป่งตามุข
61 นางทิพวัลย์ พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)
62 นางวรรณา ทองปาน ครู โรงเรียนวัดพานทอง
63 นางวันเพ็ญ คูณศรี ครู โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
64 นายดานัย ซาฟีอี ครู โรงเรียนวัดหนองกาน้ า
65 นายชิงธง บูรณะ ครู โรงเรียนวัดหนองสังข์
66 นายปริญญา ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
67 นางพัชรี รัตนภูเ่พ็ชร ครู โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
68 นางมาริษา สุวรรณศรี ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
69 นางปิยดา ภูท่ิม ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
70 นางกัญพัชณิสา กาฬสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
71 นางละเอียด เกิดสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
72 นางกิ่งกาญจน์ เครือแป้น ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
73 นางสาวณฐมน อังคะนาวิน ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
74 นางอุษา ธาดาวิวรรธน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
75 นางพรทิพา สันติกุล ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
76 นางประจวบ โกสุมวัชราภรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
77 นางสาวชนินทร จึงชาญชัยกุล ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
78 นายอ านวย ลือชา ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
79 นางกรองจิตต์ ปรีดากรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุม่
80 นางสรัญญา ทวีการ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
81 นายสุรพงศ์ เหราบัตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
82 นางสาวสันทณา แก้วอุไร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
83 นางสมจิต ธีระศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
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84 นางอรอนงค์ นิ่มอนงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

1 นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม ศึกษานิเทศก์
2 นางเตือนใจ ดวงละม้าย ศึกษานิเทศก์
3 นางสาวอัมพร บ ารุงผล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านนา
4 นางประภา ตันติวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลสัณหธรรม
5 นางสาวขนิษฐา สุทธิปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินตอง
6 นายสมคิด แนวจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูไทร
7 นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง
8 นายส าเริง สมวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกรุ
9 นางอภิรมย์ เป็นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ

10 นายประเสริฐ กล่ินหอมหวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่คา
11 นางอมรา โพธิศ์รี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขลอด
12 นายคมกริช วงศาโรจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง
13 นางสาวพิชญา แซ่เล้า ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
14 นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
15 นางนิตยา กิจวิชา ครู โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
16 นางกฤษณา ศรีอ้น ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
17 นางสาวสุดา นาสวน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
18 นางจินตนา อิ่มนพรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
19 นางสุชีรา ชูวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
20 นางโชติกา พร้อมฉัตร ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
21 นายประคอง ค าประทุม ครู โรงเรียนวัดมโนรม
22 นางประภี ค าประทุม ครู โรงเรียนวัดมโนรม
23 นางอุษา แจ้งเปล่า ครู โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
24 นางรุ่งชญา รอดกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
25 นางสมใจ วิยะบุญ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
26 นางสุรีพร สุขขี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 
27 นางสาวผ่องศรี ตันเทียน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 
28 นางจรินทร์ พรหมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว
29 นายวิฑูรย์ สังข์มณี ครู โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)
30 นางภัคสกุล มูลอุดม ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา
31 นางสินัทชา เจริญวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา
32 นางสาวประเทือง รอดหร่ิง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ละหาน
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33 นางสาวกอแก้ว มั่นทอง ครู โรงเรียนบ้านขลอด
34 นางถนิมา ประมาณ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน
35 นางวันดี ผันประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
36 นางสัจจะ อาสนะ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ
37 นางสุนทรี เวทยังกูร ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ
38 นางกิตติมา เทพรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านชากยายจีน
39 นางขนิษฐา จิตตยานันต์ ครู โรงเรียนบ้านชากยายจีน
40 นางอรวรรณ ยาออม ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
41 นางสุภาภรณ์ ปทุมวัฒนเวทย์ ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
42 นางสาววรินทร์ทิพย์ เอี่ยมส าอางค์ ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
43 นางวนิดา อินทศร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
44 นางปัญญรัตน์ สีถัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
45 นางอุไร ต้ังวิจิตรพันธ์ ครู โรงเรียนวัดโป่ง
46 นางชัชรีย์ ศรีสง่า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
47 นายอดุลย์ ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนบ้านบางละมุง
48 นายประเสริฐ อ่อนคลาย ครู โรงเรียนบ้านบึง
49 นางระพีพรรณ รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน
50 นางพรทิพย์ ซูมิตร ครู โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
51 นางจารีย์ ศุภบวรเสถียร ครู โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
52 นางสุนีย์ โพธิสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสุรศักด์ิ
53 นางชลหทัย ทัศน์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านขลอด
54 นางสาวจุฬารัตน์ วรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดหนองคล้า
55 นางสมใจ สุอังคะวาทิน ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
56 นางวนิดา ขาวสุทธิ ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว
57 นางสาวเพลินตา พัฒนกูล ครู โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม
58 นายสุชาติ คล้อยสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
59 นางสาวละเอียด โพธิเ์ผือก ครู โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต

1 นางอารีรัตน์ พิพัฒจิตตระกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นางประทุม กวางแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางเรณู นิมะวัลย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
4 นายอ านาจ นุ่มแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
5 นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัย
6 นายสมชาย พุทธโกสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแค

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยันาท
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7 นายสมปอง ค าสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพังนาค
8 นายวิศรุต วินิจฉัยกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ (วัดศรีสิทธิสุ์วรรณวัฒนะ)
9 นายสนอง เปรมสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน

10 นายพีระพงศ์ แพบัว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองบุญ
11 นายศักด์ิชัย ช้ าเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่กว้าง
12 นายเฉลิม ปล้องมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดก าแพง 
13 นายภิรมย์ สีเผือก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองง้ิว
14 นายจ าเนียร ดิษสระ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา)
15 นายวิชัย สนเอี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
16 นายจิระวัต เอี่ยมส าอางค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
17 นายทวีศักด์ิ พวงเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์
18 นายปรีชา ปานทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
19 นายปรีดา ศรีวิเชียร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
20 นายสุเทพ สิงห์สม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวงเดือน
21 นายสุมิตร ทองแว่น ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนสีนวน (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 523)
22 นายวิหา แจ้งสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะบกเต้ีย
23 นางกาญจศรัณย์ รอดเงิน ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัย
24 นางกฤษณา แช่มอุบล ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัย
25 นายบุญสืบ ท้วมสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน
26 นางสุจิตรา เพ็งน้อย ครู โรงเรียนวัดนางลือ
27 นางเสาวลักษณ์ สีวันนา ครู โรงเรียนบ้านหนองแค
28 นางตวงรัตน์ สุทธิภาค ครู โรงเรียนบ้านหนองแค
29 นายประยงค์ ฤทธิเ์ต็ม ครู โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
30 นางกษภัค กาญจน์จิรเดช ครู โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
31 นายดิเรก พิพัฒจิตตระกูล ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้
32 นายไพโรจน์ จันทร์สุข ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้
33 นายประสิทธิ ์นาคเปีย ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้
34 นางสาวศิริเพ็ญ เรือนแป้น ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้
35 นายสาธิต ทับพุม่ ครู โรงเรียนวัดไผ่โพธิท์อง
36 นางอุไร เยประยูร ครู โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
37 นางสาวบังเอิญ พลอยพราย ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
38 นางสาวอารีย์ นาคศรี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
39 นางนิตยา บัวพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
40 นายไพจิตร์ ไชยรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
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41 นางวรรณา ขวัญเผือก ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
42 นางสาวกัญญา หนูพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
43 นางบรรจง มณฑา ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
44 นางพัชรี พงศ์หิรัญกมล ครู โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์)
45 นางเบญจมาศ สุชาติวุฒิ ครู โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์)
46 นางปัทมา ช่างเพียร ครู โรงเรียนวัดแหลมหว้า
47 นางสมถวิล พุม่ละมัย ครู โรงเรียนวัดดอนรังนก
48 นางสาวศรีทอง มีทาทอง ครู โรงเรียนวัดเนินถ่าน
49 นายศักด์ิชัย ชื่นพยอม ครู โรงเรียนวัดหนองเต่าด า
50 นางปราณี โพพายุห์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลงาม
51 นางสาวนิภา คุ้มทอง ครู โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 337)
52 นางอารีย์ กันสุก ครู โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)
53 นางสมหมาย ยิ้มห้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ าสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
54 นางงามตา อินทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ าสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
55 นายสมพงษ์ มีมุข ครู โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์
56 นายประทีป นุชจุ้ย ครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม
57 นายจรัญ สังข์ธูป ครู โรงเรียนวัดหัวหว้า
58 นางสุกัญญา ลีจ้อย ครู โรงเรียนวัดโคกสุก
59 นางแจ่มจันทร์ ศรีพันธบุตร ครู โรงเรียนวัดคลองบุญ
60 นางสาวอักษิกา แก้วสุวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 
(ชุมชนวัดปากคลอง)
61 นางน้ าอุ่น สุวรรณพุม่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 
(ชุมชนวัดปากคลอง)
62 นางยุพดี วสุลีวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 
(ชุมชนวัดปากคลอง)
63 นายวิชัย อินทสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ)์
64 นายมนัส นาคช่วย ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที ่136
65 นางอรทัย ใช้ไหวพริบ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที ่136
66 นายสมควร เอี่ยมลออ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที ่136
67 นายสายชล สุขเทศ ครู โรงเรียนวัดหนองจิก
68 นางเสริมศรี อินพรหม ครู โรงเรียนบ้านทุง่กว้าง
69 นางเตือนใจ ทองมา ครู โรงเรียนบ้านทุง่กว้าง
70 นางสุพัตรา เทียนฤกษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
71 นางสาววัณจินต์ ทองเกลียวทวี ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
72 นางวรรณา เกตุจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
73 นายสอาด เอี่ยมชัย ครู โรงเรียนวัดบ าเพ็ญบุญ
74 นายสวิง บุญเมือง ครู โรงเรียนวัดคลองง้ิว
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75 นางลดาวัลย์ บุญเมือง ครู โรงเรียนวัดคลองง้ิว
76 นางล าเพย บ้ าสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดท่า
77 นางสาวเพชรลดา วิมลพัฒนกุล ครู โรงเรียนวัดท่า
78 นางศรีจันทร์ จ ารัส ครู โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส
79 นางสุนัน ข้องหลิม ครู โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส
80 นางประนอม ช่างบรรจง ครู โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส
81 นายมนัส พิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี
82 นางสาวจ าริต ก าจาย ครู โรงเรียนวัดโพธิง์าม
83 นางนัยนา แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดโพธิง์าม
84 นางกัญญา ม่วงมี ครู โรงเรียนวัดหัวเด่น
85 นางวิมลรัตน์ ปราบทอง ครู โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิช์ัยประชาสรรค์)
86 นายกฤตย์ เกตุมาก ครู โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิช์ัยประชาสรรค์)
87 นางสาวจ าเนียร สาหร่าย ครู โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิช์ัยประชาสรรค์)
88 นายนรงค์ พงษ์พานิช ครู โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิช์ัยประชาสรรค์)
89 นางมาลีวรรณ บุญใส ครู โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
90 นางรัชนีวรรณ บุญรอด ครู โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
91 นางสะอาด แจ่มอุทัย ครู โรงเรียนเทพรัตน์
92 นางเบญจางศริ น้อยแสง ครู โรงเรียนวัดหนองแขม
93 นายประพันธ์ ตันติเสรีรัตน์ ครู โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
94 นางเกศรา บุญเย็น ครู โรงเรียนวัดกรุณา
95 นางสุวภี ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
96 นายมนต์ศักด์ิ ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
97 นางกฤษณา วงศ์สงฆ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิมงคล
98 นางสาวบุบผา คลังทัพ ครู โรงเรียนวัดก าแพง 
99 นายมานพ นิ่มมณี ครู โรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา)

100 นางนงนุช มะลิมาศ ครู โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ)์
101 นางชลธิชา บ าเรอจิต ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ)์
102 นางสุจิตรา โพธิห์ล า ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ)์
103 นางปภัชสิตา ธูปอ่อน ครู โรงเรียนวัดบ้านหนอง
104 นางปิยรัตน์ จิตเปีย่มวิริยะ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนอง
105 นายส านวน เจตนะจิตร ครู โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
106 นางสุวรรณี สังขะโห ครู โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
107 นางเกศกัญญา วาริชา ครู โรงเรียนวัดหาดอาษา
108 นางปราณี จาตุรนต์พงศา ครู โรงเรียนวัดหาดอาษา
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109 นายอุเทน กะล าพา ครู โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)
110 นายอาคม ล่ าสัน ครู โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ)
111 นางวรรณา คูสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม
112 นายวัฒนา นุ่มฟัก ครู โรงเรียนวัดคลองธรรม
113 นายพลชาติ บุญรอด ครู โรงเรียนวัดถ้ าเข้
114 นางอ านวยพร เล้ียงหล่ า ครู โรงเรียนวัดถ้ าเข้
115 นางปิยนันท์ แสงทอง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
116 นางจาริณี อ่วมสอาด ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
117 นายสุรัฐพงษ์ หงษ์มารุต ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
118 นางพิฐชญาณ์ วรเลิศธัญรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
119 นางพิมพ์กณิศ เจียรละม่อม ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
120 นางสาวจันทร์ฉาย กั๊กหนู ครู โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
121 นางสาวทิพวัลย์ บุญญสิทธิกุล ครู โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
122 นายสุทัน มาศิริ ครู โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
123 นางสาวชูศรี สนิกะวาที ครู โรงเรียนวัดคลองเกษม
124 นางส าเนาว์ สนอ่วม ครู โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343)
125 นางจิรนันท์ สุวรรณรัตนกิจ ครู โรงเรียนวัดท่าแก้ว
126 นายอนุวัฒน์ อ่อนศรี ครู โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
127 นายสมเกียรติ อินไข่ ครู โรงเรียนบ้านชัฎฝาง
128 นางสมพร ละออง ครู โรงเรียนดอนสีนวน(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 523)
129 นางกมลรัตน์ เลาหะสุวีระกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดสระดู่
130 นายวิชัย เลาหะสุวีระกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดสระดู่
131 นางอุษณีย์ พิณประภัศร์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม 
(แก้วประชาสรรค์)
132 นายนิพนธ์ อดิสรณกุล ครู โรงเรียนอนุบาลเนินขาม
133 นางวัชรา คล้ายประดิษฐ ครู โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง (ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ)์
134 นางกฤษณา สาพิพัตร์ ครู โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า

1 นายวิไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุรศักด์ิ ฦๅชา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางยุวดี นาคค า นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นางวราภรณ์ ตวงวิไล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
5 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์
6 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์
7 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 1
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8 นายวิทศักด์ิ ชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
9 นายวุฒิชัย ชัยอาคม ผู้อ านวยการโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ

10 นายถนอมจิตร บัวมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน
11 นายสมพงษ์ โสวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม
12 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวาน้อย
13 นายสายันห์ วงษ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
14 นายเทพเฐียร ผลธุระ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม
15 นายสิทธิชัย จินชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง
16 นายประพันธ์ ยอดวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
17 นายวันดี บุตรศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน
18 นายสมเพชร ยศมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนถาวร
19 นายเสถียร อาจโยธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
20 นายทวี แสงหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
21 นางวีระพร ดวงมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
22 นางดาราวรรณ จันทร์ห้างหว้า ครู โรงเรียนบ้านซับพระไวย์
23 นายฉลอง ฤทธิก์ าลัง ครู โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
24 นายมัชพล สาคะริชานนท์ ครู โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
25 นายบุญธรรม จินดามาตย์ ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
26 นายวิศิษฐ์ สุทธิสาย ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
27 นางกฤษฎา บุญเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
28 นางดวงจันทร์ ขวาโยธา ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
29 นางปาริชาติ มิทธิศร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
30 นายทวน ภูดั่ด ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
31 นางสุรีวรรณ โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
32 นางกัญญารัตน์ รัตนธ ารงชัยกุล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
33 นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
34 นางธนพร ต่อศรี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
35 นางอนงค์ คลังสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
36 นางศรีประภา พันธุม์ณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
37 นางอุบลรัตน์ ชิดชัยภูมิ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
38 นางเอมอรถ์ พิไลพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
39 นางดลนภา ศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
40 นายมานพ ชยันตรดิลก ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
41 นางนุจรีย์ กุลหินต้ัง ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ



๑๑๔

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
42 นางสุนีย์ ปุสันเทียะ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
43 นางทองสี ชาวประทุม ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
44 นางศรีพัชรลักษณ์ นิติศักด์ิ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
45 นางพัชราพร ชื่นเมือง ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่
46 นางเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา
47 นางวันทนีย์ เต็งตระกูลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา
48 นางสุปราณี นครศรี ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา
49 นางบุญรัตน์ อาจนาเสียว ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
50 นายณรงค์ศักด์ิ สุขตา ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
51 นางสว่าง วงษ์ชู ครู โรงเรียนนาฝายวิทยา
52 นางเยาวมิตร วีระนนท์ ครู โรงเรียนนาฝายวิทยา
53 นางบุษบา วงษ์นรา ครู โรงเรียนบ้านชีลองกลาง
54 นายชูชีพ บัวรุ่ง ครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ
55 นางสาวสุขุมาลย์ ฐานมั่น ครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้
56 นางทองร่ืน ไตรเสนีย์ ครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้
57 นายนิมิตร เพชรจ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้
58 นางทรรศณี ต่อสกุล ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล
59 นางกีรตาพันธุ ์ฝาชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
60 นางวรรณี เต็งชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
61 นางนงลักษณ์ สมบัติมี ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
62 นายวัฒน์ชานนท์ ชัยภูมิธนโชค ครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
63 นางสาวสมหวัง พิกุล ครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
64 นางสาวอัมพร เดชพลกรัง ครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
65 นางนลินรัตน์ ธงภักด์ิ ครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
66 นางจารินี ดวงอุปะ ครู โรงเรียนโนนโพธิบ์ะก่ามวิทยา
67 นางบุญโฮม ระดาบุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่คล้าวิทยา
68 นายสมชาย ยังดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่คล้าวิทยา
69 นางปฐม แข็งการ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่คล้าวิทยา
70 นางรัตนา อภัยฤทธิรงค์ ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
71 นางสุวรรณ สุขนาแซง ครู โรงเรียนหนองสระส าราญราษฎร์
72 นายสมประสงค์ อุ่นศรี ครู โรงเรียนหนองสระส าราญราษฎร์
73 นางสุนันทา แสงมณี ครู โรงเรียนหนองสระส าราญราษฎร์
74 นายทองแดง อินาวัง ครู โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
75 นายฉลอง นิยมชัย ครู โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
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76 นายวัฒนา โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนโนนส าราญวิทยา
77 นางสมคิด ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
78 นางมณี ทองใบโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
79 นางราตรี พลชัยโย ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ
80 นางพูนศรี ชูเดช ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ
81 นางประนอม ไพศาลพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ
82 นางอาภา เกตุโพนทอง ครู โรงเรียนบ้านหินกอง
83 นายณรงค์ ครองเคหา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
84 นางสมสิน โสวิชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
85 นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
86 นางสาวสุพัตรา บุญโยธา ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
87 นางวิไลวรรณ เนียงสา ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
88 นายชนะ บ ารุงพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
89 นางแสงทอง แคลนกระโทก ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
90 นางประยวน ทวีชีพ ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
91 นางอรุณศรี หาญสมัคร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
92 นายสมพร มั่นเรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านนามน
93 นางสาวผมกอง ประพันธ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านนาฮี
94 นายบุญมี อ้อนอุบล ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
95 นางวนิดา ถนอมแนว ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
96 นายพุฒ หนูหล้า ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
97 นายชัยวิรัตน์ ชัยมนตรา ครู โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน
98 นางอารีวรรณ มุขธระโกษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
99 นางทองเพชร น้อยสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่

100 นางอ านวย ตอพรหม ครู โรงเรียนบ้านยางหวาย
101 นางสุกันยา ก้อนศีรษะ ครู โรงเรียนบ้านยางหวาย
102 นางอรุณี ประสานศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านยางหวาย
103 นายสวงค์ ประสานศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
104 นายองอาจ วิเศษแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
105 นางเสาวนี แสงชมภู ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
106 นางวิชุดา ชาลีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
107 นายมานพ นิ่มทอง ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
108 นายประดิษฐ์ มุ่งสมัคร ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
109 นางวันเพ็ญ สุภมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา



๑๑๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
110 นางสุชาดา พันธุส์ง่า ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
111 นางสุนันทา ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
112 นางรจนา เศรษฐตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโนนตาด
113 นางภาวิณี ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโนนหมาว้อ
114 นายจักรี พรหมงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมง
115 นางหงษ์ไพรวัลย์ พุม่พฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ
116 นายอรรถวิทย์ รักษาเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
117 นายมานะ พรมแดง ครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
118 นายวีระพงษ์ วงศ์หล่อ ครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
119 นายเสริมศักด์ิ ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
120 นางดารณี เจริญบุตร ครู โรงเรียนบ้านวังกุ่ม
121 นางพรพรรณ เหล่าฤทธิ์ ครู โรงเรียนท่าแกวิทยากร
122 นายสุพล หาญเสนา ครู โรงเรียนท่าแกวิทยากร
123 นางรุจี พูลศรี ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
124 นายสุระชัย พันธ์โสรี ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่ใหญ่
125 นางเรียม กกกนทา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
126 นางจรีภรณ์ เชื้อจ ารูญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
127 นางวิภัสรา เชื้อกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
128 นางวราภรณ์ ลือจิตร ครู โรงเรียนบ้านลาดใต้
129 นายนิคม วาทโยธา ครู โรงเรียนบ้านลาดใต้
130 นางรัชนีวรรณ เพียพิมเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านลาดใต้
131 นางสมหวัง เถาธรรมสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา
132 นางบุญถิน ศรีชมพล ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ด าเนิน
133 นางสติม ปาทา ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ด าเนิน
134 นางศุภากร ภมรใยบัว ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
135 นางรุจิพรรณ ยวงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
136 นางจุฑากุล ทะนารี ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูล
137 นายสมัคชัย ดอนศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทา
138 นางสมควร พรหนองแสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
139 นายบรรจบ เชื้อทอง ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
140 นายประสิทธิ ์นวลศรี ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
141 นายถวัลย์ สมศักด์ิศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
142 นางดวงจันทร์ อาจวิชิต ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
143 นางวรรณี บัวเข็ม ครู โรงเรียนบ้านโนนเหม่า
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144 นายบุญส่ง ทรัพย์สิน ครู โรงเรียนบ้านโนนเหม่า
145 นางสิมลา ล้ิมไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
146 นางละเอียด เสาเวียง ครู โรงเรียนบ้านห้วยหัน
147 นางศิวนารถ แสงขุรัง ครู โรงเรียนบ้านโนนตูม
148 นางกาญจนา หนองงู ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
149 นางวันเพ็ญ ยอดยิ่งยง ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
150 นายณัฐวุฒิ ริดบ้วน ครู โรงเรียนราษฎร์บ ารุง
151 นายธงชัย จินกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองไห
152 นางดาลัด พันธ์เนียม ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
153 นางทองทิพย์ เสนอกลาง ครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพล
154 นางปัญญา ศรทอง ครู โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
155 นางอรวรรณ ภักดีวิวรรธ ครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
156 นายชนะ โชคเหมาะ ครู โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง
157 นายเยี่ยม ทองน้อย ครู โรงเรียนบ้านวังตะกู

1 นายมานพ ปัทมปราณี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นายไพฑูรย์ ผ่องแผ้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
3 นางภาวิณี พรมไพร นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นายสมจันทร์ พรบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ)์
5 นายสมัย ชัยอาวุธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง
6 นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง
7 นายทองพิง ทานประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหนอง
8 นายวีระ ชาติช านาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ)์
9 นายสังคม เลิศขามป้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา

10 นายเสน่ห์ เหล่าเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา)
11 นายประดิษฐ์ เจริญธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
12 นายพร้อมพล แดงประพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
13 นายสมัย นูรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคง
14 นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์
15 นายประมล โคตรทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม
16 นายสมโภชน์ งามประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบคา
17 นายบุญมี เดิมกะยอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้าทอง
18 นายสุริยะ ม่วงเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
19 นายบุญประกอบ กิ่งแฝง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสลวย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2



๑๑๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
20 นายสุชาติ เฮงสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดี
21 นายจรูญ พาเก่าน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนสระโพนทอง
22 นายวารศาสตร์ ขุนโนนเชวา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง
23 นายสุพล แควภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
24 นายปรีชา จิตแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองคัน
25 นายนิกร พุทธสิมมา ครู โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ)์
26 นายสดวก กันล้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
27 นายสากล แวงดงบัง ครู โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
28 นางประยูร ท้าวพรหม ครู โรงเรียนบ้านระหัด
29 นายประจักษ์ พรหมวิชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ต าบลบ้านแก้ง)
30 นายนิคม ไมตรีแพน ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่
31 นางสุชาดา ทองมูล ครู โรงเรียนภูมิวิทยา
32 นายสุวิทย์ เชื้อไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน
33 นายวันชัย เหล่ือมทองหลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
34 นายชวลิต ชาลี ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
35 นางเอมอร เนือยทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง(ต าบลโอโล)
36 นางยุพาพรรณ ขจัดพาล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัน
37 นายเวหา ทองลาด ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว(ต าบลบ้านแท่น)
38 นายระวี จุลนันท์ ครู โรงเรียนบ้านโนนโจด
39 นายสุนันท์ ธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านสารจอด
40 นางจิตต์มณี โพธิจ์ันทร์ ครู โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
41 นางสมคิด ชะโยมชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองสามขา
42 นายอนันต์ นาคดิลก ครู โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
43 นางสาววิไลวรรณ โชคหนุน ครู โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร
44 นางกาญจนาพร สพภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บ ารุง)
45 นางสาวชระเอม เรืองเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
46 นางมณีวรรณ ลบบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
47 นางอารีย์ สุคนธสาคร ครู โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
48 นางรัตนา เสนเข้ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
49 นายบุญมา ดุลย์ไธสง ครู โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
50 นายสมนึก จ าชาติ ครู โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์
51 นางสมานจิต เทีย่งตรง ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง
52 นายทรงฤทธิ ์เรืองเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาเกาะ
53 นางเจียม กองศรี ครู โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
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54 นางบุญเลย อิทธิกุล ครู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
55 นายแสวง ทวีเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
56 นางเบญจภรณ์ นนทะโส ครู โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
57 นางรุ่งอรุณ นนทิจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา)
58 นางสุวรรณี ปราบวิชิต ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
59 นางวิมล ชัยนาฮี ครู โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
60 นางภัททิยา ขันศิลา ครู โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
61 นางปราณี เพชรล้ า ครู โรงเรียนภูมิวิทยา
62 นางนันทิยา กันทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลวง
63 นางศิริพร สุภักดี ครู โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บ ารุง)
64 นายพิสันต์ิ สวัสดิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุม่(ต าบลบ้านแก้ง)
65 นายวิทยา สพภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุม่(ต าบลบ้านแก้ง)
66 นางรัตนาภรณ์ ประภาษี ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน
67 นางศิริวรรณ แนวประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
68 นางทองพัฒ ธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านสารจอด
69 นางอาภา วรรณบุษปวิช ครู โรงเรียนบ้านโนนง้ิว
70 นางจรัสศรี อุดมบัว ครู โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
71 นางพรทิพย์ น้อยลา ครู โรงเรียนสามสวนวิทยา
72 นางศุธาสิณี จุลวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
73 นางพรรณี ปักเคระกะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
74 นายประทีป เสนเข้ม ครู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
75 นางศรีบังอร สงวนนาม ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
76 นายสมศักด์ิ บัวแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง(ต าบลโคกกุง)
77 นางวิภา เทอดคุณ ครู โรงเรียนภูมิวิทยา
78 นายชูชาติ คลังช านาญ ครู โรงเรียนบ้านกุดจอก
79 นายรณชิต ผลทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
80 นางสุวารีย์ ฉายอรุณ ครู โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
81 นางชวาลินพรรณ ปาลินทร ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่า
82 นางพักตร์พิมล ชาตินาฝาย ครู โรงเรียนบ้านกุดแคน
83 นายสมทรง นาคศิริศิล ครู โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
84 นางจิรารัตน์ พลมณี ครู โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ)์
85 นางสุดารัตน์ แตงชัยภูมิ ครู โรงเรียนบุปผาราม
86 นายบุญทัน ค าป้อง ครู โรงเรียนบ้านสีปลาด
87 นายจรูญ ดอนเตาเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
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88 นายสุภิชัย หมู่โสภณ ครู โรงเรียนบ้านเรือ
89 นายสมนึก โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง
90 นางสาวบังอรรัตน์ ภูพ่งษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
91 นางหยาดฟ้า เสนคะ ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
92 นางประภัสสร ชาลี ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
93 นายสุชาติ คูณสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
94 นายสมควร เผ่าฉนวน ครู โรงเรียนบ้านหลุบคา
95 นางกิ่งแก้ว โอดเปีย้ ครู โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
96 นางวนิดา ศรีกุดตุ้ม ครู โรงเรียนบ้านนาแก
97 นางพัชรินทร์ คงโพธิน์้อย ครู โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
98 นายเผดิม ภูสอาด ครู โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา
99 นายวุฒิสันต์ ค าภาสุข ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุม่(ต าบลบ้านแก้ง)

100 นายประเสริฐ เข้าใจการ ครู โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
101 นางนิภา ชนะภู ครู โรงเรียนบ้านนาสีดา
102 นายไพโรจน์ สุทธาธิวงษ์ ครู โรงเรียนสามสวนวิทยา
103 นางลักขณา คลังระหัด ครู โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
104 นายมนูญศักด์ิ สุภักดี ครู โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บ ารุง)
105 นางจันทร์ทิน เจริญเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ต าบลโนนคูณ)
106 นายปฐมพงศ์ ละมุลตรี ครู โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
107 นายดิลก ขุนแท้ ครู โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์
108 นายทองอินทร์ ดวงเนตร ครู โรงเรียนบ้านยางค าวิทยา
109 นายสุวิทย์ ปักเขตานัง ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่
110 นายบุญเดช น้อยศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกนกทา
111 นายสุภาพ ลีลาศ ครู โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
112 นายนพรัตน์ เรืองโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
113 นายส าลี ทองภู ครู โรงเรียนบ้านนาแก
114 นายพิทยา สางห้วยไพร ครู โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
115 นางโสภา น้อยดี ครู โรงเรียนบ้านหนองปลา
116 นายถวัลย์ ทิพย์รักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
117 นางเกษสุดา วังสระ ครู โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
118 นางอ่อนพิศ เหล่าภักดี ครู โรงเรียนบ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา)
119 นายอุทัย จอมศรีกระยอม ครู โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
120 นางอัณณ์จันทน์ พลธรรม ครู โรงเรียนศาลาสามัคคี
121 นางสาววิศิษฐ์ หมู่วรรณ ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง
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122 นายค าพัน เปรมใจ ครู โรงเรียนบ้านดอนอุดม
123 นางจรัสศรี วรรณพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเกาะ
124 นายประทวน ผลส าราญจิตร ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่
125 นางอารีย์ ด้วงบุง้ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางด า
126 นายปรีชา ชนะภู ครู โรงเรียนบ้านนาสีดา
127 นายสุภาพ เจริญวัย ครู โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
128 นายนิ่ม บุญกิจ ครู โรงเรียนเนรมิตศึกษา
129 นางปรานี กุลดิลก ครู โรงเรียนบ้านนายม
130 นายพัชรพล ค าพิลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง(ต าบลโอโล)
131 นายปรีชา ท้าวน้อย ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวา
132 นางอรชร จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
133 นายสังคม แก้วมูลมุข ครู โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
134 นายประสงค์ เนียมเงิน ครู โรงเรียนบ้านดงใต้
135 นายสมทรง ต่อศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
136 นางสาวขนิฐา รอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ)์
137 นางพูนสิน บัวพุทธา ครู โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ)์
138 นางกนกชนก อ่อนแพง ครู โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
139 นางมลทรีวรรณ แนวโสภณ ครู โรงเรียนบ้านโนนข่า
140 นางบุญยิ่ง โคตรศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
141 นายเกียรติศักด์ิ กิติคุณ ครู โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
142 นางพรรณธิภา โพธิจ์ักร์ ครู โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร
143 นายเทพชัย กัณทะวัง ครู โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
144 นางอุดร รังชัย ครู โรงเรียนบ้านฉนวน(ต าบลบ้านดอน)
145 นายอนันต์ แบ่งคอนสาร ครู โรงเรียนบ้านน้ าอุ่น
146 นางมยุเรศ เทพจันทรา ครู โรงเรียนบ้านโคกล่าม
147 นายวัชระ พระชัย ครู โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
148 นางทิภารัตน์ สิงห์ชู ครู โรงเรียนบ้านโนนเพิม่
149 นายพิพัฒน์ บุตตะเขียว ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง
150 นางพรพรรณ ปรีดีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหินรอยเมย
151 นายกิตติเชษฐ์ ภิญโญพัฒนศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
152 นางประนอม สังฆจันทร์ ครู โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
153 นางนิภาพรรณ สาริพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านจมื่น
154 นายธนพล ศรีชัยเชิด ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง(ต าบลโคกกุง)
155 นางศรีจันทร์ หาญนาแซง ครู โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บ ารุง)
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156 นางระนาด ทองทาย ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
157 นายสุรวัช พูลเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
158 นางสมพิศ สิงหรา ณ อยุธยา ครู โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
159 นางประภัสสร ฤทธิชัย ครู โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
160 นางสุพัฒนา ปีมะนาว ครู โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
161 นายวาทศิลป์ นามวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บ ารุง)

๑ นายสฤษด์ิ ชัยมาลา ศึกษานิเทศก์
๒ นายเกษมศักด์ิ บุพตา ศึกษานิเทศก์
๓ นายประสิทธิ ์วะลัยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา
๔ นายเสถียร ชาลีเครือ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
๕ นายกล้าหาญ ยางขามป้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาล
๖ นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวสระวิทยา
๗ นายอุทัย แป้นสันเทียะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย
๘ นายจ านงค์ ศรสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
๙ นายดิเรก แจ้งจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

๑๐ นายอร่าม รอบคอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร
๑๑ นายมังกร จันทร์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะเสียว
๑๒ นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกรกกุลา
๑๓ นายสุระ บารมีช่วย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๔ นายมีเดช คุณอุตส่าห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรังงามวิทยา
๑๕ นายสายัญ เกิดสิน ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๑๖ นางศิริวรรณ ประภาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
๑๗ นางนิตยา แก้วโยธา ครู โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๑๘ นายนิวัฒน์ คูมีชัย ครู โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
๑๙ นางนุชนาถ เทียวประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนละนาม
๒๐ นางนัฏติญา ขุณิกากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย
๒๑ นายธนภัทร ตวงวิไล ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย
๒๒ นางชัยศรี ยอดจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านโนนเชือก
๒๓ นางบ าเพ็ญ โม่งใส ครู โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส(3 พระครูอนุสรณ์)
๒๔ นางสายหยุด ศิริวรประสาท ครู โรงเรียนบ้านตลาด(ค านายครุราษฏร์รังสรรค์)
๒๕ นางสนธยา บรรเทากุล ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ
๒๖ นางสัมฤทธิ ์ชาญยุทธ ครู โรงเรียนบ้านใหม่นาดี
๒๗ นางสมศรี วะลัยศรี ครู โรงเรียนบ้านนา
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๒๘ นายวันเพ็ญ โสสุด ครู โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก
๒๙ นายประสิทธิ ์แสงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
๓๐ นางสาวอัมพร จ าปาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
๓๑ นางทรัพย์สิน หรรษา ครู โรงเรียนบ้านทามจาน
๓๒ นางพิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านทามจาน
๓๓ นางรัศมี ทาณรงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 
๓๔ นายคณิต นิสสัยกล้า ครู โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น
๓๕ นายเจริญ ส าราญญาติ ครู โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น
๓๖ นางสาวราตรี ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
๓๗ นางกองสิน เสริฐขุนทด ครู โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๓๘ นางสุกัญญา ประสมทรัพย์ ครู โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
๓๙ นางสมทรง ศรีสมุทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๔๐ นางลักขณา เพชรวิเศษอุดม ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๔๑ นางจุฑารัตน์ เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)
๔๒ นางวิชชุลดา รักงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)
๔๓ นางทวี โสภานุสนธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ)์
๔๔ นางรัชนี วัชระ ครู โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี
๔๕ นางวรรณิภา ชาญสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
๔๖ นายสุทิน พิมพ์โนนทอง ครู โรงเรียนหัวสระวิทยา
๔๗ จ่าสิบเอกเฉลิม สอนเจริญ ครู โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
๔๘ นางปราณี ดามาพงษ์ ครู โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
๔๙ นางสายัณฑ์ สมัครการ ครู โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
๕๐ นายไกรสีห์ ม่วงศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านยางเต้ียโคกรัง
๕๑ นางเอื้อมพร เล่ียมสอาด ครู โรงเรียนบ้านยางเต้ียโคกรัง
๕๒ นางสาวทิพวรรณ ฉ่ ากมล ครู โรงเรียนบ้านช่องส าราญ
๕๓ นางสาวอัมพร สุทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
๕๔ นางรัศมี ดิสปรีชา ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๕๕ นางศรีไพร บุญการุณ ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๕๖ นางสาวจินตนา จุลเจิม ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๕๗ นายธรรมนูญ ล้ออุทัย ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๕๘ นางจันทิมา จิรวรรณพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านวังมน
๕๙ นายเกรียงศักด์ิ สมาทา ครู โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๖๐ นางพิกุลทอง พงษ์ราศรี ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๓(บ้านท่าช้าง)
๖๑ นางธีรนุช ภูมิมา ครู โรงเรียนบ้านละหานค่าย
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๖๒ นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว)
๖๓ นางรักไทย สิทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
๖๔ นายไสว พรมพาน ครู โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๖๕ นางวิไลภรณ์ วิไธสง ครู โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๖๖ นายสุพจน์ กล้ารอด ครู โรงเรียนบ้านส านักตูมกา
๖๗ นายเนวิน นวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
๖๘ นางอัญชลี ค าภาหล้า ครู โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่
๖๙ นายโรส ภูมิมา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๗๐ นางสุวรรณ วิบูลย์ศิริศักด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
๗๑ นางจิตราภรณ์ ภักดีศิริวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บ ารุง)
๗๒ นางละออ เงินมาก ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บ ารุง)
๗๓ นางนินัฏชา พันธุม์ี ครู โรงเรียนบ้านหนองผักชี
๗๔ นายเสรี เคียงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
๗๕ นายสมคิด จอดพิมาย ครู โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
๗๖ นายประสิทธิ ์คุณชื่น ครู โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
๗๗ นายสุพิน แสงแพง ครู โรงเรียนตาเนินราษฏร์วิทยาคาร
๗๘ นายบ ารุง โคค าลา ครู โรงเรียนตาเนินราษฏร์วิทยาคาร
๗๙ นางดาวเรือง กกกลาง ครู โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา
๘๐ นางนาไลย์ ค าจุมพล ครู โรงเรียนบ้านท่ากูบ
๘๑ นางสุวณี ปิน่ประเสริฐ ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
๘๒ นางสุพัตรา ทัง่พรม ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
๘๓ นายสฤษด์ิ สิทธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบุฉนวน
๘๔ นางภัทราภรณ์ พิชัยกุล ครู โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา

1 นางสาวสมศรี เทพประชา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายชัยโรจน์ เทศพิทักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
3 นายบรรจง โลกมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม
4 นายบุญเนือง เพชรเล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
5 นางสาวเทวีรัตน์ ชอุ่มภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเนียน
6 นายสมชาย เกิดเสวียด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสูบ
7 นายสุมะโน จินาทิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา
8 นางศิริพร คุณวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ
9 นายสนธยา ชลชลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเค่ียม

10 นายวีระวุฒิ บุญหนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านงาช้าง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1
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11 นางวันทนีย์ นาคภู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
12 นายกมลศักย์ รัศมีพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง
13 นางสาวสารภี นาพิรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก
14 นายเดชา คุณวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
15 นายเสถียร มาตย์เทพ ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน
16 นางพรรณี รัตนภา ครู โรงเรียนบ้านคอสน
17 นางพรพรรณ ไชยทอง ครู โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
18 นางวิไล เทวกุล ครู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
19 นางวไลลักษณ์ ไชยมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
20 นางลัดดาวัลย์ บัวกิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
21 นายรัตน์ชัย เสือดารา ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
22 นางปิยนาถ ศรีนวล ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
23 นางยุพิน เอี่ยมสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
24 นางสุอาภา ทองค า ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
25 นางสมภา นาวานุกูล ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
26 นางวิไล คัมภีรกิจ ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
27 นางสาวปุญนนทิญา สาระพัง ครู โรงเรียนวัดดอนเมือง
28 นางวิลาวัลย์ แก้วชัย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
29 นางวรรณี คงกระพันธ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
30 นางวิไล เปรมปรีด์ ครู โรงเรียนวัดน้อมถวาย
31 นางชุลีพร คงชนะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
32 นางสาวสมอาง ตระหง่าน ครู โรงเรียนบ้านคลองสูบ
33 นางสาวสมอิง ตระหง่าน ครู โรงเรียนบ้านเขาบ่อ
34 นางทิพปภา พึง่อ่ า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ าสิงห์
35 นางวจิรา ศุภมิตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ าสิงห์
36 นางธัญพร เพ็งคล้าย ครู โรงเรียนประชานิคม 4
37 นางศุษมา อุ้ยนอง ครู โรงเรียนบ้านแก่งเพกา
38 นางเสาวนีย์ แก้วน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
39 นางอารีย์ ช้างคล่อม ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ
40 นายช านิ นาคภู่ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
41 นายบุญโชติ นุ่มปาน ครู โรงเรียนชุมชนมาบอ ามฤต
42 นางนวลศิริ บัวหลวง ครู โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้
43 นางบุษกร นพคุณ ครู โรงเรียนบ้านชุมโค
44 นางธัญญลักษณ์ ทองหยาด ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บ ารุง)
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45 นางจิราภรณ์ อามานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บ ารุง)
46 นางสุจินต์ เสียงใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
47 นางมาลี พัฒคายน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
48 นางอุษา พุม่สวัสด์ิ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78(วัดสามัคคีชัย)
49 นางสาวอังคณา ยังโยมร ครู โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
50 นางปราณี ยังบรรเทา ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
51 นางสุมณฑา สินธุพาชี ครู โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
52 นายตรัณพร หะรังศรี ครู โรงเรียนบ้านบางหลง
53 นางปานทิพย์ สุขสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
54 นางกนกอร วรรณวิจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
55 นางวรรณธรรม หนูรอด ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
56 นายโสภณ ขาวสง่า ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
57 นางกัลนิกา ผิวเหลือง ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
58 นางจันทรา สุนทรหงษ์ ครู โรงเรียนวัดดอนมะม่วง
59 นางสาวถาวร จินดาสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขาวง
60 สิบเอกประวิทย์ ครรชิต ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
61 นางสาวจีรวรรณ แซ่ภู่ ครู โรงเรียนบ้านยายไท
62 นายจรัสพงศ์ แก้ววารี ครู โรงเรียนบ้านยายไท
63 นายสมกิจ แสนพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
64 นายวีระ อุ้ยใจดี ครู โรงเรียนบ้านแก่งเพกา
65 นายทวีศิลป์ เยาวนิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ
66 นางโสภา มีสุข ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
67 นายส าเริง สมสกุล ครู โรงเรียนชุมชนประชานิคม
68 นางกฤษณา วงศ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนประชาสันติ
69 นายประสาน แย้มจงกล ครู โรงเรียนบ้านจันทึง
70 นางสาวอรุณรัตน์ ศักด์ิภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านจันทึง
71 นายมาโนช สัตยาธร ครู โรงเรียนบ้านหินแก้ว
72 นางกัลยารัตน์ บรรพต ครู โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
73 นายโรจน์ ทองแท่ง ครู โรงเรียนบ้านงาช้าง
74 นางมยุรี สมสอน ครู โรงเรียนวัดบางแหวน
75 นายชาติชาย อรรถยูร ครู โรงเรียนบ้านถ้ าธง
76 นางสาววนิดา ธนูศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านเขาเล้ียว
77 นายอนุชา บูรพาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนมาบอ ามฤต
78 นางราณี เชื้อสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
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79 นางเพียงใจ สินธุส์อาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
80 นางแสงทิพย์ บูรพาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
81 นางชนิดา ปล้ืมภวังค์ ครู โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

1 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายโสพัฒน์ กลับชนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นางประไพพรรณ ขวัญเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
4 นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง ศึกษานิเทศก์ 
5 นายอรรถกาญจน์ อธิพิพัฒนกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
6 นายบุญลอย เพียรมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
7 นายเสน่ห์ โชติด าเกิง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่
8 นายทวี ศรีนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสว(ีบ้านนาโพธิ)์
9 นายบรรยง ณ ธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์

10 นางสาวสุธินันท์ ยอดสุดา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
11 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
12 นางนพนันท์ ขนาบศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด
13 นายสุรสิทธิ ์อินทนาคม ครู โรงเรียนบ้านปากเลข
14 นางยินดี ราชแก้ว ครู โรงเรียนพัฒนศึกษา
15 นางมะลิ ชูสุริแสง ครู โรงเรียนบ้านต่อต้ัง
16 นายปัญญา ส านักโนน ครู โรงเรียนบ้านคลองเหนก
17 นายอุกฤษฎ์ ทับทิมทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
18 นายถิระศักด์ิ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
19 นางสุนันทา ลอยลิบ ครู โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
20 นางลัดดาวัลย์ สังครุธ ครู โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
21 นางสาววรรณา มณีกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
22 นายดิษฐพงษ์ ช่วยจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
23 นายสุภาพ พงศ์เตรียง ครู โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
24 นางเอมอร พิทักษ์ปรัชญากุล ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่
25 นางพรรณวดี ภูวเศรษฐาวร ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่
26 นางรจิต รัฐนรากร ครู โรงเรียนอนุบาลสว(ีบ้านนาโพธิ)์
27 นางอ่อนศรี สนธิเศวต ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
28 นางจีระวรรณ พิมล ครู โรงเรียนวัดถ้ าเขาล้าน
29 นางเฉลิม เดชแสง ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส
30 นางวันเพ็ญ ด าสนิท ครู โรงเรียนบ้านเขาทะลุ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
31 นางสาวลัดดา สุทธานี ครู โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
32 นางนารี เปรมปรี ครู โรงเรียนวัดดอนชัย
33 นางศิริวรรณ ศึกวัฒนา ครู โรงเรียนวัดประสาทนิกร
34 นางณัฐพร บุญทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
35 นายธรรมรัตน์ กล่ินละออ ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
36 นายปริญญา ชัยประทุม ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
37 นางจารุวรรณ ทองอิ่ม ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
38 นางวิฑูร สุขณีวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
39 นางโรจนา สุวัฒนชน ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
40 นายประภาส แต่งเล่ียน ครู โรงเรียนวัดชลธารวดี
41 นางสิริพร แต่งเล่ียน ครู โรงเรียนวัดชลธารวดี
42 นางรัจณี ปลอดภัย ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ ์มิตรภาพที ่129
43 นางสาวสมทรง พรหมสถิตย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดส าราญ
44 นางเพ็ญศรี คมวิลาส ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
45 นางพรรณี ชื่นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านในเหมือง
46 นางพรพรรณ บัวฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านในเหมือง
47 นางแสนสุข รัตนสเถียร ครู โรงเรียนวัดวิเวการาม
48 นายณภัทร แขนงามข า ครู โรงเรียนวัดวิเวการาม
49 นางสาวถนอมศรี ไชยพร ครู โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 
50 นางสุพรรณี มากวิสัย ครู โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 
51 นายบุญส่ง โพธิท์อง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
52 นายวิลาศ สุจริต ครู โรงเรียนวัดอัมพาวาส
53 นายมาโนช เพชรสมุทร ครู โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
54 นางมาลินี โชหนู ครู โรงเรียนบ้านสามแยกจ าปา
55 นางสิริกาญจน์ สิทธิภักดี ครู โรงเรียนบ้านสามแยกจ าปา
56 นางวิมลรัตน์ ประพฤติธรรม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
57 นางเสริมศรี พาหุนนท์ ครู โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
58 นางกมลวรรณ อรุณโรจน์ ครู โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 
59 นางจงดี ชาญสตบุตร ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม

1 นายสวัสด์ิ แถวถาท า นิติกรช านาญการพิเศษ
2 นายกิตติพงษ์ จุโลทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งช้าง
3 นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
4 นายพิรุณ แก้วเป็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอยงาม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
5 นายวิทย์ วิชาค า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุง่)
6 นายสมบัติ จักรสมศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยขม
7 นายสมบูรณ์ ยาวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
8 นายสุนันท์ สีสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปงเคียน
9 นายอภินันท์ นาระตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย

10 นายเข็มชาติ พิมพิลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา
11 นางสิรินาถ ไชยง าเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
12 นางสุรีย์ กิติรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
13 นางเกษณี ภิรบรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านจอเจริญ
14 นางผ่องศรี พรมชัย ครู โรงเรียนบ้านจอเจริญ
15 นางอุ่นเรือน บุญมี ครู โรงเรียนบ้านดอยงาม
16 นางจงจิต ไข่เพชร ครู โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
17 นางละม้าย มณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
18 นางวันเพ็ญ อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
19 นางวินิตา อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
20 นายสุรพงษ์ สุทธปรีดา ครู โรงเรียนบ้านท่าสาย
21 นายวิทยา ยศจนา ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลวง
22 นายธณัฐพัชรพงษ์ ประวิตรกูล ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
23 นางขนิษฐา มาลาประทีป ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง
24 นางเข็มจร ภิระบรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง
25 นางธรรมภรณ์ พญาใจ ครู โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
26 นางอาภรณ์ ดีโลก ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
27 นางกาญจนา มณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย
28 นายมตินันท์ ค าแก่น ครู โรงเรียนบ้านปุยค า
29 นางลดาวัลย์ ไชยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก
30 นางน้ าวุน้ แก้วเทพ ครู โรงเรียนบ้านโป่งฮ้ึง
31 นายชัยยงค์ นาสมทรง ครู โรงเรียนบ้านเมืองชุม
32 นางศรีวรรณ ไชยชมภู ครู โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
33 นายฉวิง เคร่ืองพนัส ครู โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
34 นางจรูญศรี แก้วจินดา ครู โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
35 นางวิมลศรี นันทิโค ครู โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
36 นางศรีนวล จุลประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
37 นางอนุกูล เชยบาล ครู โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
38 นางวรรณศรี ดิสสังวร ครู โรงเรียนบ้านร่องเผียว



๑๓๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
39 นางจันทรา พรมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านริมลาว
40 นางกนกพร เขตช านิ ครู โรงเรียนบ้านเวียงกลาง
41 นางมณฑาทิพย์ เนตรสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงชัย
42 นางมัตติกา สุรินธรรม ครู โรงเรียนบ้านเวียงชัย
43 นางรัตนา วรสายัณห์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงชัย
44 นางนิตยา สายส่องแสง ครู โรงเรียนบ้านเวียงเดิม
45 นางจิณณ์ณณัช จันทราช ครู โรงเรียนบ้านศรีเวียง
46 นางดาวเรือง เวียงมูล ครู โรงเรียนบ้านศรีเวียง
47 นางเกศริน กันทะลา ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
48 นางเดือนฉาย สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
49 นางนพดา บุญรักษาเดชธนา ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
50 นางพนาวัลย์ หล้านามวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
51 นางศิริวิมล ไชยชุมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
52 นางสาวพิกุล ศรีวิชัย ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
53 นางสาววาสนา ชัชวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
54 นางอรุณี บุณยะพรรค ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
55 นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองหม้อ
56 นางวิลาวรรณ์ โยธา ครู โรงเรียนบ้านห้วยขม
57 นายสุธน ไวดี ครู โรงเรียนบ้านห้วยขม
58 นางรัศมี เทพปัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
59 นางพิมพา ชูชื่น ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
60 นางอ าพร เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
61 นายวิมล พุทธิแก้ว ครู โรงเรียนผาขวางวิทยา
62 นางบุษยาพร ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนแม่ยาววิทยา
63 นางอัมภา วรศาสตร์ศิลป์ ครู โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
64 นางสมสาย วิชา ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา
65 นางบัวลัง รุกขชาติ ครู โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
66 นายสุค า แก้วศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
67 นางปิน่แก้ว อภิธนัง ครู โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุง่)
68 นางพิมพ์ลดา ขวัญค า ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห)์
69 นางวรรณา ปัญญาดี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห)์
70 นางสุนันตา กาวิชา ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
71 นายส าเริง มุดเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
72 นางไพเราะ อัศพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
73 นางเทียนศรี ราชตา ครู โรงเรียนอนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ)์
74 นางบัวเรียว ปรางค์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ)์
75 นางสาวเทพิน มณีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ)์
76 นางสุปรียา รุ่งรัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ)์
77 นายทวีศักด์ิ จิตต์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ)์

1 นางสาวอารี นักหล่อ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
2 นายธวัช อินทรจักร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
3 นายบุญค้ า ศรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วย
4 นายประพันธ์ สมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันต้นดู่
5 นายประเสริฐ ชินวะโร ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีโพธิเ์งินวิทยา
6 นายสมศาสตร์ เรือนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลา
7 นายผจญ เอกจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ า
8 นายเชษฐ์สาทร อินทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้
9 นายทรงฤทธิ ์วรรณรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)

10 นางสาวกรรณิการ์ ต๊ะแสง ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
11 นางสุพรรณี สุวรรณใจ ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
12 นางรัตนา ณ ล าปาง ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
13 นางนิตยา กันทะเสน ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
14 นางจันนิภา ทองคุ้ม ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
15 นายสุริยัน ทิพรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดอยช้าง
16 นางนิตยา วงศ์ต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)
17 นางสุเพียร สายปินตา ครู โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
18 นางพรรณละเอียด พรมตัน ครู โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
19 นางอ าไพ จังขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
20 นางประคอง กล่ินจันทร์ ครู โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
21 นางนงลักษณ์ จงไพศาลศิลป์ ครู โรงเรียนพานพสกสวัสด์ิ
22 นางสุรีรัตน์ ปัตตะพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
23 นางจุฬาภรณ์ ค าปิน ครู โรงเรียนร่องธารวิทยา
24 นายทักษิณ มุ้งทอง ครู โรงเรียนร่องธารวิทยา
25 นางยุพิน เทพกอม ครู โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
26 นางสุรีวรรณ รัตนสัค ครู โรงเรียนบ้านป่าส้าน
27 นายนิเทพ อุประ ครู โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ
28 นางยลกรจรรย์ วุฒิกร ครู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2



๑๓๒

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
29 นายวสันต์ อุปไพร ครู โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
30 นางสุรีย์พร โพธิ ครู โรงเรียนบ้านป่าตึง
31 นางปฎิญญา ภูท่ัยกุล ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
32 นางสมคิด มหาขันตี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
33 นายณรงค์ ยะมะโน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
34 นางวราภรณ์ เปรมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโฮ่ง
35 นางสุดารัตน์ จินา ครู โรงเรียนบ้านโฮ่ง
36 นางจันทร์หอม ศรีวิชัย ครู โรงเรียนบ้านป่าส้าน
37 นางอารีย์ ไชยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ า
38 นางอุดมพรรณ เอกจิตร ครู โรงเรียนบ้านศาลา
39 นายอนันต์ อาษา ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง
40 นางภูริชญา มั่นเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองง่า
41 นายวัลลภ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
42 นางปรารถนา อ านาจรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
43 นายจ าลอง พิลาศาล ครู โรงเรียนบ้านวังวิทยา
44 นางสมเพชร ทอเต้ีย ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังต้ืน
45 นางอนงค์ สุพรรณนนท์ ครู โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล)
46 นางสติมา สุกรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงค า
47 นางพรทิพย์ สันติวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสันติวัน
48 นายพน บุญทา ครู โรงเรียนบ้านศาลา
49 นางประพิม กาจีนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
50 นางนงลักษณ์ วรรณดี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)
51 นางวัชรีย์ ปูธิปิน ครู โรงเรียนบ้านป่าต้าก
52 นางสาวนพวัลย์ ภักดี ครู โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
53 นางพลอยพรร วิกรมชาตรี ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
54 นางสุพัตรา บุญยังกองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี)
55 นางสุพรรณ เทียนทอง ครู โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
56 นางสมพร วงษ์เทพ ครู โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
57 นายวิทยา ชมภู ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
58 นางศรีทร ต๊ะวิไชย ครู โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
59 นางมยุรี นรรัตน์ ครู โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
60 นางภานุมาศ เวียงเงิน ครู โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
61 นายภักดี สุภาวะ ครู โรงเรียนบ้านดอนสลี
62 นายณัฎฐชัย ชุ่มเรือน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า
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63 นางวิลาวัลย์ พรหมชาติ ครู โรงเรียนศรีโพธิเ์งินวิทยา
64 นางนฤมล ผุสดี ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง
65 นายถวัลย์ พันต๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที ่68)
66 นางอัญชลี พันต๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที ่68)
67 นายศรียนต์ ทะรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านปอเรียง
68 นายสมเพชร กาบค า ครู โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ)์
69 นายพินิจ ค าก้อน ครู โรงเรียนบ้านเลาลี
70 นายมงคล กันทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสันสลี
71 นางวันเพ็ญ มาแก้ว ครู โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
72 นางอารมย์ มูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านต้นง้าว
73 นายนภา ทิพย์สอน ครู โรงเรียนพานพสกสวัสด์ิ
74 นางนฤมล คุมดี ครู โรงเรียนศรีโพธิเ์งินวิทยา
75 นางบานเย็น เวียงอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านศาลา
76 นายบุญสม ศิริล้วน ครู โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
77 นายประสาน ไทยมี ครู โรงเรียนเวียงห้าววิทยา
78 นางณัฐพัชร์ ฉัตรกิตตินันทร์ ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังต้ืน
79 นางวัฒนา ปัญญาค า ครู โรงเรียนป่าง้ิววิทยา
80 นางสาวทัศนีย์ ใจมาค า ครู โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
81 นายมนัส ไชยวงค์ ครู โรงเรียนดอยเวียงวิทยา

1 นายชยภัทร เถื่อนค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมรัตน์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นายสนั่น บุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
4 นายเกรียงศักด์ิ ศีลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม
5 นายเซ็นต์ กิตติยังกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)
6 นางวราภา แสนปินตา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
7 นางนภาสิริ มณู ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
8 นายสิทธิกร กลมกล่อม ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
9 นางจินตนา แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล

10 นางบุปผา โชติกอาภา ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
11 นางเรือนค า ยอดยา ครู โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
12 นางมุกดา กันทะวิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
13 นางสุภัทร์ ยี่นาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
14 นางแววมยุรี อินสอน ครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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15 นายสมบัติ จันทร์แสง ครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น
16 นางวรานนท์ ดีมงคล ครู โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
17 นางพัชราภรณ์ บัง้เงิน ครู โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
18 นางสาวพิมพ์ประภา สิงห์ตา ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง
19 นางสาววราภรณ์ ศรีวัฒนายน ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
20 นางนันทรัตน์ จักรสาน ครู โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
21 นางณัฐกานต์ คมข า ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
22 นางประไพ ทองสวาท ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
23 นางรุ่งหฤทัย ตาไฝ ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน)์
24 นายสุนทร รู้แข็งแรง ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน)์
25 นางวิรันดา แก้วเป็ง ครู โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
26 นางจ าลองลักษณ์ อุ่นนันกาศ ครู โรงเรียนบ้านสันกอง
27 นายบุญชู จีระยา ครู โรงเรียนบ้านสันกอง
28 นายสมพล เขื่อนเพชร ครู โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
29 นางเบญจวรรณ ชัยวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแม่แพง
30 นางนงคิด พัฒนปฏิธาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที ่169
31 นายสุทัศน์ จิน้ะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที ่169
32 นางสุพิณ กนกทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านสันทราย
33 นางอ าพัน ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสันทราย
34 นายสนอง ชัยมณี ครู โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง
35 นางอ าไพ พิมพ์มดี ครู โรงเรียนบ้านปางห้า
36 นางรัชนี คีรีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านสันหลวง
37 นายสมชาย ปิยะดา ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
38 นางอนงค์ พิลาลัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
39 นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
40 นางสมพร นาควิเชตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
41 นางอ าพิน แสนต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านเวียงพาน
42 นางวิมลฉัตร์ จิตตะลม ครู โรงเรียนบ้านเวียงพาน
43 นางรุ้งลาวัลย์ อยู่ดี ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
44 นางสาวไพรวัลย์ ค าลือ ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
45 นางวราภรณ์ ใจมาค า ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล
46 นางเมธาวี สุภานัส ครู โรงเรียนบ้านจ้อง
47 นางพิกุล อายะนันท์ ครู โรงเรียนบ้านจ้อง
48 นางสาวนวลจันทร์ ชื่นชม ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
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49 นางมาลี สอนบาลี ครู โรงเรียนบ้านเทอดไทย
50 นางจิดาภา ศิรดวงใจ ครู โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง
51 นางประทุม หอมสร้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ
52 นางดวงพร ก้อนสิน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
53 นายเฉลิม ธนะชัยขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสบรวก
54 นางสุกัญญา เชื้อเจ็ดตน ครู โรงเรียนบ้านสันธาตุ
55 นายชูชาติ เชื้อเจ็ดตน ครู โรงเรียนบ้านสันธาตุ
56 นายชาญชัย จินะทอง ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
57 นางสาวภัทชญา ดงปาลี ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
58 นางวนิดา ชื่นชม ครู โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
59 นางรัตนาภรณ์ พรหมหากุล ครู โรงเรียนบ้านแม่ค า
60 นายสุจิตร ศรีเจริญตา ครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น
61 นายพงศ์ศิลป์ กาศโอสถ ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
62 นายบุญชม จันทร์เลน ครู โรงเรียนบ้านปางสา
63 นายสุรพงษ์ แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข
64 นายเสกสรรค์ ตรีสาคร ครู โรงเรียนบ้านรวมใจ
65 นางอาภรณ์ ชาญประเสริฐพร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีค้ า
66 นางจุฬาลักษณ์ นารินค า ครู โรงเรียนบ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น
67 นางสมพัตร ดวงงาม ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าราก(ไตรราษฎร์บ ารุง)
68 นายทวีลาภ เมืองสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าราก(ไตรราษฎร์บ ารุง)
69 นายไพบูลย์ ดอนพาเหลา ครู โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง
70 นางวิมล ค าปา ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแดง
71 นายอุดม ธิเนตร ครู โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง
72 นางผุสดี จันทราพูน ครู โรงเรียนบ้านสันทราย
73 นางสาวสุภาพ พงษ์ตุ้ย ครู โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
74 นายอ านวย อ่อนใจ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
75 นายนิวัฒน์ หรรษา ครู โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง
76 นายทวีศักด์ิ ติยานันท์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
77 นายส าอางค์ พรมเมือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
78 นางสาวสิรินดา ใจเทีย่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่

1 นางพระจิตต์ พลนรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธิ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายสงวนศักด์ิ บุบผาชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคร่ึงใต้

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4



๑๓๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
4 นายประสิทธิ ์ธิขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสว่าง
5 นายยุทธจักร เขียวอ้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
6 นายสรชัย บุญเพียร ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าไฮบ้านเหล่า
7 นายท านอง ลุกลาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปล้องใต้
8 นายพีรพงษ์ วงศ์ชารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก๊อ
9 นายศักดา เศรษฐพงษ์สิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เปา

10 นายอุดม บุดดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงยาย
11 นายธีระพงษ์ จันต๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
12 นายผดุง ยาละ ผู้อ านวยการโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
13 นางวชิราภรณ์ จันวัน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
14 นางสาวสายสวาท เหล่ียมพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
15 นางอ าพา วงศ์โกฏ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย)์
16 นายเพิม่ กรรณิการ์ ครู โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย)์
17 นางสาวปิยรัตน์ ก าเนิด ครู โรงเรียนบ้านทุง่อ่าง
18 นางสุพิณ พรมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าม้า
19 นายเชษฐา ทองจ าปา ครู โรงเรียนบ้านน้ าม้า
20 นางราตรี ช านาญ ครู โรงเรียนบ้านเขียะ
21 นายมานิตย์ สุรวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเขียะ
22 นางสนธยา วงค์ษาพาน ครู โรงเรียนบ้านหวาย
23 นายอมรพงศ์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
24 นายเอกพงษ์ เมืองแก่น ครู โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
25 นางจรัสศรี บุญชู ครู โรงเรียนบ้านคร่ึง
26 นางไพบูรณ์ ค างาม ครู โรงเรียนบ้านคร่ึง
27 นายสมบูรณ์ แก้วมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านร่องแช่
28 นางณัฐชยา มะโนชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
29 นางสุดสวาท พิมพ์หอม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
30 นางสาคร ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านง้ิวป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล)
31 นางจินตนา กาศโอสถ ครู โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
32 นายทรงศักด์ิ ไชยบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
33 นางบัวลอย ลุกลาม ครู โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
34 นางเสาวนีย์ ช่างกันทา ครู โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
35 นางศิริวรรณ นันทะ ครู โรงเรียนหนองแรดวิทยา
36 นายสมคิด เวียงเกตุ ครู โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
37 นายบุญเสริม ยาวิลาศ ครู โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)



๑๓๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
38 นางสายเพ็ญ นาธิเลศ ครู โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
39 นางสาวศริยา ต๊ะหล้า ครู โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
40 นางปรานี มนิศรางกูล ครู โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่
41 นางจินัดดา ชมภูเขา ครู โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่
42 นางสุธีรา แปงหมื่น ครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
43 นายสุรศักด์ิ แก้วเทพ ครู โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
44 นายจเรไชย กันตา ครู โรงเรียนบ้านศรีสะอาด
45 นายศักด์ิธนา ใจมา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวค า
46 นางพิกุล กันวี ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้ าแพร่ป่าบง
47 นางกาญจนา จอมสว่าง ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
48 นายบุญเรือง กุสาวดี ครู โรงเรียนบ้านพญาพิภักด์ิ
49 นางเพ็ญศรี จารุพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 
50 นางวิไลวรรณ ชิดชม ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 
51 นางเพียงจันทร์ ยอดแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ)์
52 นางรัตนา ชินะข่าย ครู โรงเรียนขุนขวากพิทยา
53 นายสมเกียรติ บุญญานุพงศ์ ครู โรงเรียนปอวิทยา
54 นายอัสนี สันติวรพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
55 นางอนงค์ รวมจิตร ครู โรงเรียนบ้านม่วงยาย
56 นางจีราพร รัตนวีระพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เจ้า
57 นายเกียรติ มิ่งปรีชา ครู โรงเรียนบ้านทุง่เจ้า
58 นางสมศรี มิ่งปรีชา ครู โรงเรียนบ้านทุง่เจ้า
59 นางสุกัญญา ปัญโญแก้ว ครู โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
60 นางพิมพ์จันทร์ นันต๊ะแขม ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
61 นายวิชา เกิ้งบุรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยเด่ือ
62 นายสมบูรณ์ ถาหมี ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
63 นายพัด รักสุข ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
64 นางจิราพร ถาหมี ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
65 นายจักรพงษ์ เกทารัง ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
66 นางโสมรัตน์ เกทารัง ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
67 นางวิไลวรรณ ถาหมี ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสง

1 นายอุดม แปงทิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 ว่าทีพ่ันตรีกรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์
3 นายนิมิตร ไทยด ารงค์ ศึกษานิเทศก์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1



๑๓๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
4 นางสาวพันธนา จ าปาทอง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
5 นางเสาวภา ประสงค์สม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
6 นางทองเหรียญ แก้วนา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าตาล
7 นายอุดม ศรีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันทราย
8 นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง
9 นายอุดม พันธุท์อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าแดด

10 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
11 นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว
12 นายประเทือง ชมชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสวนดอก
13 นายเสถียร ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง
14 นางปัณพร พรหมค าแดง ครู โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
15 นายประพันธ์ ราชอุ่น ครู โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
16 นายส าราญ ชาวศรี ครู โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
17 นางเรไร สุดาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
18 นางจิดาภา ธุวสิทธิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง
19 นางกาญจนา สามารถ ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง
20 นางฉายแสง มีธัญญากร ครู โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
21 นางวินัสรินทร์ มีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
22 นายวิเชียร ริยะกาศ ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
23 นายทองธัช พรหมค าแดง ครู โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
24 นางณัฏฐ์ณิชชา ไชยวัณณ์ ครู โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
25 นางสาวณัฐนรี สัมพันธสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง
26 นางสาวอุทัยวรรณ อินทรสุขุม ครู โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
27 นางนิ่มน้อย นาระศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านน้อย
28 นางดวงใจ เชื้อศรีลา ครู โรงเรียนวัดบ้านน้อย
29 นางภัทชรา วุฒิพรหม ครู โรงเรียนวัดบ้านน้อย
30 นางนิ่มพวรรณ ชูยกปิน่ ครู โรงเรียนวัดเมืองสาตร
31 นางพรรณจิตร์ เขื่อนเพชร ครู โรงเรียนวัดป่าตัน
32 นางจงใจ มหาภาส ครู โรงเรียนวัดล้านตอง
33 นางรัชนี สมภารจันทร์ ครู โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
34 นางศรีวิไล อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
35 นางศรีพลอย อุทัย ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
36 นางกุลิสรา ค าใจใส่ ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
37 นางพิศมัย วงศ์ชูเวช ครู โรงเรียนวัดเจ็ดยอด



๑๓๙
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38 นางยุคลธร โรจน์วิทยาธร ครู โรงเรียนวัดวังสิงห์ค า
39 นางภตภร เพ็ชรวิเศษ ครู โรงเรียนวัดวังสิงห์ค า
40 นางสมพร ติยะไพรัช ครู โรงเรียนวัดวังสิงห์ค า
41 นางโสภา เตจ๊ะสุ ครู โรงเรียนวัดสันป่าค่า
42 นายสถิตย์ ชัยมูล ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
43 นายพิรุณ พงษ์สุข ครู โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
44 นางสาวจันทร์เทีย่ง ภัยภิลัย ครู โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
45 นางคนึงนิจ ทนันชัย ครู โรงเรียนท่าศาลา
46 นางอัมพร สุค ามา ครู โรงเรียนวัดขะจาว
47 นางเสาวภา พรหมนา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
48 นางวิภาพร ศรีธิพันธุ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ
49 นางประกายรัตน์ จงไกรจักร ครู โรงเรียนบ้านดอนปิน(ต าบลแม่เหียะ)
50 นางทัศนีย์ พันธุก์าหลง ครู โรงเรียนแม่คือวิทยา
51 นางจิตผกา บุนนาค ครู โรงเรียนวัดสวนดอก
52 นางสาวนฤมล วุฒิปรีชา ครู โรงเรียนวัดสวนดอก
53 นายสุรพันธ์ ทวิชศรี ครู โรงเรียนวัดสวนดอก
54 นางพรรณี ปัญโญ ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
55 นางกัลยา พิสุทธสกุล ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
56 นางกานดา รักชาติ ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
57 นางพจนา ทิศร าวัง ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
58 นางสาวรวี หล้าซาว ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
59 นางสุลีกาญ ธิแจ้ ครู โรงเรียนวัดช่างเค่ียน
60 นางสาวบุษยา โล่ห์เพ็ชร ครู โรงเรียนวัดช่างเค่ียน
61 นางจันทร์ฉาย พันธุท์อง ครู โรงเรียนวัดดอนจั่น
62 นางพิมพ์ใจ คีรีเกษตร ครู โรงเรียนวัดดอนจั่น
63 นางนงค์นุช ศิริชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
64 นางดวงใจ ป้อมเสมาพิทักษ์ ครู โรงเรียนค าเทีย่งอนุสสรณ์
65 นางจิตตนันท์ ธรรมบุญ ครู โรงเรียนค าเทีย่งอนุสสรณ์
66 นางเรือนสาย กมลาพร ครู โรงเรียนค าเทีย่งอนุสสรณ์
67 นายพิพัฒน์ แสงค า ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
68 นางอรวรรณ แพถนอม ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
69 นางจินดารัตน์ สะสะรมย์ ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
70 นายชาญชัย ช านาญคิด ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
71 นางวัชราพร สุภาศรี ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
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72 นางศิริรัตน์ สุรินทร์ศิริรัฐ ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
73 นางนัยน์ปพร รัตนประชารมย์ ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
74 นางสาววัลย์ญา นามวงษา ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
75 นางเกศศรี จันทรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
76 นางอ าพร ขัติครุฑ ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
77 นางนภาลัย กีติสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
78 นางทัศนีย์ เทพสุธา ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
79 นายวันชัย ทวีเดช ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
80 นางเพ็ญศรี ธรรมไชย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
81 นางสาวศุภ์ดาภา รัศมีจิรา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
82 นางมนต์จันทร์ ตันพิริยะกุล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
83 นางสมพิศ ค ามูล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
84 นางพัชรีย์ จินดาหลวง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
85 นางวารุณี บุญยินดี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
86 นางจินตนา สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
87 นายไพโรจน์ จี๊ดเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
88 นางสาวพัชรา จันทรา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

1 นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นางสาวดารณี ประยูรวงษ์ ศึกษานิเทศก์
5 นายดวงแก้ว เล็กปัญญาโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแม่กะ
6 นายอภิรุม ทวยหาญรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก๋ายน้อย
7 นายสุนทร ค าเป็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าต้ิว
8 นายทรงยศ หล้าสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระนอน
9 นายจ าลอง มหาวงศ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันคะยอม

10 นายวิทยา ไชยถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบวกเปา
11 นายสุรินทร์ อินทรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
12 นายธวัช สุภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
13 นายมานพ กันโฑ ผู้อ านวยการโรงเรียนสันทรายหลวง
14 นายจ ารัส มณีวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางขุม
15 นางผกาพรรณ ทิพย์หิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน
16 นายเจษฎา ธัญหมอ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยั้งเมิน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 2
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17 นายเด็ดดวง ชมศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดง้ิวเฒ่า
18 นายวสันต์ วงศ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่หลวง
19 นางสุวณีย์ พาศิริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
20 นางสาวบรรจง สุดาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
21 นางอาภรณ์ สุนันต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
22 นางบุญเพลิน บุญเมย ครู โรงเรียนบ้านต้นรุง
23 นายจิรจักร์ ตัณฑศรี ครู โรงเรียนบ้านต้นรุง
24 นางตะเพียนทอง นันทมานพ ครู โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม
25 นายศิริวรรณ ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านป่าไหน่
26 นายเจริญ ขันอัศวะ ครู โรงเรียนบ้านแม่ปัง๋
27 นายสมเกียรติ มอกะละ ครู โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
28 นางสาวบัวผัน กิดา ครู โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
29 นางอ านวยพร วงศ์อรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันปง
30 นางสุนันท์ พวงมาลัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
31 นางอ าไพ จันทร์เขียว ครู โรงเรียนสหกรณ์ด าริ
32 นางมารินดา ธรรมชัย ครู โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
33 นางสุจิตรา เทพานนท์ ครู โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
34 นางจุไรรัตน์ อุนจะน า ครู โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
35 นางทัศนีย์ พงษ์กลาง ครู โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
36 นายประสาน อุดมสารี ครู โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด
37 นายสุมนตรี หมั่นแสวง ครู โรงเรียนบ้านแม่ไคร้
38 นายสุขเกษม ดิษบรรจง ครู โรงเรียนป่าแป๋วิทยา
39 นางเรไร รัตนธรรม ครู โรงเรียนภูดินวิทยา
40 นายสุรศักด์ิ พระเนตร ครู โรงเรียนวัดท่าข้าม
41 นางโสภา ตังเยาว์ ครู โรงเรียนวัดท่าข้าม
42 ว่าทีร้่อยตรีสุเทพ เปรมมณี ครู โรงเรียนวัดปางมะกล้วย
43 นางสาววราภรณ์ ถนัดธนูศิลป์ ครู โรงเรียนวัดแม่กะ
44 นายนิวัติ บุบผชาติกุล ครู โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา
45 นางทับทอง สินชัยกิจ ครู โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา
46 นางสาวปรียานุช ศรีทัน ครู โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
47 นางมาลี ไวว่อง ครู โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
48 นางนวพรรณ ใคร้ยงค์ ครู โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
49 นางเกศริน จันทร์หอม ครู โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
50 นางสาวศรีเวียน ชัยมณี ครู โรงเรียนบ้านปง
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51 นางพัชรา แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปง
52 นางสาวน้อย บุญนวล ครู โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง
53 นางล าจวน พลเดช ครู โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง
54 นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านป่าต้ิว
55 นางอัจฉรา ชื่นพัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
56 นางธนภรณ์ แสนปัญญา ครู โรงเรียนบ้านพระนอน
57 นางราตรี เตียวสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านพระนอน
58 นางพวงวรรณ พรหมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
59 นางพวงทอง พรมถาวร ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
60 นางรัชฎา พวงศรี ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
61 นางนิตยวรรณ ทองค าโฮ้ง ครู โรงเรียนบ้านสันคะยอม
62 นางสาวพิศมัย อูปเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
63 นางเรไร วังสุนทร ครู โรงเรียนวัดทรายมูล
64 นางยุพิน น าเจริญ ครู โรงเรียนวัดบ้านป้อก
65 นางสายทอง ปินทะนา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
66 นางศศิธร ใจซ่ือ ครู โรงเรียนวัดแม่เลย
67 นางราตรี คนเพียร ครู โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
68 นายวรสิทธิ ์บุญกันทะ ครู โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
69 นางสุภาณี จิรไกรศิริ ครู โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
70 นายศิริ ถาวร ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
71 นายสนิท วงค์วิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบวกเปา
72 นางนิเพลิน บริรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบวกเปา
73 นางปุณยภร ว่องไว ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
74 นางราตรี บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโปง
75 นายประชัน ทินอุทัย ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
76 นางกฤษณา จันตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองขอน
77 นางอุไร ธรรม์วัชราภา ครู โรงเรียนบ้านร่มหลวง
78 นางอรพิน บุญกันทะ ครู โรงเรียนบ้านศรีงาม
79 นายวสันต์ ไชยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านศรีงาม
80 นางปรานอม นันทะชัย ครู โรงเรียนบ้านศรีงาม
81 นางสุวิชาดา บุญชวลิต ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
82 นางสาวมาลัย สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
83 นางจินดา มะโนค า ครู โรงเรียนบ้านสันพระเนตร
84 นางกนกพร วรรณจรูญ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
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85 นายมงคล มนูญชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
86 นางเยาวดี ค าวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
87 นางรัตติกรณ์ ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
88 นายไกรวาศน์ เชื้อเจ็ดตน ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
89 นางจิตรา กิติชัยวรรณ ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
90 นางกิ่งแก้ว จินาพันธ์ ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
91 นางอริยา สุยะลังกา ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
92 นางจิราภา มณีวรรณ ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
93 นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตต์ ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
94 นางสุกัญญา ดวงสว่าง ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
95 นางจีระวัส ดาระดาษ ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
96 นางสุกัญญา ธรรมเสฐียร ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
97 นางเกวลิน มธุรสาทิส ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
98 นางบุญต้อม นะค า ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
99 นางอรุณี สมบูรณ์ ครู โรงเรียนสันทรายหลวง

100 นายสมเกียรติ พิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหาร 
101 นางพรพรรณ ใจก้อน ครู โรงเรียนบ้านหนองหาร 
102 นางสาวมาลา ระฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
103 นางอัมพร มังคละ ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
104 นางเสาวลักษณ์ โปธา ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
105 นางสาวอ าพร ทาอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
106 นางมุกดา ไหค า ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
107 นางมณสิชา วีระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ย่อย
108 นางล าดวน โปธา ครู โรงเรียนบ้านแม่ปัง๋
109 นายมนตรี มุ่งสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองปิด
110 นางปุณฑริกา ค ามาเรือน ครู โรงเรียนสหกรณ์ด าริ
111 นายชาคริต อินชัย ครู โรงเรียนบ้านปางฮ่าง
112 นางสุณีย์ สมัคร ครู โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
113 นางอารีย์ เชื้อทรัพย์ ครู โรงเรียนป่าแป๋วิทยา
114 นางศิริพร สุภาศรี ครู โรงเรียนวัดท่าข้าม
115 นางประพิมพ์พร เดียวสมคิด ครู โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
116 นางวรรณา จิโน ครู โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
117 นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่น ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
118 นายประยูร ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
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119 นายสมพงษ์ เมืองมี ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าจาง
120 นายประชัน ทักขินาราม ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
121 นายก าจัด คงวุฒิ ครู โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)

1 นางจินดา กันทะศักด์ิ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศก์
3 นายสุรินทร์ ศิริวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
4 นายสมคิด วงศ์สุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาว
5 นายส าราญ ปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่
6 นายเดชา สกลกิตติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบอน
7 นายสุพัฒน์ ฉลอม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจอมคีรี
8 นายจีรศักด์ิ คนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่กอนใน
9 นายสนิท นวลศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางมะเยา

10 นายทิมชัย เขื่อนเพชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียว
11 นางล าจวน ทิพรส ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
12 นางผ่องศรี พิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
13 นางดาวเรือง กินาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
14 นางพณิชา ม าขุนทด ครู โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
15 นางแจ่มจันทร์ วงศ์เมธา ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
16 นางพิมพร ไตรยานุภาพ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
17 นางวรากร ขวัญสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปางสัก
18 นายสุรพงษ์ ธนะชัยขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านลาน
19 นางนันทิวา สมุทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านแม่ข่า
20 นางชายุตี จินดาหลวง ครู โรงเรียนบ้านแม่คะ
21 นางทิพากร จันทร์ธีระโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านดง
22 นางศรีประทิน สมบูรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
23 นางศิรินุช ลาภิวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าข่า
24 นางสุมาลี วิมลพันธ์ ครู โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
25 นางปทุมวรรณ เก่งกาจ ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
26 นายสามารถ พรหมชัย ครู โรงเรียนสันติวนา
27 นางพินสาย อมรศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสบคาบ
28 นางวีรยา อินต๊ะสิน ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
29 นางสมจิตร พิทาค า ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
30 นางกิ่งกมล ฉลอม ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
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31 นางประทุมพร จันทร์ใส ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลุก
32 นางปราณี ชื่นตา ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลุก
33 นายสงกรานต์ โปธา ครู โรงเรียนบ้านปางแดง
34 นางปรียาวรรณ อินต๊ะมา ครู โรงเรียนบ้านทุง่ข้าวพวง
35 นายสุรพล ใหม่เทวินทร์ ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
36 นายบรรทม แสนอินตา ครู โรงเรียนบ้านนาหวาย
37 นางสงบ หัตถปะนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
38 นางสุชาดา เวฬุมาศ ครู โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
39 นายโสพิศ น้ าค า ครู โรงเรียนบ้านโป่งถืบ
40 นางประนอม มุกสะดี ครู โรงเรียนบ้านแม่ใจ
41 นางจุฑาทิพย์ คงจักร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
42 นางอนงค์ วงศ์ชื่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
43 นายณรงค์ ขวัญสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปางสัก
44 นางมาลี อินทะพิงค์ ครู โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง
45 นางบริสุทธิ ์นวลจันทร์ ครู โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
46 นางบานเย็น ไชยศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองขวาง
47 นายผดุง กาญจนาปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหลวง/ฝาง
48 นางกนกพร กาญจนาปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหลวง/ฝาง
49 นางเกศริน โนสุ ครู โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง
50 นางประวิชชา ยะทา ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
51 นายประพันธ์ สอาดล้วน ครู โรงเรียนบ้านม่อนปิน่
52 นางส าอางค์ มีธรรม ครู โรงเรียนบ้านม่อนปิน่
53 นางสาวสนธยา อะโน ครู โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
54 นางวิภารัตน์ จักรมานนท์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
55 นางกนิษฐา ชื่นใจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
56 นางทอง สุวรรณบุตร ครู โรงเรียนบ้านแม่ข่า
57 นางสิริกัญญา มานพจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ข่า
58 นางสาวประภาพร วรรณประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ข่า
59 นางนฤมล เตชะใจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้/ฝาง
60 นางฟองจันทร์ ไคร้อุดม ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้/ฝาง
61 นางสุดธิดา ธรรมปัญญา ครู โรงเรียนบ้านแม่คะ
62 นางพวงพยอม เฉลิมวัย ครู โรงเรียนบ้านแม่สาว
63 นางสุภาณี สลับ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
64 นายอุดมศักด์ิ งามผิว ครู โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
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65 นายทินกร จองมวย ครู โรงเรียนบ้านจอง
66 นางทองใบ บัวบาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
67 นายวัชรินทร์ วรรณหอม ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
68 นางนันทพร ศิริอุดม ครู โรงเรียนบ้านอ่าย
69 นางศิรินันท์ ค าวงศ์ปิน ครู โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา
70 นางลัดดา บุญศิลปไทย ครู โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา
71 นางวิลาวัลย์ มูลละ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
72 นายเอกรินทร์ สันติสว่างกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
73 นางพันธุศ์รี กิตติวรเชฏฐ์ ครู โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
74 นางปฏิณญา ยะใจ ครู โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
75 นางพวงทอง สุนทรา ครู โรงเรียนวัดป่าแดง
76 นางดรุณศรี ศักด์ิใหญ่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
77 นางรัตนาภรณ์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
78 นางสุดารัตน์ พรหมแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่ข่า
79 นางมะเอ บัวพวงชน ครู โรงเรียนบ้านโป่งถืบ

1 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายเดช อนากาศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางกรรณิการ์ นันติ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นางสุชาดา บุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์
5 นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน
6 นายดวงค า ค าจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่เส้ียว (นวรัฐ)
7 นายบุญช่วย อุดชา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าบ่อหลวง
8 นายประสิทธิ ์ต๊ะค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแม่สะลาบ
9 ว่าทีร้่อยโทเสน่ห์ ก้อนใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฟ่อน

10 นายสมคิด ค ามาสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
11 นายสรชัช ภิระเสาร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนันทาราม
12 นายกัมพล โยกาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
13 นายบ าเพ็ญ บูรณะพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสนตอ
14 นายชัยพร นิธิวิทยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
15 นายสุเทพ กาวิละ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันทราย
16 นายมุทา โกสุมภ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันทราย
17 นายเกรียงไกร ช านาญค้า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเม็ง
18 นายวรวรรธน์ ไชยค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง
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19 นางพรสรัญ มูลธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
20 นางสร้อยดวง นันโท ครู โรงเรียนวัดศรีสว่าง
21 นางพัชริดา คนตรง ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
22 นายปรีชา ต๊ะมา ครู โรงเรียนบ้านร่องน้ า
23 นางสาวดัมพิกา สิทธิพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
24 นางอนงค์ บุญเป็ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
25 นางกชพรรณ บุญจา ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
26 นางปิน่เพชร อินทร์ตุ้ม ครู โรงเรียนบ้านหัวริน
27 นางล าดวน แก้วมูล ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
28 นายจิตร อิวาง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
29 นางสายพิณ ธิวงค์ ครู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
30 นางกานดา ญาณมงคลศิลป์ ครู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
31 นางอ าไพ ใจวัง ครู โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร
32 นางนันทยา งามใส ครู โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
33 นายสวัสด์ิ สุขแก้ว ครู โรงเรียนวัดน้ าบ่อหลวง
34 นางสาวเกษร อินต๊ะทา ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลวง
35 นางรัชพร บัวหอม ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู
36 นางโศรดา ไพเราะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู
37 นายชัชวาล ขวัญคง ครู โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
38 นางบุปผา ค ารินทร์ ครู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
39 นางวราภรณ์ สุขทอง ครู โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร
40 นางสรรพคุณ ชินารักษ์ ครู โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
41 นางสายค า สมพรรณพาณิช ครู โรงเรียนบ้านป่าตาล
42 นายประพันธ์ ไชยโสภา ครู โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย
43 นางบัวลอย อุ่นบ้าน ครู โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา
44 นางชัยมณี เดอลาซี ครู โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร
45 นางกัลยารัตน์ รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
46 นางอัจฉราภรณ์ ณะใจ ครู โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
47 นางวิไลวรรณ อินทร์เสาร์ ครู โรงเรียนวัดกู่ค า(เมธาวิสัยคณาธร)
48 นางสุจิตรา ถิ่นนา ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
49 นางอ าไพ สมณะ ครู โรงเรียนบ้านตองกาย
50 นางอุษา ขอนกลาย ครู โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
51 นางสกุณา สายศร ครู โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
52 นายณรงค์ หลุยจ าวัน ครู โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร
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53 นางบัวผัน หน่อตุ้ย ครู โรงเรียนวัดดงป่าง้ิว
54 นางธันยพร สิทธิมูล ครู โรงเรียนวัดกู่ค า(เมธาวิสัยคณาธร)
55 นางเพ็ญสินี คงอ้าย ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
56 นางเครือวัลย์ คล่องการ ครู โรงเรียนบ้านน้ าแพร่
57 นางหอมหวล ปันต๊ะทา ครู โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
58 นางนิสสรณ์ เอื้องไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดศรีสว่าง
59 นางสาวประไพ ตาค า ครู โรงเรียนวัดศรีสว่าง
60 นางล่องฟ้า เจริญวรรณ ครู โรงเรียนวัดนันทาราม
61 นางสุพิศ จิตตารมย์ ครู โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
62 นางสิริมา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
63 นางราตรี ล านวล ครู โรงเรียนบ้านหนองตอง
64 นางอนงค์ ก้อนนาค ครู โรงเรียนวัดน้ าบ่อหลวง
65 นางจิราลักษณ์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนวัดจอมทอง
66 นางเนืองนิตย์ ปัญจะเรือง ครู โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
67 นางศรีวัย พุทธโยธา ครู โรงเรียนบ้านฟ่อน
68 นางอ าไพ ตุ่นวัน ครู โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบ ารุง)
69 นางสาวสุมิตรา วงษ์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบ ารุง)
70 นางสุภัทรา บุญทวี ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
71 นายอุดม งามใส ครู โรงเรียนวัดสันดอนมูล
72 นางรัชนีวรรณ ฟุง้เฟือ่ง ครู โรงเรียนวัดกองทราย
73 นางนิภาพร รัตนดวงประทีป ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
74 นางสุดา ราชโสม ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
75 นางศรีพรรณ เชื้อจันทรา ครู โรงเรียนบ้านไร่
76 นางวรารัตน์ จิวพัฒนพงษ์ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
77 นางเตือนใจ พิมมะศาล ครู โรงเรียนวัดสันดอนมูล
78 นางดาวเรือง สายมณี ครู โรงเรียนวัดพญาชมภู
79 นางสมจิตร์ เดชปัญญา ครู โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
80 นางนิตน้อย อินชัย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
81 นางเกล็ดศรี ไชยค าหล้า ครู โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์
82 นางจิรพรรณ ญาณมงคลศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิว์ิทยา
83 นางสิรินาถ บุญแสน ครู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
84 นางธัญญรัตน์ สามัคคีธรรม ครู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
85 นางชญานิษฐ์ วิชัยยา ครู โรงเรียนวัดสันดอนมูล
86 นางทิพวรรณ ธรรมปัญญา ครู โรงเรียนวัดนันทาราม
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87 นางวนิดา สมบัติ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
88 นางสาวปริญญา ศรีวิชัย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
89 นางณิชานันท์ ปวงค า ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง
90 นางงามนิตย์ พรหมวรรณ ครู โรงเรียนบ้านม่วงพีน่้อง
91 นางบุษบา แก้วหล้า ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
92 นางธดาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิว์ิทยา
93 นายนพคุณ สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
94 นางทองพูล สมคะเณย์ ครู โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบ ารุง)
95 นายเผ่าพันธ์ ยาวิลาศ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
96 นางพาริณี รวดเร็ว ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง
97 นางสายแก้ว เต็มปวน ครู โรงเรียนบ้านร่องน้ า
98 นางชลนารา ญานะ ครู โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
99 นางพัชรินทร์ ดุษฎีวิทิต ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน

100 นางสมพักตร์ เสือน่วม ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
101 นางสาวอรอนงค์ ค ามูล ครู โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
102 นางสาวนฤมล ธนารมย์ ครู โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์
103 นางยุพาพร ทาดาริน ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
104 นางชูศรี ไวโย ครู โรงเรียนวัดคีรีเขต
105 นางสาวณัฐกุล พงศ์รักษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนวัดกู่ค า(เมธาวิสัยคณาธร)
106 นางจรรยา ไชยวงค์ ครู โรงเรียนวัดวังขามป้อม
107 นายปรีชา มณีเป็ญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
108 นายศุภชัย สายค าวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านฟ่อน
109 นางศศิวิมล แสนอุนันต์ ครู โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
110 นายนิคม อภิดา ครู โรงเรียนแม่วินสามัคคี
111 นายไพบูลย์ หมอกเมฆ ครู โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
112 นางพรทวี เต๋จา ครู โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
113 นางประคอง แก้วเวียงเดช ครู โรงเรียนบ้านตองกาย

1 นายลิขิต ฐานมั่น นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นางชนากานต์ สุนันทกร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางวาสนา สุวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย
4 นายอดิศักด์ิ ตรีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแปลง 5
5 นายประชิด กันทะยอม รองผู้อ านวยการโรงเรียนโปง
6 นางอ าพร ปันทวัง ครู โรงเรียนบ้านขุน
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7 นางสุมาลี ปันกอง ครู โรงเรียนบ้านแม่สะนาม
8 นางพิกุล อินตา ครู โรงเรียนบ้านแม่ลอง
9 นางอัญชลี จินาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ลอง

10 นางจันทร์ฉาย พรหมเสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
11 นางสาวนฤมล อ านวยสวัสดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง
12 นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านโค้งงาม
13 นางสาวอ าไพ กันทะสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านผาแตน
14 นายประเสริฐ แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป่ง
15 นางสุรีรัตน์ ไชยวัณณ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป่ง
16 นางนภาพร เต็งนุ ครู โรงเรียนบ้านแควมะกอก
17 นายถนอม จินะเป็งกาศ ครู โรงเรียนบ้านแควมะกอก
18 นางสาวรัตนาภรณ์ กาละวิชัย ครู โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา
19 นางมีนา กันทะยอม ครู โรงเรียนบ้านโปง
20 นางวริญญา ไพรสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า
21 นางละเอียด โนจ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านวังหม้อ
22 นายนิกร ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านวังหม้อ
23 นางสมถวิล รังสรรค์ ครู โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา

1 นางอัมพร ศักด์ิเพ็ญศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
2 นางสาวค าหล้า ปันทะรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
3 นายจักรค า หวันแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจอมทอง
4 นายโกเมศ มหาสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองอาง
5 นายสุเทพ ศรีชูทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองกลาง
6 นายชูเดช เฟือ่งฟู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
7 นายวิชิต พิทาค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองแขก
8 นายสมชัย กองอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินวิทยา
9 นางเจนจิรา ชมชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ยาว

10 นายวิเชียร นามแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ
11 นายสว่างชัย ศิลป์มิตรภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยา
12 นางกัญญา เปอะปันสุข ครู โรงเรียนบ้านขุนกลาง
13 นางรวินทร์พร เอกอัครศิริรัฐ ครู โรงเรียนบ้านเมืองกลาง
14 นางนิภา สุปินโน ครู โรงเรียนบ้านเมืองกลาง
15 นายบุญตัน เตชะตา ครู โรงเรียนบ้านแม่ปอน
16 นางพรรณี ขัตลิวงศ์ ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
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17 นายทวีศักด์ิ นันต๊ะโส ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
18 นางสาวสุลี ศิลธุศัย ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
19 นางมุกดา ใจมณี ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
20 นางมนัสนันท์ รัตนาภรณ์ ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
21 นางสาวสุชินนา มานิตย์ ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
22 นายจิรพล ทิพยมณฑล ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
23 นายสมพงษ์ วัชรไพรงาม ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย
24 นางพรศรี แก้วทันใจ ครู โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1
25 นางสุเทพ นนทธรรม ครู โรงเรียนบ้านปากทางท่าล่ี
26 นางมัณฑนา สวัสด์ิประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านปากทางท่าล่ี
27 นางเพ็ญทอง สุจันทร์แสง ครู โรงเรียนบ้านปากทางท่าล่ี
28 นางอัมพร ยศถามี ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
29 นายบุญธรรม เจริญวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้
30 นางอ าพร ยิ้มสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าหยาด
31 นายอาทิตย์ ญาณพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร
32 นางอรพินท์ กันทะใจ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
33 นางวันเพ็ญ ปาลีกุย ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
34 นายประพันธ์ ค าแปง ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
35 นางสมบูรณ์ ยานะโส ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุก
36 นางสมจิตร ขัติวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสบเต๊ียะ
37 นางพิมพา สิทธิฟอง ครู โรงเรียนบ้านสบเต๊ียะ
38 นางนิภาพร ศรีวิชัย ครู โรงเรียนบ้านสบเต๊ียะ
39 นางแสงค ามา นะติกา ครู โรงเรียนชุมชนต าบลท่าผา
40 นางนีลา เฟือ่งฟูกิจการ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผา
41 นายจักรี เฟือ่งฟูกิจการ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผา
42 นางสายทิพย์ นันทขว้าง ครู โรงเรียนบ้านนาฮ่อง
43 นางสายสมร ไชยลาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
44 นายศรีวรรณ เด่นคีรีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
45 นายทินกร รสสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผา
46 นายวุฒิไกร อุทัยดา ครู โรงเรียนอินทนนท์วิทยา
47 นายอุดม เตชะตา ครู โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา
48 นายธัชชัย เถินภูว่ิไล ครู โรงเรียนบ้านห้วยปู
49 นางอวยพร โฆวาสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
50 นายพิชิต พนารัตนดอนชัย ครู โรงเรียนบ้านแม่หอย
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1 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวสุนีย์ พูลศิลป์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นางศิริพันธ์ แก้วแจ้ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ
4 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์
5 นายประภาส เกตุพงษ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
6 นายสมทบ ศรีเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะมะม่วง
7 นายสุวิทย์ รอดคืน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่หินผุด
8 นายจ าเริญ จิตรหลัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้ง
9 นายสุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง

10 นางอรุณศรี บัวขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่นา
11 นายภิญโญ ยอดทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
12 นายรัตน์ ฉิมเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าแคลง
13 นางสุวรินทร์ เดชวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังศิลา
14 นายเกรียงไกร อุสหกรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองเป็ด
15 นางเดือนเพ็ญ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยวนโปะ
16 นายนิมิตร ชัยมาดสิริกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้าหวี
17 นายบุญรอบ นานช้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ
18 นางเพ็ญใจ ท่าห้อง ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่31 "วัดทุง่หวัง"
19 นางจิราวรรณ ชนะพล ครู โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง
20 นางศุภวรรณ ล้ิมธนะกุล ครู โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
21 นายเกษมพันธ์ กังแฮ ครู โรงเรียนวัดแจ้ง
22 นางอุษณีย์ สีด า ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
23 นายประสิทธิ ์สมประสงค์ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
24 นางกัลยา มากรักษ์ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
25 นางรินทร์ชนก ลิขิตวิริยะประการ ครู โรงเรียนวัดน้ าผุด
26 นางพงษ์ทิพย์ ไชยเสนีย์ ครู โรงเรียนบ้านสามแยก
27 นางนงลักษณ์ ล้ิมสันติธรรม ครู โรงเรียนวัดท่าพญา
28 นางจันทนา บุญนิ่ม ครู โรงเรียนวัดควนวิไล
29 นางพยอม ชนทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านล าแคลง
30 นางกิตติญา แก้วคงทอง ครู โรงเรียนบ้านล าแคลง
31 นางเพ็ญศรี สาเหล้ ครู โรงเรียนบ้านหาดเลา
32 นางสะอาง ลาวัณย์กาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมสอม
33 นางกิ่งแก้ว ใจสมุทร ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
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34 นางปราณี ใจตรง ครู โรงเรียนบ้านวังศิลา
35 นางเฉลิมศรี เก้าเอี้ยน ครู โรงเรียนบ้านทุง่หนองแห้ง
36 นางดวงเดือน แซ่หลี ครู โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้
37 นางพัฒยา โปทอง ครู โรงเรียนบ้านล าพิกุล
38 นางวิไล จิตต์แจ้ง ครู โรงเรียนบ้านควนยาง
39 นางลฎาภา พรหมเมศร์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นา
40 นางเฉลียว มอบพิจิต ครู โรงเรียนบ้านทุง่นา
41 นางศุภารัตน์ พิชัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
42 นางภิณโญ โสมสง ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
43 นางประไพ พรหมมี ครู โรงเรียนวัดไทรทอง
44 นางอารี สิงตะสุวรรณโณ ครู โรงเรียนวัดนางประหลาด
45 นายณรงค์ สิงตะสุวรรณโณ ครู โรงเรียนบ้านไร่หลวง
46 นางสาลี สง่า ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล
47 นางอารี สิงหเสม ครู โรงเรียนบ้านบางยาง
48 นางอุบล ด าเกาะ ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
49 นางนันทิพย์ บุญประสานต์ิ ครู โรงเรียนวัดนิคมประทีป
50 นางกมลวรรณ สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนวัดสาริการาม
51 นางทัศนา เกตุทอง ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่31 "วัดทุง่หวัง"
52 นายส าเริง ศรีวิน ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
53 นางสุพร ชัยศร ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
54 นางเพ็ญศรี คงเรือง ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
55 นางพิกุล กลับศรีอ่อน ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
56 นางแฉลม เพ็ชรหวล ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
57 นางสาวอารี เกิดควน ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
58 นางสุกานดา เผือกน้อย ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
59 นางสาววรรณา ปานคง ครู โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
60 นางปิยะวรรณ วิชิตะ ครู โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
61 นายไพเราะ หนูพุก ครู โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
62 นายวราพัน หวานขัน ครู โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย
63 นางดรุณี รุยันต์ ครู โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง
64 นางวรรณา ชูพูล ครู โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์
65 นายวันชัย คุ้นมาก ครู โรงเรียนวัดน้ าผุด
66 นางพนิดา มณีภาค ครู โรงเรียนบ้านทุง่นา
67 นายไสว ชูช่วย ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
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68 นางยุวดี ศรีเทพ ครู โรงเรียนบ้านหยงสตาร์
69 นางนุชรินทร์  วีระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านยวนโปะ
70 นางสาวอุไร  หยงสตาร์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มะขามป้อม
71 นายไพรัตน์ สุวรรณศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ปาหนัน
72 นางแสงสินธิ ์ขวัญซ้าย ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน
73 นางสุจิตรา คงเกล้ียง ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน
74 นางจรัสศรี ทวนด า ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน
75 นายพงษ์พันธ์ ขันนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านล าปลอกเหนือ
76 นางอัมพา ไชยหมาน ครู โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
77 นางวิภาวรรณ สมจริง ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
78 นางค านูณ สีนา ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
79 นายสมนึก เอียดตรง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ศาลา
80 นางมนัสนันท์ จันทร์พุม่ ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
81 นางจินตนา เอียดชะตา ครู โรงเรียนบ้านควนเค่ียม
82 นางนงเยาว์ จันทร์ย่อง ครู โรงเรียนบ้านควนยวน
83 นางสุนีย์  พันธุ ครู โรงเรียนไทรงาม
84 นายบุญเลิศ เพชรทองขาว ครู โรงเรียนวัดควนสีนวล
85 นางสุคนธ์ ช่วยด า ครู โรงเรียนวัดช่องเปีย่มราษฎร์
86 นางทิพวรรณ์  อนุสาร ครู โรงเรียนวัดช่องเปีย่มราษฎร์
87 นางสาวสมใจ จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดหนองสมาน
88 นางนวลจันทร์ จิตรพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบกหัก
89 นางยุพิน ทุย่อ้น ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล
90 นางสุพัฒน์ สมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกรัก

1 นายชัยวัฒน์ ทองสุข นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นายเจริญ เกลาเกล้ียง ศึกษานิเทศก์
3 นางสาวอนุสนธิ ์บุญงามสม ศึกษานิเทศก์
4 นายมนพันธ์ ต้ังค า ศึกษานิเทศก์
5 นายประเจียด กิตตินนทิกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่
6 นางส าอาง ทรงกิติพิศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้ิงกลอง
7 นายสุจริต ทองสาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสบ่อ
8 นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเลียบ
9 นางสาววรพัชร เต่ียวย่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนธานี

10 นายพิทยา ทองย้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
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11 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดปากเมง
12 นายสุนทร ประเสริฐกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน
13 นายเคลือบ เผือกจีน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางพระ
14 นางสุจิตรา นวลสมศรี ครู โรงเรียนบ้านเขากอบ
15 นางสุจิตร์ วัชราภิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าส้ม
16 นางอรวัลย์ รักษ์สังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
17 นางอรุณี ส่งศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขา
18 นางประทีป เพชรดวงเดียว ครู โรงเรียนบ้านหัวหิน
19 นายธวัชชัย เสน่หา ครู โรงเรียนบ้านไสบ่อ
20 นายศักรินทร์ แก้วการ ครู โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)
21 นายพสิษฐ์ บุญยอด ครู โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)
22 นายบุญส่ง หลีซ่ี ครู โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)
23 นายไสว ธรรมเมธากุล ครู โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)
24 นายศุภโชค บูก๋ง ครู โรงเรียนบ้านย่านซ่ือ
25 นางปิยรัตน์ ศรีเทพ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต่อ
26 นางสุนีย์ จันดี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ยางงาม
27 นายบุญเลิศ คงด้วง ครู โรงเรียนบ้านหนองสองพีน่้อง
28 นายสนั่น อินทรวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
29 นายสมปอง จิ้วล้อ ครู โรงเรียนบ้านบางคราม
30 นายวิชิต พึง่บุญ ครู โรงเรียนวัดไม้ฝาด
31 นายแทนไท ทองแดง ครู โรงเรียนบ้านเขาโอน
32 นางศุภรัตน์ แสงจง ครู โรงเรียนวัดกาญจน์บริรักษ์
33 นายพิเชษฐ ดวดไธสง ครู โรงเรียนหาดปากเมง
34 นางจิตรา กาลสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า
35 นางกัลยารัตน์ เพ็ชรมาตศรี ครู โรงเรียนบ้านล าช้าง
36 นางปรีดา พงษ์ศิริกุล ครู โรงเรียนบ้านสายควน
37 นางรุจิรา เทพสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดควนเมา
38 นายช าแลง รักการ ครู โรงเรียนบ้านควนเลียบ
39 นางอาภรณ์ จิ้วล้อ ครู โรงเรียนบ้านบางคราม
40 นายช านาญ เดชภักดี ครู โรงเรียนท่าง้ิว (ต.ช.ด.อุปถัมภ)์
41 นางจรรยา รุณแสง ครู โรงเรียนท่าง้ิว (ต.ช.ด.อุปถัมภ)์
42 นายเสริม คชกูล ครู โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
43 นางอนงค์ ทวิสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน
44 นางศิวิภรณ์ เพ็ชรรัตน์ทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
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45 นางเกษร ขวัญนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม
46 นางจรรยา สุนทรเต็ม ครู โรงเรียนบ้านคลองลุ
47 นายวิชาญ ล่ิวรุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองลุ
48 นางสาวทิพภาพร มะนะโส ครู โรงเรียนบ้านคลองลุ
49 นางราศรี วังขุนพรหม ครู โรงเรียนบ้านป่าเตียว
50 นายประพันธ์ อุตตสุรดี ครู โรงเรียนบ้านท่าปาบ
51 นางสีดา สุวรรณพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าส้ม
52 นางสาวธัญสรณ์ พลรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบางดี
53 นางจ าปา ปุญญะเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านโตน
54 นางมณี เรืองข า ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
55 นางศิริ ดวงมณี ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
56 นางโสภา เดชภักดี ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
57 นางอาริยา จุลสัตย์ ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
58 นางจิรายุ วิมลเมือง ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
59 นางจ าปี จิตรอักษร ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
60 นางละออง มณีนวล ครู โรงเรียนบ้านต้นไทร
61 นายสมยศ สังขฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
62 นางอยู่เย็น สุดาจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเขาพระ
63 นางชัชฎา บริพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเขาพระ
64 นางสุณี จันทร์สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
65 นางฉลวย ศรีมุข ครู โรงเรียนวัดบางดี
66 นางสาวสงบ ห่วงจริง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ยางงาม
67 นางยุวภา เพชรสีช่วง ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
68 นางปทุมภรณ์ จิตรแก้ว ครู โรงเรียนวัดนาวง
69 นางปัทมา มุกดา ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
70 นางวัลภา ไสยรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
71 นายพิสุทธิ ์กิ้มจ้อง ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
72 นางละออง ไชยบุตร ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
73 นายบุญเชิด จรูญเรือง ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
74 นายสุธรรม หนูแป้น ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
75 นางวิมล เผือกจีน ครู โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
76 นางไพริน วรตันติ ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
77 นางจรุง เกื้อสกุล ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
78 นางยุพา ว่องวรานนท์ ครู โรงเรียนบ้านบางเตา
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79 นางจ าเนียร แก้วเนิน ครู โรงเรียนวัดเขา
80 นางสุภาพร ระสิตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
81 นางยุพา ชูสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (อ าเภอกันตัง)

1 นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางบูรณ์นรา กณิกนันต์ ศึกษานิเทศก์
3 นางสุณีย์รัตน์ วีระสุนทร ศึกษานิเทศก์
4 นายเกียรติศักด์ิ วงค์กุลพิลาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ)์
5 นางสาวธันยนิษฐ์ บุญพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
6 นายประเมิน ทองพร่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระใหญ่
7 นายสมนึก ช่อลัดดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิป์ระชาสรรค์)
8 นางนิภา เชวงชุติรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
9 นางภาวดี โนนค าภา ครู โรงเรียนอนุบาลตราด

10 นางวนิดา สุขทัง้โลก ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
11 นางทิพวรรณ ศรประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
12 นางยุพา เมืองแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
13 นางล าใย บัวเล็ก ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
14 นางปราณี จันทสุข ครู โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล
15 นางพัฒนา สมบัติบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดไทรทอง
16 นางศรีจันทร์ ลีฬหวนิช ครู โรงเรียนวัดไทรทอง
17 นายสมนึก สุภาพ ครู โรงเรียนวัดไทรทอง
18 นางวราสินี สุภาพ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองน้ าเชี่ยว
19 นางสาวปาริชาติ กล่ินซ้อน ครู โรงเรียนวัดหนองคันทรง
20 นางสาวอาจรีย์ กิติยศักด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ)์
21 นางอุษณีย์ ลามิตร ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไก่ดัก
22 นางสาวนฤมล โภคสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไก่ดัก
23 นางศรัณยา ประณิธานวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ป่า
24 นางส านวน ตรีลาภี ครู โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ)์
25 นางจินตนา สมร่าง ครู โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ)์
26 นางวัฒนา อินทผลึก ครู โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ)์
27 นางศิริกานต์ เวชชกรรม ครู โรงเรียนวัดสะพานหิน
28 นางสมสวัสด์ิ อยู่สอน ครู โรงเรียนวัดสะพานหิน
29 นายชัชวาล ปานทับ ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)
30 นายนพดล สนธิศิริ ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด
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31 นายนิวัติ สุขสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
32 นางล าปาง คงพร้ิว ครู โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
33 นางกฤษณา พยาเวช ครู โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
34 นายทรงฤทธิ ์พรเสนาะ ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่
35 นางเพ็ญศรี เจริญรูป ครู โรงเรียนบ้านบางปรง
36 นางณัฐนิชา ศิลปวุฒิ ครู โรงเรียนวัดสลัก
37 นายไพรัช สรวมชีพ ครู โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ ารุง)
38 นางสมใจ งามผิว ครู โรงเรียนวัดท่าหาด
39 นางสาวยินดี อุปเท่ห์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
40 นางไพลิน สุภพานิชย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
41 นางสยุมภู การศรีทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
42 นางกานต์สุดา พรามนุช ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
43 นางเรไร อิ่มอุไร ครู โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิอ์ุปถัมภ)์
44 นางวาสนา งามสอาด ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
45 นางบุษกานต์ เตชะนันท์ ครู โรงเรียนวัดประณีต
46 นางชุติมา สงเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
47 นางฉวีวรรณ ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่
48 นางสาวรัชนี นพศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่
49 นางฐิติมา มูลประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
50 นางอุมารัตน์ นาพรหม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง
51 นางศิริพร วงษ์ศรีเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง
52 นายธรรมนูญ วงษ์ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านปะอา
53 นางปราณี หุตะวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
54 นายจรัญ สุขนาน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
55 นางจันทนา ทัศวิล ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
56 นางสาวมาลี พิสุทธิพงษ์บูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
57 นางศิธร ชลาลัย ครู โรงเรียนบ้านเนินตาล
58 นางชลลดา บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านเนินตาล
59 นางเกียรติพร ร าไพ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
60 นางวนิดา อารีศิลป ครู โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ)์
61 นายอุสาห์ อารีศิลป ครู โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ)์
62 นางสาวอารียา เชียงเอม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเชี่ยว
63 นายนริศ ไข่แก้ว ครู โรงเรียนวัดสลักเพชร
64 นางจันทร์แรม จุลพันธ์ ครู โรงเรียนวัดแหลมหิน



๑๕๙

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
65 นางสาวสุกัญญา กีรติก าลูน ครู โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ
66 นายส าเริง บุญเกตุ ครู โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว
67 นายรานิตย์ นุชนนท์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)
68 นางสมพร สุนทรประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)
69 นางนิตยา อรุณกิตติพร ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)
70 นายสงกรานต์ ใจเกื้อ ครู โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ)์
71 นายสุพิน งามผิว ครู โรงเรียนวัดท่าหาด
72 นางมนชยา สุทธิวารี ครู โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา
73 นางนพรัตน์ ลีลาทรัพย์เลิศ ครู โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา
74 นางพิชามญชุ์ เปรมสุข ครู โรงเรียนบ้านเกษมสุข
75 นางสาววรรณา คุณโลหิต ครู โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา
76 นางณัชชา โตเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่
77 นายกัณฑ์อเนก ห้วงน้ า ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
78 นางนพรัตน์ บุญแดง ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด

1 นางฉัตรวรีย์ จันทร์สุขปล่ัง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นายกิตติ อินจินา นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นายพยนต์ สืบรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตาก
4 นายสะท้าน สีอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสัก
5 นางสมศรี พิชัยธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุง่
6 นายประสิทธิ ์บุตรนุช ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลรอดบ ารุง
7 นางวาสนา ดีดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระธาตุน้อย
8 นายประสิทธิ ์อินทฉิม ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
9 นายอรรณนพ มาลีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน

10 นายพลตรี จันทร์ยิ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไผ่
11 นางวนิดา วัชรกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
12 นางสาวประทุม โม้พวง ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
13 นางสมพิศ ครบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
14 นายณรงค์ศักด์ิ สมหวัง ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
15 นางสาวบุญทิน บุญมา ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
16 นางสาวเจริญ ชูเกียรติตกุล ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
17 นางเตือนใจ สนปี ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
18 นางรุ่งฟ้า ปานแดง ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
19 นางจรินทิพย์ วิสุทธิวัมมิก ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
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20 นายศักด์ิศรี บุญสา ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
21 นายเอกชัย ศรีลิมปนนท์ ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
22 นางจิรพร ทองใหญ่ ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
23 นายกมล ปานแดง ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง
24 นางพิชชาพร แสนนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านลานห้วยเด่ือ
25 นางสุวรรณี กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม
26 นางเทียมจันทร์ อรรถโกวิท ครู โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม
27 นายบรรเทิง จันทร์เอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านชะลาดระฆงั
28 นางเกษร แดงเถิน ครู โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุง่
29 นายอร่าม แสงลพ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะล่ืน
30 นางปารณีย์ จิตตะ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้
31 นางวาสนา แจ่มจ ารูญ ครู โรงเรียนบ้านมูเซอ
32 นางพจนีย์ อุทจักร ครู โรงเรียนบ้านลานสาง
33 นางสาวสมบูรณ์ แก้วคง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
34 นางสายพิมพ์ แสนพรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
35 นางระพีพรรณ ปานแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ
36 นายสมพงษ์ นิลขลัง ครู โรงเรียนบ้านปากวัง
37 นางปัทมา ท ามาตา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน
38 นางภัทรียาภรณ์ ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านแม่สลิด
39 นายณัตชพงศ อินทฉิม ครู โรงเรียนบ้านแม่สลิด
40 นางศศิวิมาลัย อินทฉิม ครู โรงเรียนยางโองน้ าวิทยาคม
41 นายสนอง มั่นเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ
42 นายเสถียร ยมล าภู ครู โรงเรียนสว่างวิทยา
43 นางจงกล บุญพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
44 นางจินดามณี บุญมาลีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
45 นางพิสมัย ทองมา ครู โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
46 นายไพโรจน์ นวลนิ่ม ครู โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
47 นางมาลัย สุขสบาย ครู โรงเรียนศรีวิทยา
48 นายสมิง ฮวบน้อย ครู โรงเรียนบ้านฉลอม
49 นายสนิท บุญสูง ครู โรงเรียนบ้านใหม่
50 นายธงชัย สาริบุตร ครู โรงเรียนบ้านวังโพ
51 นายกรุณา ไววิทยานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
52 นายบุญกล่ิน กาวิลเครือ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
53 นางพรพรรณ สายวานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
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54 นางกมลพร สาลี ครู โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
55 นางสุธาธินี ปาแดง ครู โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
56 นางดรุณี ภูค่ง ครู โรงเรียนบ้านสบยม (น้อมมิตรอนุกูล)
57 นางโสภิดา กล้าณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า
58 นางสาวเกศราภรณ์ อุปะละวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า
59 นายอดุลย์ ค าทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า
60 นางทัศนีย์ มากมี ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
61 นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์ ครู โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
62 นางอารีย์ สิทธิบาล ครู โรงเรียนบ้านทุง่กง
63 นายอนุวัฒน์ ดีธนากุล ครู โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล)

๑ นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นางนงลักษณ์ อุดมวงษ์ ศึกษานิเทศก์
๓ นางหรรษา ศิริพงษ์ไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๔ นายสงวน เมืองอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมอเกอ
๕ นายอดุลย์รัตน์ เกตุสระ ผู้อ านวยการโรงเรียนอรุณเมธา
๖ นางพัชร เชื้อยอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3
๗ นายสมเกียรติ นารีรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
๘ นางอ าพร สมบูรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
๙ นางนิตยา อุ่นใจ ครู โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที ่182

๑๐ นางดวงสมร ปิญญาทู ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๑๑ นางมยุเรศ นารีรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๑๒ นางชนากานต์ แสนใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
๑๓ นางกาญจนา มนทิราลัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
๑๔ นายยิ่งยง ไหวดี ครู โรงเรียนบ้านปางส้าน
๑๕ นางสมศรี บุญส่ง ครู โรงเรียนบ้านปางส้าน
๑๖ นางนิตยา อินหว่าง ครู โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
๑๗ นายวสันต์ รอตเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านวังผา
๑๘ นางบัวเงิน จุ่งแผ้วตระกูล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
๑๙ นางรัฐฐาภรณ์ มั่นคง ครู โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ
๒๐ นางอุไรวรรณ เกตุสระ ครู โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
๒๑ นางกาญจนา พันธ์กอง ครู โรงเรียนแม่สอด
๒๒ นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาว
๒๓ นางสมทรง แป้นน้อย ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
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๒๔ นายปกรณ์ กาญจนคงคา ครู โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
๒๕ นางขัตติยา กาญจนคงคา ครู โรงเรียนบ้านแม่ปะ
๒๖ นางนิวาส กาญจนคงคา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที ่26
๒๗ นางสมเกียรติ ไหวดี ครู โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
๒๘ นางสมสกุล ก๋องมั่ง ครู โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง
๒๙ นางสาวบุญชอบ เอี่ยมสืบทับ ครู โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
๓๐ นางรัตนาพร บุรีเทพ ครู โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
๓๑ นายวันชัย เทีย่งเพชร ครู โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
๓๒ นางสมบูรณ์ สมศักด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
๓๓ นางกินรี เนาว์สันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านยะพอ
๓๔ นางสาวจันทร์จิรา สอนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า

1 นายสุรัตน์ สุขส าราญ นิติกรช านาญการพิเศษ
2 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกล้ิง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังไทร
3 นายบัญชา พรหมข า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
4 นายสุคนธ์ งามสนอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
5 นายสยาม พระสนชุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
6 นายประชา มณีเล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนสาริกา
7 นายจิติศักด์ิ อิ่มเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน
8 นายมณัฐฎ์ สุขปล่ัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
9 นายปรีชา ระวังจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลอง 31

10 นายส าเริง ทองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะพิกุล
11 นางสาวพรธิดา บุญชู ผู้อ านวยการโรงเรียนวันครู 2504
12 นายไพบูลย์ คนเสง่ียม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมเพชร
13 นายก าจาย เคร่ืองสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง 31
14 นายอุทัย ค าสุขสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง
15 นายปรีชา บุญรอดอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลอง 24
16 นางสาววศินี มุกดอกไม้ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดอ าภาศิริวงศ์
17 นายสฤษด์ิ ดาวแจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
18 นางทองสุข ปลอดทอง ครู โรงเรียนวัดเกาะกระชาย
19 นางนงลักษณ์ ศีตะปันย์ ครู โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
20 นางปัญญา เอี่ยมละออ ครู โรงเรียนวัดวังไทร
21 นางสาวเสาวนีย์ อิงรัตนชัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
22 นางวรสุดา วชิรธานินทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
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23 นายเสนอ มากเจริญ ครู โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
24 นางรัตนา อุดมเวช ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
25 นางพรทิพย์ มณีเล็ก ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
26 นางสาวบุญเรียง อนุศาสนรักษ์ ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
27 นางสาวเพ็ญนี สุจริต ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
28 นางสาวณัฐสินี เรืองวีระวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
29 นางมาลัย มั่งค่ัง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
30 นางกฤตยา ชุมประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
31 นางพรรณปพร พันธุศิ์ริ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
32 นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด
33 นางยุวดี จันทศรีค า ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
34 นางภศิวนา ปุณยมาศิริ ครู โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
35 นายช านาญ เพิม่จิตร ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
36 นางสาวอัมพร สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านก าแพงเศียร
37 นางอัญชลี ใจผดุงวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านก าแพงเศียร
38 นางอุไร โพธิใ์หญ่ ครู โรงเรียนหัวเขาแก้ว
39 นางสาวนงลักษณ์ ดุงโคกกรวด ครู โรงเรียนหัวเขาแก้ว
40 นางบุญญาพร ศริยานนท์พินิจ ครู โรงเรียนหัวเขาแก้ว
41 นายพยงค์ เนื่องจากฉิม ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
42 นางสมศรี วังเวียง ครู โรงเรียนวัดต าหนัก(ละเอียดช านาญอนุศาสน์)
43 นางสาวสราญ แก้วม่วง ครู โรงเรียนวัดต าหนัก(ละเอียดช านาญอนุศาสน์)
44 นายวิวัฒน์ วัฒนวิเชียร ครู โรงเรียนวัดพราหมณี
45 นางลักขณา พรมมินทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน
46 นางสาวฉวี นุ่มนวล ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
47 นางสาวเสนาะ โสภา ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
48 นางรัตนาภรณ์ กุหลาบ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
49 นางสุภาวดี แสงหล้า ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
50 นางเรืองวิไล แจ่มศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา)
51 นางวาสนา ศรีม่วง ครู โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
52 นางสมศรี ค าสุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร)
53 นางพยอม อิศรางกูร ณ อยุธยา ครู โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร)
54 นายสนาน สุขตลอด ครู โรงเรียนบ้านคลอง 30
55 นางโกสุม บุญสร้าง ครู โรงเรียนบ้านคลอง 30
56 นางสาวสมคิด ภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์ิ(กรีเมธอุทิศ)
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57 นางอัมพร บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง
58 นางมณี พิมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
59 นางจันทร์ศรี ประเสริฐศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
60 นางสาวจันทรา สุขถาวร ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา
61 นางสาวสุรางค์ บ ารุงจิตต์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
62 นางนิภาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
63 นางอุษณีย์ สกุลแท้ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
64 นางฉวี บ ารุงสุข ครู โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
65 นางจุฑารัตน์ เวทยนุกูล ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
66 นางลักษิกา ยวงสอาด ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
67 นายจารวัฒน์ น้อยวัฒนา ครู โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร)
68 นางวาสนา มั่นคง ครู โรงเรียนวัดหนองรี
69 นางนภา จิตรสงวน ครู โรงเรียนวัดกุฏีเต้ีย
70 นางมาลีวรรณ พระเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์ก้วเบญจธาราม
71 นางจินตนา ฐิติกุล ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์ก้วเบญจธาราม
72 นายบุญเกื้อ พุทธเจริญ ครู โรงเรียนวัดหนองคันจาม
73 นายสมาน ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดเกาะพิกุล
74 นางจรีวัน แก้วพวง ครู โรงเรียนวันครู 2504
75 นางวิไล คนเสง่ียม ครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร
76 นางกัลยาณี ดีช่วย ครู โรงเรียนวัดเกาะกา
77 นางสาวทองหล่อ พรเชนศวรพงศ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะกา
78 นางพิศมัย บ้านใหม่ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
79 นางนภาพร เนินใหม่ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
80 นายสุวัฒน์ แสวงนิล ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
81 นายประมูล มูลศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
82 นายณัฏฐพร ซันซี ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14
83 นางตวงพร ซันซี ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14
84 นางอโนมา ตานี ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
85 นายสุวิทย์ ตานี ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
86 นางจันธิมา กัณฑ์หา ครู โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
87 นางอ าพร สุทิน ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
88 นางละม้าย สุมณฑา ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
89 นายสามารถ เข็มทองค าดี ครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร
90 นางอุไร ทองขาว ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง 31
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91 นางสุวณี พิกุล ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง
92 นายสมชาย มะนูน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง
93 นางพัชรา ท้วมล้ี ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง
94 นายจักริน บุตรสอน ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง
95 นางพิกุล ทองอ่อน ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง
96 นายสมบัติ มั่งมี ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง
97 นายจิราวุธ พึง่พินิจ ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี
98 นางวัชราวรรณ อยู่ยงค์ ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ)์
99 นางองุ่น บุญรอดอยู่ ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22

100 นางสาวแสงอรุณ สุขดี ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22
101 นายทวีศักด์ิ ลาเต็บ ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ)์
102 นายประสาน สุมณฑา ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง 17
103 นางประภาภรณ์ ผดุงกิจ ครู โรงเรียนบ้านคลอง 24
104 นางพรทิพย์ จงรักภักดี ครู โรงเรียนวัดอารีราษฎร์
105 นายวินัย สอนดี ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ(์ผดุงองครักษ์ประชา)
106 นายสุนทร ส าราญผล ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ(์ผดุงองครักษ์ประชา)
107 นางวัลภา จันทร์งาม ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ(์ผดุงองครักษ์ประชา)
108 นายเสมอไทย อินทุราม ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
109 นางนิรมล เพิม่ผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดอ าภาศิริวงศ์
110 นางกลอยใจ สหัสสานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดอ าภาศิริวงศ์

1 นางพชรภรณ์ เอกสินธุ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นางอภิรมย์ คุณารักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
3 นายดุสิต หังเสวก ศึกษานิเทศก์ 
4 นายบท เมืองนก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพงนก
5 นางสาววิมลรัตน์ สิริอาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนยายหอม
6 นายบุญชัย เกรียงบูรณนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาก้อง
7 นายสุภาพ รวมธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหลวง
8 นายสมชาย มียินดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
9 นายธันวา อ่วมมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล

10 นายยอดเยี่ยม สอนเฉลิม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระส่ีเหล่ียม
11 นายพรรษา ฉัตรพุฒิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหุบรัก
12 นายชาญกิจ ผูกพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
13 นายจรูญ สุทธาพิทักษ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1



๑๖๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
14 นายวิพากษ์ ไชโย ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย
15 นางสิริรัตน์ เรือนนุช ครู โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย
16 นายประพันธ์ ไตรรัตนานาถ ครู โรงเรียนบ้านดอนทอง
17 นายเจษฎาพันธุ ์สุทธิวนิช ครู โรงเรียนบ้านมาบแค
18 นางรัตนา แก้วเขียว ครู โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย
19 นางวรรณทนา วงศ์ใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
20 นายนิพนธ์ องค์เอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
21 นางสุรีพร พูลทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
22 นายชัยพรรษ สุขส าราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
23 นายอุภัย เสือสีห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
24 นางสุนี โตทัพ ครู โรงเรียนบ้านหนองพงนก
25 นางทิพย์วัลย์ พงศ์พิริยะจิต ครู โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
26 นางสาวนิภา ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา
27 นางรมดี มิลาวรรณ ครู โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
28 นางอ าภร นันตา ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน
29 นางปรารถนา สมัคราษฏร์ ครู โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
30 นายนนท์ธวัช ผลภัทร์วีรกุล ครู โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์
31 นางสมร มากมีทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดกงลาด
32 นางภณิชชา พวงทอง ครู โรงเรียนวัดกงลาด
33 นางสายสุรีย์ ปุสยตานนท์ ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
34 นางบุรัสกร โพธิทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
35 นางจานุรักษ์ อิสระเสนีย์ ครู โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
36 นางดวงใจ มีศรีสุข ครู โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
37 นางบาหยัน ประสมแก้ว ครู โรงเรียนวัดตะโกสูง
38 นางกัลยาณี เบญจวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดตาก้อง
39 นางทองห่อ ค ายอด ครู โรงเรียนวัดทะเลบก
40 นายพัฒนา ดอนจันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดทัพหลวง
41 นายอนันต์ วโรหะ ครู โรงเรียนวัดทัพหลวง
42 นางวีนัส สุเรนทรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ผักกูด
43 นางปัญญา ลบแย้ม ครู โรงเรียนวัดทุง่พิชัย
44 นางมัลลิกา ขวัญดี ครู โรงเรียนวัดทุง่รี
45 นายทีรชาต ขวัญดี ครู โรงเรียนวัดทุง่รี
46 นางสุมาลี ลิมปิจักร์ ครู โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
47 นางนิพร ตรีธัญญา ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
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48 นางวรรณา พัฒนาดี ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
49 นางดวงมณี มั่งมีทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
50 นางสาวรุจิตรา ทัง่ศรี ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
51 นางสาวสมสิริ ปดิฐพร ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
52 นางพเยาว์ วีรวรรณ ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
53 นางสุชีลา พวงศรีทอง ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
54 นางสาวกิตติญา เจนกาญจนดิลก ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
55 นางนงนารถ รอดทอง ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
56 นางดวงจิตร์ ศิลประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
57 นางธีร์สุดา เมืองบ้านกวย ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
58 นางจันทิมา สุขโพธิเ์พ็ชร ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ
59 นางสมควร ปิน่ทอง ครู โรงเรียนวัดรางปลาหมอ
60 นางบุญเตือน แพรอัตร์ ครู โรงเรียนวัดรางปลาหมอ
61 นางจ ารัส จาคีไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
62 นางพิณทิพย์ ตะโกจีน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
63 นางสุธาทิพย์ กล่ันบุศย์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
64 นางบังอร คลังนาค ครู โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก
65 นางสาวนวลจันทร์ บุณยะมาน ครู โรงเรียนวัดเลาเต่า
66 นางบุษบา กมลเวช ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
67 นางศรินรัตน์ กีรติณิชารีย์ ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
68 นางรวงทอง พุทธรักษา ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
69 นางสาวประหยัด จะวะอรรถ ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว
70 นางอนุกูล เขียวคล้าย ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว
71 นางพัชรา สุขนิพิฐพร ครู โรงเรียนวัดสระกะเทียม
72 นางอนุต เนินหาด ครู โรงเรียนวัดสระกะเทียม
73 นายสุกิจ อุ่นเรือน ครู โรงเรียนวัดสระพัง
74 นายนพ ทองเครือเกษตร ครู โรงเรียนวัดสระส่ีมุม
75 นางเพ็ญณี ฤทธิส์ยาม ครู โรงเรียนวัดสระส่ีเหล่ียม
76 นางนกแก้ว สุริยาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสระส่ีเหล่ียม
77 นางสมจิต กิจเฉลา ครู โรงเรียนวัดสามง่าม
78 นางพยูร วงษ์ชื่น ครู โรงเรียนวัดสามง่าม
79 นางสาวฉออม อธิกวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองกระพี้
80 นางบุญพา ไชโย ครู โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
81 นายสุขุม เมืองนก ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา



๑๖๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
82 นางสาวสุลีวรรณ โอฬาริกานนท์ ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา
83 นางรัตนา นุ่มภิลัย ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ
84 นายนเรช ไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดห้วยพระ
85 นางเบ็ญจมาศ ชุมเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดหุบรัก
86 นางนิจภารัตน์ ธนัตวรานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน
87 นางประไพ อภิสิทธิเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน
88 นางนาตยา สุรธรรมวิทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
89 นางสาวอัปสร บุบผาทอง ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
90 นางสาวกาญจนา เฮงวิทยา ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
91 นางสาวเฉลา ปิน่ต้นวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
92 นางสุมล คงแท่น ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
93 นายประชุม ลบแย้ม ครู โรงเรียนบ้านแจงงาม
94 นางเจือจันทร์ นิ่มทัศนศิริ ครู โรงเรียนบ้านห้วยขวาง
95 นางมานี ธรรมวิชัย ครู โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
96 นางปัญญ์ชลี สุวรรณภูมิ ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน
97 นายอุทิศ หะยาจันทา ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
98 นายอ านวย ตรีอินทอง ครู โรงเรียนวัดตะโกสูง
99 นายสุภาพ บ ารุงรักษา ครู โรงเรียนวัดทะเลบก

100 นางสาวละออศรี มุมศิลป์ ครู โรงเรียนวัดทะเลบก
101 นางสาวปราณี สิงห์ถม ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา
102 นางสาวอุบล จันทิมา ครู โรงเรียนวัดบ่อน้ าจืด
103 นางฉลอม ทองขาว ครู โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
104 นางนงนุช มงคลลักษมี ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
105 นายสมบัติ ผลิเจริญผล ครู โรงเรียนวัดพะเนียงแตก
106 นางสุดใจ เหลืองทองค า ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ
107 นางพัชรา วีรกีรติ ครู โรงเรียนวัดไร่แตงทอง
108 นางพรจิตร อังกุลคุปต์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

1 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ 
2 นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางเยาวรัตน์ เพาะพืช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
4 นางพิมลพร อมรศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง
5 นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
6 นายสมชาย รัตนอารี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชานาถ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
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7 นางประภาพร เสนาะค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกเขมา
8 นายวิชาญ จารุกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้องไทร
9 นางรัตนากุล อมตวนิช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

10 นายธงชัย น าแสงจรรยาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
11 นายวิริยะ โภคาพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระมอพิสัย
12 นายนิพันธุ ์วรรณเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดเจริญสุข
13 นายธวัชชัย ใจทน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบัวปากท่า
14 นายศุภชาติ เกษมจิต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนยอ
15 นายวีระ พูลสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย
16 นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางประแดง
17 นางสาววิไล ตุ้มทองค า ครู โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
18 นางอัปสร นามแสงผา ครู โรงเรียนวัดง้ิวราย
19 นางอารี ศรีขวัญใจ ครู โรงเรียนวัดง้ิวราย
20 นางยุพินรัตน์ กุลภา ครู โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี
21 นางอนุรี พรหมศร ครู โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี
22 นางนงลักษณ์ ช่วยค า ครู โรงเรียนวัดกกตาล
23 นางรวีวรรณ วงษ์เค่ียม ครู โรงเรียนวัดสัมปทวน
24 นางนิรมล แสงประทุม ครู โรงเรียนวัดศีรษะทอง
25 นางสาวพรกมล ตรีสิริเนตร์ ครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
26 นางมุกดา จึงสมาน ครู โรงเรียนวัดไทยาวาส
27 นางสาวภัทริยา ศาสตร์ภัทร ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
28 นายปราโมทย์ อิศเรนทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าต าหนัก
29 นางสุพร ลัทธิจิตต์ ครู โรงเรียนวัดไทร
30 นางสนทนา คุ้มรักษา ครู โรงเรียนวัดไทร
31 นางขวัญตา ทองค าสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
32 นางเจิม เส็งสาย ครู โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
33 นางประทิน นาคประพันธ์ ครู โรงเรียนวัดน้อย
34 นางสาวประทุม บูส่ามสาย ครู โรงเรียนบ้านห้วยกรด
35 นางสาวสมทรง นัทธีศรี ครู โรงเรียนวัดโคกเขมา
36 นางบ ารุง ศรีแก้ว ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
37 นายสุรินทร์ ปิน่กุมภีร์ ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
38 นางสุไร ภิรมย์ค า ครู โรงเรียนบ้านประตูน้ าพระพิมล
39 นายไพศาล ภาวสุทธิ ครู โรงเรียนบ้านประตูน้ าพระพิมล
40 นางแอนนา จุฑามณี ครู โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
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41 นางรัตนา อาภารัตน์ ครู โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
42 นางสาวราตรี ศรีทองเทศ ครู โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
43 นางสาวนลินรัตน์ โรจน์ขจรศิริ ครู โรงเรียนวัดบางหลวง
44 นางชูศรี นพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดบางหลวง
45 นางศศิวิมล เกตุแก้ว ครู โรงเรียนวัดบางหลวง
46 นางสมจิตร เลิศสิทธิพันธ์ ครู โรงเรียนวัดล าพญา
47 นางนงลักษณ์ ศรีชูเปีย่ม ครู โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
48 นางสุวรรณี ศรีบุญรอด ครู โรงเรียนวัดบางภาษี
49 นางนิภา หอมข าคม ครู โรงเรียนวัดบางภาษี
50 นายศิริ อินทร์วิมล ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์
51 นางสาววรรณา สุขวิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
52 นายเฉลิมพล พุม่กุมาร ครู โรงเรียนวัดเกาะแรต
53 นายสุเทพ อยู่ยงค์ ครู โรงเรียนตลาดเกาะแรต
54 นางสาวจันทร์เพ็ญ กิจประเสริฐ ครู โรงเรียนตลาดเกาะแรต
55 นางระเบียบ อินทร ครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
56 นางยุพา เกาะประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
57 นางกรุณา ใจห้าว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
58 นางสาวจิราภา ศรีบุญชู ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
59 นางพะเยาว์ ศิริโรจน์ ครู โรงเรียนวัดรางก าหยาด
60 นางประทิน ศรีตงกิม ครู โรงเรียนตลาดรางกระทุม่
61 นายลือชัย นาคปฐม ครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
62 นางสาววรรณดี นิจจตุรคุณ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
63 นางวันถนา ประทุมรุ่ง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
64 นางจินตนา มหารมย์ ครู โรงเรียนวัดบัวหวัน่
65 นายจรัญ เอี่ยมสวรรค์ ครู โรงเรียนวัดนิลเพชร
66 นายวิพัฒน์ นามปัญญา ครู โรงเรียนวัดลานคา
67 นางสาววิภาวี แก้วอ าไพ ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
68 นางสาวสายทิพย์ แก้วประทุม ครู โรงเรียนวัดปรีดาราม
69 นางเพ็ญศิริ กอแสนสุข ครู โรงเรียนวัดปรีดาราม
70 นางพันณี พูลบัว ครู โรงเรียนบ้านคลองจินดา
71 นางสาวมณี จึงสมานญาติ ครู โรงเรียนวัดจินดาราม
72 นางวรรณภา อุปริสัจจะ ครู โรงเรียนวัดจินดาราม
73 นายนามแสง บุญจอง ครู โรงเรียนวัดจินดาราม
74 นางวันดี ทัดมาลี ครู โรงเรียนวัดจินดาราม
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75 ว่าทีร้่อยตรีสนอง บัวงาม ครู โรงเรียนวัดจินดาราม
76 นายวันชัย ฉ่ าสุวรรณวัฒนา ครู โรงเรียนวัดจินดาราม
77 นางจิตรปวีร์ ประจักษ์จิตร์ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม
78 นายไชย วราเกษมสุข ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
79 นางเสาวลักษณ์ นาคค า ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
80 นางพัชณี เกิดมณี ครู โรงเรียนคลองบางกระทึก
81 นางสุกัญญา ผสมดี ครู โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
82 นางสาวมยุรี สร้อยสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
83 นางนพพร ดอนปัต ครู โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ
84 นางอัญชลี สุทธาธาร ครู โรงเรียนบ้านดงเกตุ
85 นางศรีแหม่ม รอดโพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่
86 นางพินสวรรค์ แสนใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่
87 นางลัดดาวัลย์ ตันเสถียร ครู โรงเรียนบ้านบางประแดง
88 นายสมเกียรติ ต่ายกระทึก ครู โรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม
89 นางสิริพรรณ ไวปัญญา ครู โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์
90 นายวิชัย แสงเพชร ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง
91 นางสาวพรทิพย์ ไชยรัชฎ์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง
92 นางวรินยุพา แสงทองสี ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง
93 นางจุฑา กรรณโม ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง
94 นางมาลัย กุลประยงค์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง
95 นางสาวชวนพิศ ภัตติชาติ ครู โรงเรียนวัดท่าพูด
96 นางพรนันท์ เล้าโสภาภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดท่าพูด
97 นายสังวร เทีย่งสมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองโยง
98 นางอัญชลี สวัสด์ิไทร ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
99 นางกษมล แก้วมณี ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ

100 นางกฤษณา ฤทธิค์ ารณ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
101 นางจ าเริญ พุม่รินทร์ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
102 นายอภินันทน์ พุม่รินทร์ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
103 นางรังสี รักกิจ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
104 นางสาวขวัญใจ สิงห์ซ่ือ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
105 นางสาวธันย์พร โรจน์ภรทิพย์ ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
106 นางรัตนา เสาวคนธ์ ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
107 นายวัชระ เยียระยงค์ ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
108 นางศิริพร สวัสดิกิจ ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
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109 นางผกามาศ สู่เสน ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
110 นางยุติมา สุทธิทองสกุล ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

1 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ 
2 นายสุทธิศักด์ิ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์
3 นางสาวศรีสุวรรณ ซองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
4 นางพรทิพย์พา มังคละเสถียร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
5 นายธีรภัทร บุญญาธนเตโชดม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง
6 นายอภิเชษฐ บุตรวร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
7 นายพลชัย สุขคณา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุง่ "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"
8 นายคงศักด์ิ เข็มปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงป่ายูง
9 นายชาญชัย แสนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น

10 นายแหวน แสนสามารถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง
11 สิบเอกสุรเชษฐ์ บัวชุม ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเหนือทุง่ทองวิทยา
12 นายสัมพันธ์ นวลงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามนดงต้ิววิทยา
13 นายวิมล โคตตะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
14 นายสฤษด์ิ วิเศษแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากราษฏร์บ ารุง
15 นายพิชิต โกพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
16 นายรัฐวิชญ์ พรประจักษ์จิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
17 นายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร
18 นายจ าลอง กัตติยบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่สว่าง
19 นายทอม อักขระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะเอก
20 นายสุรชัย เรืองชา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บ ารุง)
21 นายเวินมา บัวชุม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
22 นางสุชาดา พนมอุปถัมภ์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บ ารุงวิทยา)
23 นางกัลลฎา อ่อนอัฐ ครู โรงเรียนบ้านส าราญ
24 นางสุดาวดี เหล่าเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
25 นางปะวะณี ไตรยะถา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
26 นางสาวพรพิมล ศรีสุนาครัว ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
27 นางสาววราวัลย์ แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
28 นางญาณิน ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง
29 นายประถม พุฒเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง
30 นายสมบูรณ์ แพงดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง
31 นางศุภวรรณ โลกนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านนาทราย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
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32 นางเอมอร นาทราย ครู โรงเรียนบ้านนาค าโนนขาม
33 นายสมุทร รังสิมาธนวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุง่ "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"
34 นางชฎารัตน์ โป้เคน ครู โรงเรียนบ้านโพธิต์าก
35 นายประวัติ คุ้มไข่น้ า ครู โรงเรียนบ้านสุขเกษม
36 นายสมาน สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
37 นางสุวรรณี ไชยรา ครู โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
38 นางสวาสด์ิ ศรีบุญราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
39 นายบุญคูณ นุกูลกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
40 นางสาวถวิล บุญอาษา ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
41 นายสุนัน หอมดี ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วง
42 นางศิริณัฎฐ์ สุวรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านกุรุคุ
43 นายพยงกรณ์ สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนบ้านกุรุคุ
44 นางนิตยา เลิศศิริรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกุรุคุ
45 นางวีรวรรณ โกพลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านวังตามัว
46 นางอัจฉรานันท์ เจริญพงษ์รชา ครู โรงเรียนบ้านวังตามัว
47 นางอ่อนแก้ว สุริย์ ครู โรงเรียนบ้านวังตามัว
48 นางสุภี จันทร์บุญนะ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป)์
49 นายสุรพล แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป)์
50 นางรัชนีภรณ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
51 นางพรสวัสด์ิ ศิริสม ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง
52 นางดวงใจ แสนเมือง ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง
53 นายพูลสุข ทันโส ครู โรงเรียนบ้านชะโนต
54 นางสาวระวีวรรณ พนมวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
55 นางกาญจนา ค าซาว ครู โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
56 นางอมรา อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุน้(ราษฎร์อุทิศ)
57 นางเยียนจิต อินทรพรหม ครู โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
58 นางเวียงสวรรค์ มูลสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บ ารุง)
59 นางบุญเลิศ สมเทพ ครู โรงเรียนบ้านดงต้ิว
60 นางเกษศิรินทร์ บ้านกลาง ครู โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
61 นายกระจ่าง หนูแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกกไฮ
62 นางจุฑาธร ผลาจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองนครพนม
63 นางสาวมยุรา นิลสาขา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีค าธาตุ
64 นางดาวนี สุนทรส ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีค าธาตุ
65 นางรจนา เพ็งวัน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีค าธาตุ
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66 นางสุทธินี รัชโน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"
67 นายพนมชัย ต้ังสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"
68 นายเสกสรรค์ มหาโคตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซ้ีน
69 นายประจวบ สีแพงมน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซ้ีน
70 นายสกุล เอกสวรรค์ ครู โรงเรียนน้ าก่ า(สิทธิผลนุกูล)
71 นางสุดาพร ควรครู ครู โรงเรียนน้ าก่ า(สิทธิผลนุกูล)
72 นางรัตนา ทิพย์โพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาค า
73 นายเผด็จ นาโสก ครู โรงเรียนบ้านทรายมูลค าผักแพว
74 นายวิภาค แสนค า ครู โรงเรียนบ้านทู(้สามัคคีวิทยา)
75 นางนงลักษณ์ ต้นวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทู(้สามัคคีวิทยา)
76 นายสุรสิทธิ ์โพธิน ครู โรงเรียนบ้านทู(้สามัคคีวิทยา)
77 นางบัวรมภ์ อักษร ครู โรงเรียนบ้านทู(้สามัคคีวิทยา)
78 นายสุเมธ อักษร ครู โรงเรียนบ้านทู(้สามัคคีวิทยา)
79 นางจารุณี เหมือนตรี ครู โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
80 นางวัลค า รินทระ ครู โรงเรียนบ้านนาหนาด
81 นางสุนันทิญา เข็มเพชร ครู โรงเรียนบ้านนาหนาด
82 นายณรงค์ เปรมศรี ครู โรงเรียนบ้านค าชะอี
83 นายเกรียงไกร มหาโคตร ครู โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จ าปา
84 นายวีระพจน์ ประขุณี ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
85 นางนงค์ใส พ่ออามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
86 นางบัวเรียน วะเศษสร้อย ครู โรงเรียนบ้านโสกแมว
87 นายบุญเนาว์ สีกานิล ครู โรงเรียนบ้านสร้างแห่
88 นางสมสมัย นวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านกุดฉิม
89 นางอุดมลักษณ์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)
90 นางกงใจ เจริญศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองสะโน
91 นางเพ็ญพรรณ สุตัญต้ังใจ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)
92 นางบุญนุ้ย ทีดี ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)
93 นางศุภลักษณ์ กุลนะ ครู โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
94 นายวีระศักด์ิ ศรีสมุทร ครู โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
95 นายสุรเชษฐ ค ากรฤาชา ครู โรงเรียนบ้านดงยอ
96 นายสุวัฒน์ ใจตรง ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
97 นายนิรักษ์ พรประทาน ครู โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
98 นายวิโรจน์ อรรคนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน
99 นายบุญยืน โคตะ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน
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100 นางพิสมัย อุพร ครู โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
101 นายวิทยา ไชยยงค์ ครู โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
102 นางนิตยา ต้ังรัตนไพศาล ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
103 นางนลินทิพย์ พิธาภัทร์เดโช ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
104 นางค าแก้ว เชื้อกุณะ ครู โรงเรียนโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ)์
105 นายปรีชา ป้องหลักค า ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
106 นางมยุรี ราชบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านดินด าหมากเฟือง
107 นางเสาวนีย์ สารุณา ครู โรงเรียนบ้านนากุงยางค า
108 นายล าพรรณ วงศ์ศรียา ครู โรงเรียนบ้านดงดู่งาม
109 นายชาญณรงค์ ผายงค์ ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
110 นายวิชัย คงอุ่น ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
111 นางธัญวดี มาลีลัย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านค าพี)้
112 นายสุเนตร วงศ์ศรียา ครู โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
113 นายผ่องไชย วงศ์อุคะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน
114 นางนงลักษณ์ ทวีธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่
115 นายชนศักด์ิ ธน.โม้ ครู โรงเรียนบ้านนาคู่
116 นายสิทธิชัย จันทรชาศรี ครู โรงเรียนบ้านแขนนาง
117 นายบุญชอบ ว่องไว ครู โรงเรียนพระซองวิทยาคาร
118 นายบรรเลง จันโทวาส ครู โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บ ารุง
119 นางธิดาพร เชื้อค าเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
120 นางดวงใจ ค าศิริ ครู โรงเรียนนาเหนือทุง่ทองวิทยา
121 นายรุ่งรดิศ วังทะนิธิศ ครู โรงเรียนบ้านนาเลียง
122 นายสุรศักด์ิ ศรีทองทา ครู โรงเรียนโพนสวางนาง้ิววิทยา
123 นายสมาน จันทร์ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
124 นางไคสี ฉายวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านมหาชัย
125 นายสุปัด ถิตย์ผาด ครู โรงเรียนบ้านห้วยไหล่
126 นายกฤษฎางค์ สูรย์ราช ครู โรงเรียนบ้านม่วง
127 นายทองยศ เกตุจุนา ครู โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
128 นางอ านวย จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
129 นายประมูล แก้วระดี ครู โรงเรียนบ้านกอก
130 นางพิกุณไท มีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
131 นายประหยัด ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
132 นายธวัชชัย ยินดี ครู โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
133 นายวีระพล นามพลแสน ครู โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย
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134 นายประเวศ ปุม้แพง ครู โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
135 นางสมพร ผ่านเมือง ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล
136 นางวารินทร์ สิงห์คะ ครู โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
137 นางนภาภรณ์ ธงยศ ครู โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
138 นางปานพิมพ์ พรรณุเจริญวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์
139 นายเด่นชัย สารทอง ครู โรงเรียนบ้านนาบัว่
140 นางเนตรนภา สารทอง ครู โรงเรียนบ้านนาบัว่
141 นางนงลักษณ์ หงษาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
142 นางรัชฎา อินทร์ติยะ ครู โรงเรียนบ้านดงมะเอก
143 นางสาวนิภา ผลโยน ครู โรงเรียนบ้านดงบาก
144 นายมิตรไทย พรหมอารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้
145 นางชญาดา นวลตา ครู โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
146 นางพวงพิศ ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
147 นายปราโมทย์ โกพลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
148 นายมนูญ ลุมวงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
149 นายศักดา สารทอง ครู โรงเรียนนางามวิทยาคาร
150 นางไพวรรณ ปิดตะ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
151 นายสุรพงษ์ พลเขต ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
152 นายอนุชาติ คัดทะจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนายอ
153 นายยุทธชัย สาสอน ครู โรงเรียนบ้านเหิบ
154 นางพวงผกา ไตรราช ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
155 นางอารยา พลโลก ครู โรงเรียนบ้านดอนขาว
156 นายสถิต ศรีอาจ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม
157 นายล้อม มุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
158 นายภิรมย์ ค้ึมยะราช ครู โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
159 นางรัตนาภรณ์ ชาวบน ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน
160 นายเล่ียม สุรขจรเดช ครู โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

1 นายประสงค์ สุภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายเรืองกิตต์ิ วะชุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดุด
3 นายวิทยา ทิพย์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนประสานมิตร
4 นายปรีชา เดชโฮม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสียววิทยา
5 นายเทอดศักด์ิ ค าชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาด
6 นายสถาพร เถรวงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอูนยางค า

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
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7 นายวิชิต ค าหันอรรค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค านกกก
8 นายสุริยา วะชุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์
9 นายวิจลน์ โกษาแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์

10 นายประพงษ์ เวียงวัฒนชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
11 นายวิทยา ศรีพวงผกาพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนต้ิว
12 นายผดุงศักด์ิ บาลเพชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
13 นายพงษ์พรรณ ขันทะหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดง
14 นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
15 นางบุญรินทร์ ตรีศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว
16 นางอรวรรณ พงษ์พุก ครู โรงเรียนบ้านท่าจ าปา
17 นางอรวรรณ อุมะวรรณ ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
18 นายบัณฑิต มูลโคตร ครู โรงเรียนบ้านปากทวย
19 นางแดงเล็ก เจริญราษฎร์ ครู โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
20 นางเพียรจิต พงษ์พัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
21 นางสาวธิดา อุชัย ครู โรงเรียนบ้านนาหนองบก
22 นายจินดา อุดมเลิศปรีชา ครู โรงเรียนบ้านพนอม
23 นายอนิรุทธ กิติศรีวรพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านพนอม
24 นายวิรัตน์ ดวงสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
25 นางเพ็ญณี ยะวาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
26 นายสุรศักด์ิ วันนา ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
27 นางพจนีย์ สิทธิ ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
28 นายยุทธศร มนตรีคหภิเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
29 นางสุภาวดี มิ่งวงศ์ธรรม ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
30 นางสุพิศ อาษาศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
31 นายสุรศักด์ิ วานะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง
32 นางดวงเดือน โรจนเศรษฐกุล ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
33 นางสาวประไพวรรณ ย้อยดวงไชย ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
34 นายชาญณรงค์ มังคละคีรี ครู โรงเรียนบ้านอูนยางค า
35 นางยศวดี จุลลนันท์ ครู โรงเรียนบ้านอูนยางค า
36 นางประกอบ ค าชนะ ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง
37 นางนงค์รักษ์ กระโจม ครู โรงเรียนบ้านนาน้อย
38 นางกล่ินผกา โยลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองดุด
39 นายสุรินทร์ อุสาพรหม ครู โรงเรียนชุมชนนางัว
40 นายทองมา ไฮวัง ครู โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส
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41 นายสุริยันต์ โคตรมิตร ครู โรงเรียนบ้านสามัคคี
42 นางสาวทิพสุดา วายโสกา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
43 นายสุรัตน์ มีฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
44 นางทิพย์วัลย์ เหล่าสุวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
45 นางชะอ้อน สินไชย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
46 นางสาวกุณวิภา พรหมจอม ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
47 นางมณีวรรณ ค านัลท์ ครู โรงเรียนบ้านนางัว
48 นายสมชาย เสียงล้ า ครู โรงเรียนบ้านนาเรียงทุง่เจริญ
49 นางสุพรรณี อ้วนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง
50 นางสาวอรนุช พรหมเชียง ครู โรงเรียนบ้านม่วงชี
51 นายวอ วงศ์จันทะ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง
52 นายสามารถ อาจวิชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
53 นางมยุรี นาชัยเวียง ครู โรงเรียนบ้านค าไฮ
54 นางบัวเรียน คัณทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาค า
55 นางวารุณี บุปผาชาติ ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ านวย)
56 นายทรงศักด์ิ ศรีระวงค์ ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ านวย)
57 นางวารี ฝ่ายพนอม ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ านวย)
58 นางพิชญา แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ านวย)
59 นายไพบูลย์ แสงอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
60 นางอรวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเซียงเซา
61 นางศรีเฉลียว อุผา ครู โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย)์
62 นายสานิตย์ นิลทร ครู โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม
63 นายศรีทัตถ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านค าสว่าง
64 นายไชยพงศ์ พุทธะอานันต์กุล ครู โรงเรียนบ้านนาเพียง
65 นางอรุณี รังรส ครู โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย
66 นายส าราญ ติยะบุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
67 นางปริญญา ติยะบุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
68 นางประภาภรณ์ อุดทุมธิสาร ครู โรงเรียนบ้านปากยาม (สุนทรกัลยาคาร)
69 นางมณีวรรณ อุปทุม ครู โรงเรียนบ้านข่า
70 นายโกสีย์ สุวรรณมาโจ ครู โรงเรียนบ้านข่า
71 นางดาราสว่าง สุวรรณมาโจ ครู โรงเรียนบ้านข่า
72 นายดรุณ อนงค์ไชย ครู โรงเรียนบ้านดอนสมอ
73 นางนุชรา สิทธิ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
74 ว่าทีร้่อยตรีเพียร มะละกา ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
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75 นางบังอร อุผา ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
76 นางพรพิศ ศรีพลมาตย์ ครู โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
77 นางลัดดาวัลย์ เวียนวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
78 นางสุนันท์ นาวงศ์หา ครู โรงเรียนบ้านต้าย
79 นางสาวกฤติยา ออทอลาน ครู โรงเรียนบ้านโพนบก
80 นางประกายแก้ว เหมพลชม ครู โรงเรียนบ้านโพนบก
81 นางพิมพา มงคล ครู โรงเรียนบ้านโพนบก
82 นายวัน จันชะล้ า ครู โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
83 นางถวัลย์ สุสิลา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
94 นายเสถียร ทิธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
95 นางเขตเมือง โกษาแสง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
84 นางนภาวรรณ ศรีลาศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า
85 นางสาวนิตยา สุวรรณเทน ครู โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง
86 นางรุ่งเรือง ราชมณี ครู โรงเรียนบ้านโพนจาน
87 นางรัตทยา ฉิมแสง ครู โรงเรียนบ้านต้าย
88 นายทวีชัย แก้วก่า ครู โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
89 นายศิริพงษ์ ฟองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
90 นายขรรค์ชัย อุปสุ ครู โรงเรียนบ้านขามเต้ียใหญ่
91 นายสุชาติ ปาปะเก ครู โรงเรียนบ้านดอนยางทุง่น้อย
92 นางวิไลวรรณ สิงหันต์ ครู โรงเรียนบ้านค้อ
93 นายจ าลอง อินธิแสง ครู โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
96 นายส าเร็จ ติภู ครู โรงเรียนบ้านนาทม
97 นายบุญมา แก้วดี ครู โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
98 นายศักด์ิ เปาวะนา ครู โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่
99 นางสุนันท์ แก้วเชื่อม ครู โรงเรียนบ้านนาโดโพธิศ์รี

100 นายวรรณไลย อภัยโส ครู โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง
101 นายไชยณรงค์ บุราณเคน ครู โรงเรียนบ้านหมูม้น

1 นางปาณิสรา สุทนต์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสมุทร สันติธรรมพงศ์ ศึกษานิเทศก์
3 นายส าเภา ทวีผล นิติกรช านาญการพิเศษ
4 นางเพชรา จ าเนียรกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
5 นายจ าลัด สวยปาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
6 นางเพ็ญศรี บุตตะกะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1



๑๘๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
7 นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
8 นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
9 นายฉลอง วงศ์ปัดแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านเกวียน

10 นายปฏิพัทธิ ์ทองเทียนวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
11 นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา
12 นายนรินทร์ นิติธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
13 นายหาญยุทธ สุรเดชาปัญญากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร
14 นายสมศักด์ิ เซ็นกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
15 นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทหารอากาศบ ารุง
16 นายส าเภา ส าเนากลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธารามพิทยาคม
17 นางรุ่งนภา บุญกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงพญาปราบ
18 นายประสาท แนบพิมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนขวาง
19 นายประวัติ นวลสกุลนิภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)
20 นายพิชญ์กิตติ จิรุตถ์วรธัญญ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา
21 นายสละ กิ่งโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว
22 นายสมพงษ์ เปร่ียมรัตนชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่างห้วยยาง
23 นายชุมพล ขอเหล็กกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบ ารุง)
24 นายพัฒน์ พานสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนท้าววิทยา
25 นายเกียรติรัตน์ เกียรติธนกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านติง
26 นางชวนิตย์ กุลวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุขานารี
27 นายสุนทร ห้อยมาลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา
28 นางเข็มเพชร มีทอง ครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
29 นางวารีย์ ตุ้มสกุล ครู โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา
30 นางถิรพรรณ เปาอินทร์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
31 นางสาวนพพร น้อยหมื่นไวย ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
32 นางกรรณิการ์ เรียงทองหลาง ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
33 นางชวนพิศ ปอบอ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
34 นางบงกช ยิ่งถาวร ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
35 นางอรุชา เอี่ยมกล่ัน ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
36 นางสุภาภรณ์ เศรษฐจันทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่(สถิตย์วิริยคุณ)
37 นางพรรษรัตม์ เทพทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
38 นายบุญยัง ธูปกลาง ครู โรงเรียนดอนท้าววิทยา
39 นายประกอบ แจงกลาง ครู โรงเรียนดอนท้าววิทยา
40 นางบังอรรัตน์ หาญบ าราช ครู โรงเรียนต าบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
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41 นางสาวหัชชพร ดรุณเดช ครู โรงเรียนต าบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
42 นางสมจิตร์ ช่อรัก ครู โรงเรียนต าบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
43 นางบุญชู โชตินอก ครู โรงเรียนบ้านเกรียมโนนส าโรง
44 นายอ านวย ขอสวยกลาง ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
45 นายสายันต์ กลีบจอหอ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
46 นางจรัสศรี งามสรรพ์ ครู โรงเรียนบ้านจอหอ
47 นางศิริพรรณ ชัชวาลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านจอหอ
48 นางปิยะมาศ บุญยะมัย ครู โรงเรียนบ้านจอหอ
49 นางยิ่งกมล กล่ันโคกสูง ครู โรงเรียนบ้านจอหอ
50 นางพชร ธนาจันทรสม ครู โรงเรียนบ้านดอนขวาง
51 นางนุชรินทร์ บุญกิจ ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพ(ูสังฆประชานุเคราะห์)
52 นางยุพา อ านักขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพ(ูสังฆประชานุเคราะห์)
53 นายนิตพิมล หาญชนะ ครู โรงเรียนบ้านดอนผวา
54 นายชวลิต ทวีศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วง
55 นางพรทิพย์พา ชีวานุตระชนม์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
56 นางกฤษณา เซ็นกลาง ครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
57 นางพูนสุข สุขพรหม ครู โรงเรียนบ้านต่างตา
58 นางกรณ์วิการ์ พรมภา ครู โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)
59 นางสมหวัง ไม้กลาง ครู โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)
60 นายศุภชัย สุขอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง
61 นางฉวีวรรณ อรุณศิวกุล ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง
62 นายสมดุลย์ นิมิตรเกาะ ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง
63 นายสมบูรณ์ ศิริปรุ ครู โรงเรียนบ้านทุง่กระโดน
64 นายจรัญ จอมกลาง ครู โรงเรียนบ้านธารปราสาท
65 นางประยูร ธรรมบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านธารปราสาท
66 นางคนึงนิตย์ จอมกลาง ครู โรงเรียนบ้านธารปราสาท
67 นางพัชนี รัตนสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
68 นางอัญชลี หอมมาลัย ครู โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)
69 นางเมธาวี ทองจังหรีด ครู โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)
70 นางดวงพร นามพลกรัง ครู โรงเรียนบ้านบึงตะโก
71 นางประยูร อันทอง ครู โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
72 นางไฉไล สุทธพินธุ ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
73 นางพรทิพย์ เร็วสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
74 นายสมเดช ค้าสบาย ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
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75 นางวราภรณ์ ชินจอหอ ครู โรงเรียนบ้านบ(ุประชารัฐพัฒนา)
76 นายธีรภัทร มากทองหลาง ครู โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
77 นายกตัญญู ล้ิมกลาง ครู โรงเรียนบ้านพลจลก
78 นางเบญจา ไพราม ครู โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
79 นางมยุรา เอียการนา ครู โรงเรียนบ้านมะค่า
80 นางล าเพย ชาติผดุง ครู โรงเรียนบ้านมะรุม
81 นายบ ารุง เตยโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองที
82 นางฉวีวรรณ จันทรวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ
83 นางสุนิสา ช านาญค้า ครู โรงเรียนบ้านลองตอง
84 นายอนันท์ ใจทน ครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์
85 นายสาคร ไกรกลาง ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
86 นางกุสุมา แก้วกลาง ครู โรงเรียนบ้านสะพาน
87 นางสาวสุปราณี ตับกลาง ครู โรงเรียนบ้านส าโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
88 นายเอกชัย วงษ์กระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
89 นางพรพิมล ชินภา ครู โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
90 นางสาวสุดารัตน์ ซ้ือเศรษฐไกวัล ครู โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
91 นางบุญสม ศรีปรุ ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ
92 นางสาวระเบียบ มณีพินิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ า
93 นางพวงทอง ปลอดกระโทก ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊
94 นางไพบูลย์ อุทกศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊
95 นางวิภาพร ดวงประวัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊
96 นางสิริกร กนกธรารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาคง
97 นางลัดดา วิจันทึก ครู โรงเรียนบ้านหนองตาคง
98 นางวาสนา ไชยณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ า(สวัสด์ิราษฎร์วิทยา)
99 นางธัญพร กาศขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ า(สวัสด์ิราษฎร์วิทยา)

100 นางรัชษา ศิรกฤชโสภณ ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ า(สวัสด์ิราษฎร์วิทยา)
101 นางสุภาพร ชาววัง ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง
102 นางเบญจพร โพธิโต ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่
103 นายสนอง สุวรรณกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองพลอง
104 นางถวัลย์ ทอนเกาะ ครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ-์ล าโพง(รัฐประชาสรรค์)
105 นางปิยนันท์ พัฒนพงศ์สันติ ครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ-์ล าโพง(รัฐประชาสรรค์)
106 นางสมสมัย ส าเนากลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
107 นางบุปผา มาลีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหมื่นไวย
108 นางเสาวลักษณ์ ปรีชานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหัวทะเล
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109 นายสมพงษ์ วัฒนากลาง ครู โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)
110 นางสาวมรกต โพธิพ์ะเนาว์ ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
111 นางสาวจันทนา วงศ์ทิพากร ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
112 นางกอบแก้ว หมอยา ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
113 นางวิภา รักกลาง ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
114 นางนิภาพร อัมพาผล ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
115 นางสาวแจ่มจันทร์ ดีอุดมจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
116 นางธิดารัตน์ อรรถธีระพงษ์ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
117 นางสาวส ารวย กาญจนะคช ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
118 นางวิไลวรรณ ฮูดทูเนน ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
119 นายรังสิต มากพูน ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
120 นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
121 นางปราณีต ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
122 นางสุธรรมา สัตกุล ครู โรงเรียนวัดโคกพรมต้ังตรงจิตร7
123 นางฉวีวรรณ อันทยัน ครู โรงเรียนวัดโคกพรมต้ังตรงจิตร7
124 นายสันติชัย เมืองนกเอี้ยง ครู โรงเรียนวัดทุง่สว่าง
125 นางอมรทิพย์ พรหมพิทยายุทธ ครู โรงเรียนวัดทุง่สว่าง
126 นางประนอม เลากลาง ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
127 นางนงนุช ใจคุณ ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
128 นางจริยา จ าปาโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
129 นางสาวอุดม รักมงคลตระกูล ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
130 นายโสภณ ห่วงกลาง ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
131 นางเพียรผจง ขอช่วยกลาง ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
132 นางนุชนาฎ บุพศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
133 นางสุนันทา คงสืบชาติ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
134 นางปุญชรัสมิ์ สิริปุนณ์มาศ ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
135 นายอรรฆพล โหนทองหลาง ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
136 นางเขมิกา พูลโภคา ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
137 นางบุญเรือง วารายานนท์ ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
138 นางนภัสสร เด่นดวง ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
139 นางพรสวรรค์ เมืองนกเอี้ยง ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
140 นางมยุรี ขอย้ายกลาง ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
141 นางวรรณี รอดสกุล ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
142 นางสุจิน แซ่เตีย ครู โรงเรียนสวนหม่อน
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143 นางลิขิต อินทศร ครู โรงเรียนสวนหม่อน
144 นางสุภางค์ นวอนุรักษ์ ครู โรงเรียนสวนหม่อน
145 นางวิชชาญา ศรีสิงห์ ครู โรงเรียนสวนหม่อน
146 นางสุภาพ พันธ์รัมย์ ครู โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
147 นางภัสราวรรณ ธนัตทัพพ์มงคล ครู โรงเรียนสุขานารี
148 นายยงยุทธ ฤกษ์อร่าม ครู โรงเรียนสุขานารี
149 นางกษมา พึง่พาพัฒน์ ครู โรงเรียนสุขานารี
150 นางประไพศรี พิมพ์สังกุล ครู โรงเรียนสุขานารี
151 นางพิศนภา ถายานุวัตร ครู โรงเรียนสุขานารี
152 นางเปรมยุดา เหล็กกลาง ครู โรงเรียนสุขานารี
153 นางปริศนา ขาวหมื่นไวย์ ครู โรงเรียนสุขานารี
154 นางวจิราภรณ์ ฤกษ์อร่าม ครู โรงเรียนสุขานารี
155 นางบังอร คงมั่น ครู โรงเรียนสุขานารี
156 นางสุรภา ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนสุขานารี
157 นางนงลักษณ์ ไคขุนทด ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
158 นางสุรัตน์ พิมพล ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
159 นางสุชิลา วัฒนะบุตร ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
160 นางเสาวคนธ์ ศรีพรหม ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
161 นางสาวสุภาพร เดชาอภินันท์ ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
162 นางดวงเดือน เอี่ยมละออ ครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแค
163 นางวราภัสร์ เดชขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
164 นางอรพรรณ ศรีหมื่นไวย ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
165 นางจันทิมา วัชระคุปต์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
166 นางวิไล นาคดิลก ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
167 นางวรีวรรณ์ พลสาย ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
168 นางสาวภาณี ศรีหทัย ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
169 นางนพรัตน์ นอสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
170 นางพรจันทร์ ทองเหลา ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
171 นางดวงปณิตา เถยสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
172 นางสาวอิงค์เกตณ์ จันทราวีระกุล ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
173 นางกันตยา ชอบดี ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
174 นางนิตยา สุรโรจน์ประจักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
175 นางล าปาง สูติปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
176 นางพรรณี สุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา



๑๘๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
177 นายจรัญ นวลดี ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
178 นางกิตติยา กันธรส ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
179 นางอารีวรรณ อุ่นเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
180 นางฐิติพร พาเจริญวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
181 นางวิสุทธิ ์ธรรมวงศา ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
182 นางจีรภา ฉิมปรุ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
183 นางธัญพร ทิพย์รอด ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
184 นายสิทธิชัย พุกปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
185 นางจรัสศรี ธรณี ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
186 นางภัทรไพริน พูนศรี ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
187 นายสมเกียรติ บูรณพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
188 นายประมวล เทียมเท่า ครู โรงเรียนอ่างห้วยยาง
189 นางสมบูรณ์ ดาดี ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่

๑ นายวุฒิชัย จันทะจร ศึกษานิเทศก์
๒ นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหินมงคล
๓ นายโสภา ค ารินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๔ นายบรรจบ เรียมริมมะดัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องโค
๕ นายอาวุธ ฤชุภูมิพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
๖ นายสมชัย สันติภัคพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
๗ นายด าเกิง เงินพลับพลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปอพราน
๘ นายสุระพร ชมกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
๙ นายมังกร เทกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่

๑๐ นายสมศักด์ิ ดวงกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระ
๑๑ นายวรรณษา ชิตรัตถา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสารภี
๑๒ นายเชิด บุบผามาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
๑๓ นางสาวอ้อย สงึมรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนา
๑๔ นายชัชวาล ตุนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันผม
๑๕ นายสิทธิชัย ลวกไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าล่ี
๑๖ นายรักชาติ พันธ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๗ นางรัชนี ธรรมนิตย์กิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
๑๘ นายสงคราม เปร่ียมกระโทก รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๙ นายสนิท เนื้อนา ครู โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
๒๐ นายเผด็จ ศุภธรรมพิทักษ์ ครู โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
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๒๑ นายสุรโชติ ค้ิวทองเต็ม ครู โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๒๒ นางสุมาลี เหลามะดัน ครู โรงเรียนไทรทอง
๒๓ นายสมเกียรติ เฉียดกลาง ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๔ นายสิงห์ทอง แทนกระโทก ครู โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๕ นายประสิทธิ ์แก้วกุลธร ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
๒๖ นางพีรยา คงกระโทก ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
๒๗ นางกอบจิตต์ กรรข า ครู โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
๒๘ นางปราณี สุทธิศักด์ิไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
๒๙ นายเพทาย ทัศนขจรกุล ครู โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
๓๐ นางอุบล ด าเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
๓๑ นางเนตรนภา โขลนกระโทก ครู โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๓๒ นางนงเยาว์ บุญโญปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
๓๓ นางเพ็ญรดาพร กุลเพียราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
๓๔ นายนพดล อินทรประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดอนเกตุ
๓๕ นางจริยา แสงธีระพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๓๖ นางยุพดี ทับเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๓๗ นางจ านงค์ นารายณ์รักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๓๘ นายทม วรรณทะมาศ ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
๓๙ นางทิพวรรณ สุภารี ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๔๐ นายประเสริฐ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา
๔๑ นางสุวรรณี สันติธรรมการ ครู โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๔๒ นายชัยวัฒน์ พลทองมาก ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
๔๓ นายบุญเลิศ โตกระโทก ครู โรงเรียนบ้านหนองพลอง
๔๔ นางพนมพร จิตเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๔๕ นางมาลี ตะสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๔๖ นายสุกิจ รัตนศฤงค์ ครู โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๔๗ นายวีรชน ภักด์ิโพธิ์ ครู โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๔๘ นางนิตยา ออมไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
๔๙ นายเสถียร ออมไธสง ครู โรงเรียนบ้านกันผม
๕๐ นางสมพร จงรัตน์กลาง ครู โรงเรียนบ้านกันผม
๕๑ นางสุดชีวัน ชมกลาง ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๕๒ นางสุรีย์ ตุนาค ครู โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๕๓ นายสุวรรณ ครุฑใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๕๔ นางบังอร ไพบูลย์สุข ครู โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
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๕๕ นางจันทร์ฉาย สูติปัญญา ครู โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๕๖ นางยุพาภรณ์ พงษ์นาคินทร์ ครู โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๕๗ นายประสิทธิ ์รายพิมาย ครู โรงเรียนวัดหนองพลวง
๕๘ นางพณิตา สุกเกรียม ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๕๙ นางมาลัย สุขุมามาศ ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๖๐ นางส าเรียง ทานกระโทก ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๖๑ นางทิพภา เทีย่งกระโทก ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๖๒ นายธัญศักด์ิ เรียวอารีย์ ครู โรงเรียนวัดหินมงคล
๖๓ นายสุนันท์ แตงกระโทก ครู โรงเรียนวัดหินมงคล
๖๔ นายรังสรรค์ เพ็งแจ่มศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๖๕ นางทิพรัตน์ จอกงูเหลือม ครู โรงเรียนบ้านช่องโค
๖๖ นางมารยาท ศรีโคตร ครู โรงเรียนบ้านละกอ
๖๗ นางสุพัตรา พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านละกอ
๖๘ นางสาวธัญรัตน์ แทวกระโทก ครู โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
๖๙ นายจรูญ ผินงูเหลือม ครู โรงเรียนบ้านโคกส าโรง
๗๐ นางสาวรุ่งทิพย์ ชื่นรี ครู โรงเรียนบ้านโนนทะยุง
๗๑ นางปิยดา คุรุกิจก าจร ครู โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๗๒ นายจิรานุวัฒน์ ครึบกระโทก ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
๗๓ นายธิเบศร์ เกิดกระโทก ครู โรงเรียนบ้านบิง
๗๔ นางดารุณี มีระหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
๗๕ นางวาสนา แกลงกระโทก ครู โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
๗๖ นางอุไร โพธิช์ัย ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
๗๗ นายวิบูลย์ จิตเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว
๗๘ นางละเอียด กล่ินวิชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
๗๙ นางวิชุดา คลากระโทก ครู โรงเรียนชุมชนพลับพลา
๘๐ นางสวาทด์ิ มันกระโทก ครู โรงเรียนบ้านคลองกลาง
๘๑ นายพาชัย ไชยโส ครู โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน
๘๒ นางญาดา สถิตเมธี ครู โรงเรียนชุมชนดอนไพล
๘๓ นายเสถียร รัตนธรรม ครู โรงเรียนชุมชนดอนไพล
๘๔ นางพรรณทิพย์ ราศีวิจิตรกิ่ง ครู โรงเรียนชลประทานนาตล่ิงชัน
๘๕ นางเดือนฉาย ถี่กระโทก ครู โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
๘๖ จ่าสิบเอกทรงศักด์ิ เหมือนจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
๘๗ นางรันดร นิวัตเจริญจิต ครู โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
๘๘ นายสมเกียรติ บรรจงใหม่ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก



๑๘๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๘๙ นางอัมพร แก้วทองค า ครู โรงเรียนบ้านหนองกก
๙๐ นายโชติ ศักด์ิหารภพ ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก
๙๑ นางพรทิพย์ ไชยพยัคฆ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๙๒ นายวิเชียร บิงกระโทก ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
๙๓ นายชูช่วย แนบสนิทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสารภี
๙๔ นายอุทัย โพธิเ์กาะ ครู โรงเรียนบ้านสารภี
๙๕ นายสวัสด์ิ พูนสระน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๙๖ นายโสฬิพล เกสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
๙๗ นางสงวน เศียรศิริบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๙๘ นายรัศมี พลารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๙๙ นางขันทอง สีม่วงงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย

๑๐๐ นางวีรวรรณ แก้วหลวง ครู โรงเรียนบ้านโนนส าราญ
๑๐๑ นายพิเชษฐ์ พวกแสน ครู โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
๑๐๒ นางพเยาว์ ไรกลาง ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๐๓ นางสุกรี แก้วเสมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๐๔ นายสุระชัย ไม้หอม ครู โรงเรียนบ้านเมืองรัง
๑๐๕ นายไพฑูรย์ ประกอบมิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๐๖ นายประดิษฐ ลาดสีทา ครู โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา
๑๐๗ นายบาจิตต์ ศรีถาวร ครู โรงเรียนวัดหนองนา
๑๐๘ นายสมหมาย รักบุญ ครู โรงเรียนวัดหนองนา
๑๐๙ นางวันพร แคพิมาย ครู โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๑๐ นายวุฒิพงศ์ มุ่งศิลธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๑๑ นายทรงยุทธ พวงประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๑๒ นายสุรพล ดุลยติธรรม ครู โรงเรียนโนนตาวิทย์
๑๑๓ นางวชิราภรณ์ บุญทะจิตร์ ครู โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๑๑๔ นางสันธนา ชะมังกลาง ครู โรงเรียนเพชรมาตุคลา
๑๑๕ นางประกอบ คงเมือง ครู โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๑๑๖ นางทวินันท์ แนบสนิทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๑๗ นางสาวสมพร ทหารพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๑๘ นางมะลิวรรณ จันล้ิม ครู โรงเรียนภูทองวิทยา
๑๑๙ นายจรัญ ชูวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๒๐ นางยุพิน อินทรประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านปอพราน
๑๒๑ นางรุจาภา บุญอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนดอนไพล
๑๒๒ นางบุหงา วรรณอิสระ ครู โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
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1 นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางอรวรรณ วิริยะจารุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นางเขมนิจ ชุติวุฒิวรกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
4 นางพสุธร หยั่งกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
5 นายละเอียด สุขดาษ ผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร
6 นายสมชาย จันทร์ตะคุ ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2
7 นายเสรี โพธิข์ุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
8 นายสมพร แดงสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก
9 นายบุญมี สาธร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระประทีป

10 นายวัฒนะ เหาะสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายดาบ
11 นายประยูร อิ่มกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยวาล
12 นางวรรณา ธเรศพฤฒิกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
13 นายวศิน ย่อมกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
14 นายคะนอง ควรตะขบ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ
15 นายพิสิษฐ์ จันทรานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระว่านพระยา
16 นางทรรศนันทน์ ตันพิพัฒน์ ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา
17 นางสมร ศรีสา ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา
18 นางจินตนา โฉมจังหรีด ครู โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
19 นายวีระ โฉมจังหรีด ครู โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
20 นางสุภี พาพักตะคุ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ
21 นางส าเริง พิมพิสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
22 นางสุพาเพ็ญ รัตน์ไธสง ครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
23 นางวีร์สุดา ศรีนวลโคตร ครู โรงเรียนตะแบกวิทยา
24 นางจารุพร อินนอก ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
25 นางสาวรชนิ แซ่ล้ิม ครู โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
26 นางปรานี ครองสุข ครู โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
27 นางวริสรา พลต้ือ ครู โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
28 นางศิริลักษณ์ ราชปัก ครู โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
29 นายยุทธงศิล พลต้ือ ครู โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
30 นายศุภยศ บัวชัย ครู โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
31 นางกนกกาญจน์ สมศรี ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
32 นางระรินทร์ ศรีสารคาม ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถันภ)์
33 นายยุทธการ สารคล่อง ครู โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน
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34 นายดิลก พัชรพิศุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
35 นายภควรรธณ์ อัพภันดร ครู โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
36 นางวรินทร เปรมปรี ครู โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
37 นางสุวรรณี ยวงเพชร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม
38 นางรวงทอง สุกเหลือง ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
39 นางวิจิตรา ตากกระโทก ครู โรงเรียนบ้านโคกส าราญ
40 นางสาวศรีภรณ์ จาตุรพาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
41 นางบุญพิตร เทียะกระโทก ครู โรงเรียนบ้านทุง่แขวน
42 นายสมชาย สิงห์ค า ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
43 นางพันธ์ศรี แฟ้นประโคน ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ
44 นายศิริศักด์ิ สุขรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ
45 นายมนูญ แสนค า ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
46 นางอุดมศิลป์ ไชยบุรี ครู โรงเรียนบ้านโนนเหล่ีอม
47 นายประกอบ เขียวกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านโนนเหล่ีอม
48 นายสุทธิพันธุ ์จันทร์ตะคุ ครู โรงเรียนบ้านบ่อปลา
49 นางชนิสรา ยุรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบะใหญ่
50 นายปรัชญา นิติรัตนากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ)์ 
51 นางลัดดาวัลย์ หร่ิงกระโทก ครู โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
52 นายพัฒประพงศ์ เนื่องกระโทก ครู โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
53 นางดวงรัตน์ ศุภนิจวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี
54 นางมยุรี ปานวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี
55 นางเรืองอุไร นิลดีสระน้อย ครู โรงเรียนบ้านปลายดาบ
56 นางพรชนัน แสงนวล ครู โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน
57 นายประคอง ชิตสระน้อย ครู โรงเรียนบ้านพัดทะเล
58 นางกมลทิพย์ ลบแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
59 นางอ าไพ ทางไธสง ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
60 นายสมบูรณ์ ชาญชัยศรี ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
61 นายสุวิท ภูข่วัญ ครู โรงเรียนบ้านระเริง
62 นางปาริณี คงคิด ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
63 นายสุรัตน์ มาลี ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
64 นางนฤมล แม้นบุตร ครู โรงเรียนบ้านวังหมี
65 นายมงคล มนัสศิลา ครู โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
66 นางกนกวรรณ จิตมาภัย ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
67 นางสาวอัญชลี นิลดีสระน้อย ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
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68 นายทวีศักด์ิ คุ้มไข่น้ า ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
69 นางณัฐภา ฉอสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเข-้หนองตูม
70 นายสม ฉอสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเข-้หนองตูม
71 นายสวัสด์ิ โอสถปราสาท ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเข-้หนองตูม
72 นางสมจิต ยางนิยม ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
73 นางสุภัตรา ผ่านสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
74 นายพิชัย ชัยบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านหนองนมนาง
75 นางประคอง วีรภัทรชยังกูร ครู โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง
76 นายบุญน า พลเสน ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
77 นางฐานิดา ภาพฉิมพลี ครู โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
78 นายชัยวัฒน์ แย้มโกสุมภ์ ครู โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
79 นางเรียมใจ พลโลหะ ครู โรงเรียนบ้านใหญ่
80 นางทิภาพร บุญวัฒนานุสรณ์ ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
81 นางวัชนี ใจธีรภาพกุล ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
82 นางสมฤดี ศาร์ทรัตน์ ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
83 นายเจตน์ อนันตนมณี ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
84 นายชาตรี พูลสมบัติ ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
85 นายศราชัย ชัยวงศ์ ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
86 นายสุภาพ วัชรวงศ์ทิพย์ ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
87 นายอภิชาติ เจือสกุล ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
88 นายบรรจบ มะเสนะ ครู โรงเรียนไผ่สีสุก
89 นายบรรพต ลมุลพจน์ ครู โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร
90 นางธนดลลักษณ์ สรณ์นภาพัชร ครู โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
91 นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่ ครู โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
92 นายวิเชียร รักพรมราช ครู โรงเรียนวัดพรหมราช
93 นางวรรณา พรหมทอง ครู โรงเรียนวัดโพนทราย
94 นายสุรินทร์ สงฆส์ระน้อย ครู โรงเรียนวัดโพนทราย
95 นางเตือนใจ พันธุส์ระน้อย ครู โรงเรียนวัดม่วง
96 นายจารึก จันทรมงคล ครู โรงเรียนวัดม่วง
97 นายจ าเนียร รัตนฉิมพลี ครู โรงเรียนวัดม่วง
98 นางวัลย์นา ลาจังหรีด ครู โรงเรียนวัดไม้เส่ียว
99 นางสาวร าเพย ปิน่เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดหลุมข้าว

100 นางสมคิด หัสดินรัตน์ ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
101 นางราตรี อาจปรุ ครู โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
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102 นายณัฐวัฒน์ หอกกิ่ง ครู โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี
103 นางอ านวย ชีจะโปะ ครู โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
104 นางกมลมาลย์ กองจ าปี ครู โรงเรียนแหลมรวกบ ารุง
105 นางธารกมล หวังกลับ ครู โรงเรียนอาจวิทยาคาร

1 นางอัญชลี ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์
2 นางน้อยประนอม เคียนทอง ศึกษานิเทศก์
3 นางพัชรี วากเนอร์ ศึกษานิเทศก์
4 นางนงนาฏ แช่มโกศล นักวิชาการศึกษาช านาญการ
5 นายสมศักด์ิ สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย
6 นายประสาท ชุนจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4
7 นายจ าลอง ซองผม ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
8 นายสมเกียรติ หล่าจันทึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที ่210
9 นายมานิต เคนผาพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาวง

10 นางสาวมะลิวัลย์ ก้อนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับน้ าเย็น
11 นางอมร วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา
12 นายศราวุธ ภักดีโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเสลา
13 นายชูเกียรติ งามถิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขวางวิทยา
14 นายสมชัย ประจักษ์สูตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง
15 นายเอนก ดินขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
16 นายประชารัฐ วงศ์ข า ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีวัฒนา
17 นายนรากร พืน้นวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสด์ิอุทิศ"
18 นายสมศักด์ิ บูรณะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่า
19 จ่าสิบต ารวจกายสิทธิ ์ศุภเดชวิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์
20 นายวินัย อุทาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า
21 นายสุทธิชัย ลินดาวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น
22 นางสุวรรณา ป้อมสุวรรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนขนงพระใต้
23 นายนิวิทย์ ต้นสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า
24 นายนิคม แก้ววิเศษ ครู โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
25 นายสุเทพ เบ็ญจวิไลกุล ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
26 นายธงชัย ตอบกลาง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4
27 นายอรรศดง ปลิวจันทึก ครู โรงเรียนพรพิทยาคม
28 นางอรนุช มองพิมาย ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
29 นางสุนันท์ เจริญสุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
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30 นางสาวรุ่งทิวา ปราสัย ครู โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
31 นางนงเยาว์ เถยสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ(่เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)
32 นางส าลี สุขขาม ครู โรงเรียนขนงพระใต้
33 นางภิรมย์ แดนดี ครู โรงเรียนขนงพระใต้
34 นางกิ่งกาญจน์ สุขะปรเมษฐ ครู โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
35 นางเสริมสุข จิระการณ์ ครู โรงเรียนบ้านสองคร
36 นางสาวสุพิศ รัศมีเพ็ญ ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
37 นางบูชา เสียงใส ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
38 นางเถาวัลย์ วีทอง ครู โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
39 นายประธีป รับขวัญ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4
40 นายอนันต์ เคนจันทึก ครู โรงเรียนบ้านโนนเสลา
41 นายประหยัด เมฆขุนทด ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที ่210
42 นายโกวิท จันท์พิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม(่ประชาอุปถัมภ)์
43 นางสุกฤตา ศุภเดชวิวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
44 นางสาวราณี ทองยืน ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ(่เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)
45 นายไพฑูรย์ เลือดขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหนองกะทุม่
46 นางชวัลรัตน์ แก้วสุรินทร์ ครู โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม
47 นางสุรียพร พุม่หมื่นไวย ครู โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม
48 นางอัจฉราภรณ์ อภัยกาวี ครู โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม
49 นายบรรจง มรกต ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
50 นางจันทร์จิรา มณเฑียรสุวรรณ ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
51 นายเกษม ต่อโชติ ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
52 นางโสมสัณฑ์ ศรีสมพันธุ์ ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
53 นายสนิท จันศร ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
54 นางรัตนา สมอ่อน ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
55 นางจิรพรรณ วิมานราช ครู โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
56 นางทัศพร เดชะยา ครู โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
57 นางจินดา ฉับจันทึก ครู โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
58 นางสุนันท์ เผือกสง่า ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
59 นายธนาตย์ ใหญ่จันทึก ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
60 นายวันชัย ป้อมสุวรรณ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 1
61 นางบุญสม เถาะสูงเนิน ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
62 นางนิตยา ชูจารย์ ครู โรงเรียนกิริวัฒนศักด์ิ
63 นางวรรณา เปินสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านบุใหญ่
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64 นายสิทธินันท์ ภูลายศรี ครู โรงเรียนบ้านส้มกบงาม
65 นางพจมาน จันทสิริพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ
66 นางขนิษฐา ประสพสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
67 นางสาวพรพันธ์ วันศุกร์ ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
68 นายกฤตภาส ลอมเศรษฐี ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
69 นางสุณี อาทวัง ครู โรงเรียนบ้านบุง่เตย
70 นางศรีสังวาลย์ ทุมค า ครู โรงเรียนบ้านใหม(่ประชาอุปถัมภ)์
71 นางวรวรรณ คุ้มวิลัย ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
72 นางพิศวง ภักดีโชติ ครู โรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสด์ิอุทิศ"
73 นางสุนันทา ภูห่มื่นไวย ครู โรงเรียนกิริวัฒนศักด์ิ
74 นางเจนจิรา เรืองเสถียรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที ่210
75 นางดวงจิตร อุทาน ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที ่210
76 นางเกศมาลา พรหมรัตนไพศาล ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที ่210
77 นางเมธินี สาสวน ครู โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
78 นางณัฐยา วันยวน ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
79 นายไพรรัตน์ ยิ้มแย้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
80 นางขวัญเรือน ไพรวิจารย์ ครู โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิว์ิทยาคาร)
81 นางสาวพิทธยา สาจันอัด ครู โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิว์ิทยาคาร)
82 นางนุชรดี ลาสุนนท์ ครู โรงเรียนบ้านหินเพิง
83 นางสมาภรณ์ สักลอ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
84 นายมานิตย์ สธนเสาวภาคย์ ครู โรงเรียนเสมาวิทยา
85 นายบุญถม อ ามะพะ ครู โรงเรียนบ้านซับน้อย
86 นางกาญจนา สมณะ ครู โรงเรียนบ้านวังไทร
87 นางสาวรัตนา มั่งค่ัง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 2
88 นางทองสุข นุชอนงค์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
89 นางพิมพ์สุวรรณ ภูพ่ายัพ ครู โรงเรียนบ้านหัวป้าง
90 นายสุวัฒน์ ไชยวิชิต ครู โรงเรียนบ้านกุดน้อย
91 นางล าจวน กิ่งแก้วกาญจน์ ครู โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
92 นางวันเพ็ญ ยกบัตร ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
93 นางสุพรรณ สุวรรณจิตร ครู โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
94 นางเบญจมาส ปลิวสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง
95 นายชม ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์
96 นางสุภาพ ศรีสังวาลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
97 นางนพลักษณ์ คงชัยโรจน์สกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง



๑๙๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
98 นางสมพิศ วังเขาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสลักใด
99 นายเพียง ศรีดะดม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4

100 นางสุทธิชา ขันตี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4
101 นายอ าพร แดนดี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 5
102 นายอุดร พิรุณ ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
103 นางเกษร หาแก่น ครู โรงเรียนบ้านคลองเสือ
104 นางส ารวม เชิดสุข ครู โรงเรียนบ้านโคกมะกอก
105 นายคมกฤต สังข์ค าภาร์ ครู โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า
106 นางผกากล่ิน แก้วศรี ครู โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
107 นางอัญชลี ทิพยโอสถ ครู โรงเรียนบ้านหมูสี
108 นางชินธัญญา บรรจงจัด ครู โรงเรียนสันติพัฒนา
109 นายคนึง งึมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง
110 นางธิติมา หรุ่นสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านคลองเสือ
111 นางเอื้อมจิตร์ บุญกุศล ครู โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร
112 นางเตือนใจ สุดหา ครู โรงเรียนหนองน้ าใส
113 นางกุศล รักษ์วิริยะ ครู โรงเรียนวัดกลางดง
114 นางบุศราภรณ์ แดงสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านทุง่สะแบง
115 นายจักรรัฐ เสาสุด ครู โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิว์ิทยาคาร)
116 นางสาวสุนีรัตน์ ภายจันทึก ครู โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
117 นางประภา พวงสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านทุง่สะแบง
118 นายเกรียงไกร เผือกสาลีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม
119 นางผ่องแผ้ว หงษ์ไทย ครู โรงเรียนคีรีวัฒนา
120 นายเจริญ งามพลกรัง ครู โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520
121 นางวันเพ็ญ เอี่ยมรอด ครู โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
122 นายอิทธิพัฒน์ ใจพร ครู โรงเรียนบ้านโนนเสลา
123 นายด ารัส วงศ์หริรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
124 นางสุวัฒนา สนิทนา ครู โรงเรียนบ้านวังไทร
125 นางสมสี สุดาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)
126 นายสมพงษ์ ลิมปิจักร์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่สะแบง
127 นางรัชนีกร อุณะศิริ ครู โรงเรียนคีรีวัฒนา
128 นางณัฐปภัสร์ ณัชจิณณณ์ ครู โรงเรียนวัดกลางดง
129 นางผุสดี กระจ่างจิตร ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
130 นางชุติมา จิตรหนัก ครู โรงเรียนบ้านปรางคล้า
131 นายเสน่ห์ ปฏิบัติ ครู โรงเรียนโค้งยางวิทยา
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132 นางนิชาภา สุขมนัสนันท์ ครู โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม
133 นางเยาวพา เมืองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองล่ี
134 นายปรีดา วันยวน ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
135 นายสถิต แพงโพธิ์ ครู โรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1

1 นายแดง จันทรวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายบรรยงค์ นีขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง
3 นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
4 นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล
5 นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุม่วิทยา
6 นายจีรศักด์ิ ชอบใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
7 นายธีรวีร์ ศรีนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
8 นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระพัง
9 นายสุวิช คมพยัคฆ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้

10 นางกฤษณา ผดุงชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง
11 ว่าทีร้่อยตรีเกียรติยศ บัวหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง
12 จ่าสิบเอกสมบูรณ์ ชัยจันทึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวปุน่สันเทียะอนุสรณ์
13 นายภราดา บัวรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนไทย
14 นายนิรันดร ชนะบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้างพลู
15 นายสิงชัย สุขเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรงธรรม
16 นายฉัตรชัย ต้ังศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
17 นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบกราดวิทยา
18 นายศรีเทพ วาดโคกสูง ผู้อ านวยการโรงเรียนถนนสุรนารายณ์
19 จ่าสิบเอกธีระพล พึง่โคกสูง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
20 นางจินตนา ท่วมกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
21 นางวาสนา แถมวัฒนะ ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
22 นางสมคิด แสนโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
23 นางสันทนา ศรีวัฒนศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
24 นางสาวบัวกลีบ เลาสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
25 นางชลอ ภูมิโคกรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
26 นางเลขา แก้วสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านโนน
27 นางอนงค์ จรโคกกรวด ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
28 นางสาวฐิติรัตน์ ธวัชชัยพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
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29 นางสาวชวนพิศ เวชมนัส ครู โรงเรียนบ้านโคกแขวน
30 นางวาสนา ขอบโคกกรวด ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
31 นางเลขา พุฒกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
32 นางนิศากร อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
33 นายกิติพร เหมนิธิ ครู โรงเรียนบ้านหนุก
34 นางอุดมลักษณ์ ปังศรีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนุก
35 นายวีระพงษ์ กลีบกลาง ครู โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
36 นางปราณี เกษี ครู โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
37 นายกิตติพงษ์ ด้วงนิล ครู โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
38 นายส าเรียง ทวีกลาง ครู โรงเรียนบ้านโนนผักชี
39 นางสีนวม บุญนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่สระอโนดาต
40 นายสิทธิชาติ ทุมกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
41 นายประยูร ธงภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง
42 นางบุญเหลือ กระจ่างโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองนาท
43 นางทองคูณ ผันกลาง ครู โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
44 นายพีระพงษ์ สอนกลาง ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
45 นางนิภา สีหนาท ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
46 นายกิติพงษ์ สีหนาท ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
47 นางละมัย สายหยุด ครู โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
48 นางจ าลอง ภาคศิริพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด
49 นางนภา มงคลชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด
50 นางปราณี เพ็งขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด
51 นายชูชาติ คอนสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด
52 นางกฤติยา ศรีโนนทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน
53 นายสุริยะ แจ่มเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก
54 นางณัฏฐนันท์ พงษ์เฉย ครู โรงเรียนบ้านทุง่สว่าง
55 นางมารินทร์ มีประไพ ครู โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก
56 นางวารี ธูปขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
57 นายสมศักด์ิ ภูมิโคกรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
58 นายมณี มวมขุนทด ครู โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้
59 นายสุรัตน์ การกสิขวิธี ครู โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี
60 นางสุทิน ภักดีบรรณดิษฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย
61 นางนงเยาว์ ทิพย์สูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
62 นางสมนึก กลขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)



๑๙๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
63 นางธิดารัตน์ ทูขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
64 นางพัชรอัมพร ตอพรหม ครู โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
65 นางกมลพร ค าโคกกรวด ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
66 นางจีรวรรณ ชาญวิชา ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
67 นายสิน เสียนขุนทด ครู โรงเรียนวัดสระจรเข้
68 นางวราภรณ์ โรจน์หิรัญ ครู โรงเรียนวัดสระจรเข้
69 นางสาวบุปผา ส าลีม่วง ครู โรงเรียนวัดสระจรเข้
70 นายสกล พูดขุนทด ครู โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ)์
71 นายสมหมาย เมียกขุนทด ครู โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ)์
72 นางสาวแจ่มจันทร์ รัตนพันธากุล ครู โรงเรียนบ้านโกรกลึก
73 นายอิทธิพงศ์ คืบขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง
74 นางอุ่นเรือน ล้ิมสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
75 นางสุวารีย์ สวมขุนทด ครู โรงเรียนบ้านแปรง
76 นางบุษบา ไชยณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านแปรง
77 นายนฤเบศ รัตน์ทรงจันทึก ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
78 นางวรรณิษา โภคาศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
79 นางสาวนภัสศรณ์ ด้วงค าจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
80 นางคนึงนิจ แชกขุนทด ครู โรงเรียนบ้านดอน
81 นางบุญประคอง ภูมิโคกรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ
82 นางสุภาภรณ์ พิทักษ์ตระกูล ครู โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ
83 นายวีรศักด์ิ ชัยอาวุธ ครู โรงเรียนวัดกุดพิมาน
84 นางภีชาณิกา แจ่มจ ารัสแสง ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
85 นายนิพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
86 นางสาวนงเยาว์ เล่ียมขุนทด ครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
87 นางอ าภร โสก าปัง ครู โรงเรียนบัวปุน่สันเทียะอนุสรณ์
88 นางพรพิมล มีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านจาน
89 นางสาวศิริลักษณ์ สังขพราหมณ์ ครู โรงเรียนบ้านจาน
90 นางอุษา ทรงศิริเลิศ ครู โรงเรียนบ้านนา
91 นายสันจร วอสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านอ้อไพล
92 นางอ านวย พิมพ์เกาะ ครู โรงเรียนศรีชลสินธุ์
93 นางอุ่นเรือน ค าภาพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
94 นางฒิรางค์กุล พรมพันธ์ใจ ครู โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
95 นางสาวจีรณา ทองดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
96 นางมยุรีย์ พิริยะกุล ครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
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97 นายอาจ สาตรก าปัง ครู โรงเรียนโนนไทย
98 นางมณฑา กุศลสงเคราะห์กุล ครู โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง
99 นางอนงค์ บรรเทาว์ ครู โรงเรียนวัดสระจรเข้

100 นายบุญโชค ชาญสูงเนิน ครู โรงเรียนบึงค าคู
101 นางศิริขวัญ เวียงสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านค้างพลู
102 นายประจบ ขิงสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านค้างพลู
103 นายวีระวัฒน์ ยะโสธร ครู โรงเรียนวัดหนองราง
104 นายสันติ สง่ากลาง ครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
105 นางรัตนา ขุดโพธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
106 นางชูศรี วัชรวิศิษฏ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
107 นางวารี กายไธสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
108 นางเบญจมาศ เขียนเขว้า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
109 นางมะลิ ศรีเนาวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
110 นางศิรินาด พบเกาะ ครู โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
111 นายถิรายุ ชูหมื่นไวย์ ครู โรงเรียนบ้านสระตอง
112 นางประนัดดา คิมูรา ครู โรงเรียนบ้านนารายณ์
113 นางวันเพ็ญ เปียสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
114 นายมาโนช นอขุนทด ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
115 นางส ารวย ชาจันทึก ครู โรงเรียนบ้านหิงห้อย
116 นายสมชาย ศรีจันทึก ครู โรงเรียนบ้านหิงห้อย
117 นางวีณา ผ่องโต ครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน
118 นางผดุงศรี สิเนหะสาร ครู โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว
119 นางนิตยา ประเสริฐเมือง ครู โรงเรียนบ้านวังยายทอง
120 นางสาวอุทัย เชื้อขุนทด ครู โรงเรียนบ้านส านักตะคร้อ
121 นางธัญพร พรขุนทด ครู โรงเรียนบ้านส านักตะคร้อ
122 นายสมคิด ทองคล่ี ครู โรงเรียนบ้านบึงปรือ
123 นายวัชรินทร์ สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเค็ม
124 นางสาวมาลี ชอบจิตต์ ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
125 นายทองค า แกดสันเทียะ ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
126 นางทิพาพร อาจสูงเนิน ครู โรงเรียนมาบกราดวิทยา
127 นางยุพาศรี กระเช่าทอง ครู โรงเรียนสระพระขมาดไพร
128 นางศรีสุรางค์ วาดโคกสูง ครู โรงเรียนสระพระขมาดไพร
129 นางสาวอภิลักษณ์ พัฒนากุล ครู โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
130 นายชัยวัฒน์ ปิน่สันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่
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131 นายประทีป เกียนสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค
132 นายเชิดชัย ศรีภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
133 นางบุปผา ทาไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง
134 นางวันทนา สังข์สูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
135 นางนุพรรณ์ ศรีพนม ครู โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน
136 นายสาคร เปียนขุนทด ครู โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
137 นายพิสุทธิ ์เป็นสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
138 นางแววตา ทือกระโทก ครู โรงเรียนกุดตาด า(คงฤทธิคุ์รุราษฎร์สามัคคี)

1 นายราเชนทร์  อดิศักด์ิ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นางวรารัตน์  สุริยาอรุณโรจน์  นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นายอรุณ  วังพฤกษ์  ศึกษานิเทศก์
4 นายประชัน  ชาวสามทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 
5 นายกนก  จ าปามูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 
6 นายวินัย  ทองเชิดชู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหนอง 
7 นายวีระชัย  บุญกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคง 
8 นายสรายุทธ  โตนอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติไพศาล 
9 นายก าธร  ค าเทียนทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 

10 นายสมพร  หาญนอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโก 
11 นายบรรลือ  พุฒกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมัน 
12 นายวิเชียร  หาญสงคราม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม 
13 นายประสิทธิ ์ ศรีละครเลิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 
14 นายบรรหาร  ศรีดาธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 
15 นายเอี่ยม  วังหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระครก 
16 นายสุรวิช โคตร์คันทา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง
17 นายประเสริฐ  ทวีภูมิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเปล้า 
18 นายจิระวัฒน์  เพลียนอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 
19 นายยรรยงค์  บุรีมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง 
20 นายอุทัย  สุราษฎร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินแห่ 
21 นายอุดม  การชงัด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
22 นางภัทรภร  ชัยรส  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านสามเมือง
23 นางล าเพย  กล่ินจันทน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่ือม 
24 นายขวัญชัย  ตะเคียน  ครู โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 
25 นางบุญศิริ  สุขพอ  ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง 
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26 นางละเอียด  โชติกลาง  ครู โรงเรียนบ้านสีสุก 
27 นางรัชนี  ค าภีระ  ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง 
28 นางสาวพัชรินทร์  แทนรินทร์  ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 
29 นางฉบับ  นิลสมัคร  ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 
30 นางนวลฉวี  จูงกลาง  ครู โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 
31 นายชยันต์  ปิยะปรีชายุทธ  ครู โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 
32 นายนิพนธ์  นานันท์  ครู โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 
33 นายลอย  การบรรจง  ครู โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 
34 นายทศพล  ศรีสัตยานุกูล  ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง 
35 นางสาวพรทิพย์  อุ้ยนอก  ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง 
36 นางจันเพ็ญ  ทองดอนบม  ครู โรงเรียนบ้านตะโกโคก 
37 นางฤทัยทิพย์  พันธุเ์สนีย์  ครู โรงเรียนบ้านตาจั่น 
38 นายก าแหง  บูรณปรีชา  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทุง่
39 นางภคพร  โตนอก  ครู โรงเรียนปริยัติไพศาล 
40 นายธานี  รัตนจรัสโรจน์  ครู โรงเรียนบ้านขาม(สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 
41 นายวีระศักด์ิ  ทองเกษม  ครู โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 
42 นางสาวเตือนใจ  แก้วประเสริฐ  ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
43 นายสมาน  บ ารุงกลาง  ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง 
44 นายประเทือง  คมสัน  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 
45 นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 
46 นายอุดม  พิมพ์กลาง  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 
47 นางอรวรรณ  แสงเนตร์  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 
48 นางอมร  ควรขุนทด  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 
49 นายประจวบ  ตู้นอก  ครู โรงเรียนบ้านหมัน 
50 นางศรุดา  มูลจันทร์  ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 
51 นางอติพร  เพ็ชรนอก  ครู โรงเรียนวันครู 2502 
52 นายจรูญ  ขอพ่วงกลาง  ครู โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 
53 นางรัชนี  ชีวะวิโรจน์  ครู โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 
54 นางกัณณิกา  แก้วดี  ครู โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 
55 นางรัตนา  เจริญผล  ครู โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 
56 นางสาวศุภนันท์  ทันตภิรมย์  ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 
57 นางเบญจมาศ  จันทร์สง่า  ครู โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 
58 นางนงนุช  สุศีลสัมพันธ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 
59 นางละม่อม  ศรีวัฒนพงศ์  ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่ 
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60 นางวิไลลักษณ์  แสงทอง  ครู โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 
61 นายสมเดช  แอบบัว  ครู โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 
62 นายพงศ์สมาน  เจริญสุข  ครู โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 
63 นายมงคล  พงษ์พันธ์  ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 
64 นายประทวน  ภัทรธีรนาถ  ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 
65 นางสุธาธินี  ศรีภู ครู โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 
66 นายค าภา  มาเหง่า  ครู โรงเรียนขามเต้ียพิทยาคม 
67 นายวินัย  แสงนอก  ครู โรงเรียนบ้านดอนคนทา 
68 นางกฤษณา  หล่าชนม์  ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
69 นางเบ็ญจา  พระเมเด  ครู โรงเรียนบ้านคูขาด 
70 นางหนูพิศ  ศรยิง  ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ 
71 นางบุษรา  โพธิน์อก  ครู โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 
72 นางสรินยา  วัฒนเสถียร  ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ ์
73 นางพิสมัย  เลาวัณย์ศิริ  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่ือม 
74 นางกาหลง  ทวีภูมิ  ครู โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 
75 ว่าทีพ่ันตรีน าพล  เอกอมร  ครู โรงเรียนบ้านสระส่ีเหล่ียม 
76 นางอุมาพร  นาราษฎร์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 
77 นางวลัยวัฒนา  บุบผารัตน์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 
78 นางมจุรี  เจริญ  ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม 
79 นางอ านวย  หวังทิวกลาง  ครู โรงเรียนบ้านวังโพน 
80 นางสุมล  ประกอบผล  ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
81 นายสุวิทย์  เกตสา  ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่ 
82 นายประวัติ  บุบผารัตน์  ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง 
83 นางหัสยา  สายแก้วลาด  ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง 
84 นางสาคร  ก าลังวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง 
85 นายชุมพล  ยอดสง่า  ครู โรงเรียนบ้านหลุบกุง 
86 นายไชยยศ  ขุมทอง  ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
87 นางร่วมจิต  ธ ารงเกียรติศักด์ิ  ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
88 นางเตือนใจ  ชนะภัย  ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อย
89 นายรพีพัฒน์  แสนแก้ว  ครู โรงเรียนบ้านหนองจาน 
90 นายธ ารง  พรหมเกษ  ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด 
91 นางละมัย  ต้ังพงษ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด 
92 นางประกายทิพย์  แก้วแท้  ครู โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 
93 นายณรงค์  ทองประสาน  ครู โรงเรียนบ้านแฝก 
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94 นางสุมล  ทองภูธร  ครู โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 

1 นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายโกมิน บุญมา ผู้อ านวยการโรงเรียนสระประดู่
3 นายฉลอง เดินรีบรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
4 นายนิธิวัชร์ พันธ์วรารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนต าหนัก
5 นายสุเวช เจียมใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไพล
6 นายประยงค์ กรุพิมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง (ราษฎร์บ ารุง)
7 นายบุณยสิทธิ ์แสงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุยวิทยา
8 นายพันธุศั์กด์ิชัย ปูพบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
9 นายอุดม อุดมบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

10 นายบุญเชิด พัฒนตรีคุปต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเบือ้งใหญ่
11 นายอ าพร ขานกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคล้า
12 นายกฤตพล ยอดนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหลวง
13 นายปราการ มานะงาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห)์
14 นายอาทิตย์ จิตตวีระ ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์สโมสร
15 นายไพฑูรย์ ทบลม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนล าดวน
16 นายธานี ศิริคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
17 นางรัศมี อุกประโคน ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าลาด
18 นายวาทิน แก้วไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิศ์รีบรรจง
19 นายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด
20 นายสมนึก มณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
21 นายกฤตนัย นาอุดม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง
90 นายนิกร เผ่ือนงูเหลือม ครู โรงเรียนเพชรหนองขาม
22 นางฉันทนา ศรีปราโมช ครู โรงเรียนอาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ)์
23 นายอ านวย อุดมปรีชา ครู โรงเรียนวัดบ้านทุง่รี
24 นางประณีต พลสม ครู โรงเรียนชุมชนโนนแดง
25 นางวิลาวรรณ บุญวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านดอนยาว
26 นางสาวสุปราณี รอดช้าง ครู โรงเรียนบ้านดอนยาว
27 นางมะลิวรรณ โพธิ ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
28 นายไกรศักด์ิ ค้าเจริญ ครู โรงเรียนวังหินประชาสรรค์
29 นายจตุ หาสุนโม ครู โรงเรียนสระประดู่
30 นางสุพินดา พลดงนอก ครู โรงเรียนชุมชนประทาย
31 นางจรูญศรี ศรีแฉล้ม ครู โรงเรียนชุมชนประทาย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
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32 นายวิเชียร ตอพล ครู โรงเรียนชุมชนประทาย
33 นางงามตา ลิมปิสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนประทาย
34 นายชาตรี กลางสูงเนิน ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
35 นางระเบียบ เรืองเร่ือ ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
36 นางธวัลหทัย ไททะนี ครู โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
37 นางหนูเจียม นุ่มแก้ว ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
38 นางถวิล ท านุ ครู โรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง
39 นางผ่องศรี ตอพล ครู โรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง
40 นายสุภาพ ไกรดงพลอง ครู โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
41 นายถาวร เทพประจักษ์ ครู โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
42 นายวิรัช ฤทธิสิ์งห์ ครู โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
43 นายสรรพศิริ พันธุเ์หล็ก ครู โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี
44 นางล าไพ ศรีสด ครู โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา
45 นายนิติพัฒน์ เหมชัยนันท์ ครู โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
46 นางนงค์ลักษณ์ เพชรนิล ครู โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
47 นายยงยุทธ อินทร์ไธสง ครู โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ"
48 นางรัชนี ศิลา ครู โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ"
49 นางสมัย เจียมใจ ครู โรงเรียนบ้านล าทะเมนชัย
50 นายธเนศพล ชุมสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
51 นายสมส่วน แก้วบัวปัด ครู โรงเรียนบ้านส่ีเหล่ียม
52 นายอุทัย อัครไทยกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่
53 นายสมปราชญ์ เจริญวนวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
54 นายประนอม แนบกลาง ครู โรงเรียนบ้านกระเบือ้งใหญ่
55 นางประพิณสรรค์ ภักดีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกระเบือ้งใหญ่
56 นางวัลลภา วารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านซาด
57 นายอารีย์ ร่มเย็น ครู โรงเรียนบ้านคล้า
58 นางนิตยา ลีลาเจริญพร ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)
59 นางกังวาล พรมกลัดพะเนา ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)
60 นางจิตติมา โตร าพิมาย ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
61 นางฐิติมา หมั่นประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
62 นางประมัย ธีรพงศธร ครู โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
63 นางจินดา สืบค้า ครู โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
64 นายสุรศักด์ิ นิลเล่ียม ครู โรงเรียนกุลโน
65 นางกันยา อินทร์ทอง ครู โรงเรียนกุลโน
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66 นายพินิจ สมบัติสวัสด์ิ ครู โรงเรียนมะค่าสามัคคี
67 นางจิตติยา ร่มเย็น ครู โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์
68 นางฉวีวรรณ นิรัติกรกุล ครู โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์
69 นางเตือนใจ นภาพร ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวง
70 นางอุบล ชัยกาศ ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวง
71 นางสมบูรณ์ วัชรพาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห)์
72 นายเฉลิมชัย รักพร้า ครู โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
73 นางสาวสุพัตรา สุขจรรยา ครู โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
74 นายโกสินทร์ วงศ์สิทธิไพฑูรย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
75 นายวีรพันธ์ วิชัยวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
76 นายวรวุธ ค้าคุ้ม ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
77 นางจิราภรณ์ ถนัดค้า ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
78 นางภัทรา สุขสุทธิ์ ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
79 นายประเสริฐ สุขสุทธิ์ ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
80 นายปรีชา ปัน่สุข ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
81 นางอรวรรณ เศรษฐโชติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
82 นางจินตนา กูลพิมาย ครู โรงเรียนบ้านพุทรา
83 นายปฏิทัศน์ สุขวรเวท ครู โรงเรียนราษฎร์สโมสร
84 นางจินตนา อุดมบุญ ครู โรงเรียนราษฎร์สโมสร
85 นายสมเกียรติ ศุภบวรรัตน์ ครู โรงเรียนราษฎร์สโมสร
86 นางสุเนตร อาศัยนา ครู โรงเรียนราษฎร์สโมสร
88 นางดาวเรือง ปรุงเรือน ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2
89 นางชุรีรัตน์ เดือนกระจ่าง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3
91 นายสรรค์ เถื่อนกลาง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4
92 นายวีระชัย บุญค า ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4
87 นางสุธี ชูศักด์ิธนาเดช ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5
93 นางบุญเล้ียง ชัยเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
94 นายสุวัฒน์ พิทักษ์ธานินทร์ ครู โรงเรียนหนองบัวลอย
95 นางสาววณิชา พรทัง้ส่ี ครู โรงเรียนบ้านประสุข
96 นายไพโรจน์ วิศิษฎ์ศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านยางวิทยา
97 นายบุญมาก มณฑาสุวรรณ ครู โรงเรียนโนนขุยสามัคคี
98 นางนวนุช สุดข า ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
99 นางสุเนตร พาพินิจ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

100 นางนิภาภรณ์ กรุพิมาย ครู โรงเรียนพิกุลทอง
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101 นางสุชาดา โพนภาค ครู โรงเรียนพิกุลทอง
102 นายทองม้วน ปักการะนัง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
103 นางจ าเนียร สุขทัว่ ครู โรงเรียนบ้านละโว้
104 นางวนิดา ชัยวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านละโว้
105 นางมณีวรรณ ชุ่มชื่น ครู โรงเรียนวัดสองพีน่้อง
106 นายอดุลย์ สังคะโลก ครู โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)
107 นางศิริวรรณ สุวรรณกลาง ครู โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)
108 นางนิตยา ธรรมวิภารัตน์ ครู โรงเรียนท่าลาด
109 นางละไม โพธิบ์ุตรดี ครู โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
110 นายสมหมาย แก้วดอนรี ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
111 นายวีระวัฒน์ เป็นพันธกุล ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
112 นายธนาชิต วงศ์สุริยะประภา ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รีบรรจง
113 นายสงวน นาคนวล ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รีบรรจง
114 นางวงเดือน ธรมีฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รีบรรจง
115 นายสงคราม เห็มมะชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
116 นายศิริชัย ไชยราช ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่โนนหาดวิทยา
117 นายบุญชู เทีย่งคุณ ครู โรงเรียนบ้านส่ีเหล่ียม
118 นายสมชาย เชื่อฟัง ครู โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
119 นายกิตติศักด์ิ ควบพิมาย ครู โรงเรียนบ้านมะกอก
120 นายสถาพร เสริมเปล่งศรี ครู โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก
121 นายสุทธิ อุตส่าห์การ ครู โรงเรียนบ้านประสุข

1 นายเสนอ ทองจีน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายอนุรักษ์ รักทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางบุญศรี มณีมาส นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นางค านึง ชูประสูตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
5 นางสาวจรวยพร อัตปัญญา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
6 นางพเยาว์ สินธุพาชี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
7 นางสาวราณี ทับเทีย่ง ศึกษานิเทศก์
8 นางสาวยุรชา ชูดวง ศึกษานิเทศก์
9 นายศรายุทธ พาณิชพงศกร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระไคร

10 นายประภาส เฮ่าตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวอิฐ
11 นายประพงศ์ ชูตรัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิท์อง
12 นายอุเทน เจริญพูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากน้ าเก่า
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13 นายบุญฤทธิ ์ผกากรอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
14 นางเกศชาฎา สุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
15 นายเจริญ นะนุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคันนาราม
16 นายสมปอง ขาวสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
17 นายจ าเนียร แสงผะกาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันยูง
18 นางวัชรา ศรีเกตุ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
19 นางคนึงนิจ สืบสม ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
20 นางสินี ถนนทอง ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
21 นางลดารัตน์ จิระพงษธร ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
22 นางสุคนธา เหมทานนท์ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
23 นางยุพรัตน์ พิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
24 นางเทวี ดอกไม้หอม ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
25 นางพรพิมล ภูชงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
26 นางสมทรง กาญจนะ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
27 นางนวรัตน์ ศรีพฤกษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
28 นางวรรณี ชิตเดชะ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
29 นางอรุณ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
30 นางเรณู โรจน์ดวง ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
31 นางสุพัตรา ส าอางศรี ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
32 นางนาฏยา นวลสนอง ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
33 นางสาวกัลยา สินภิบาล ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
34 นางรัตนาภรณ์ ช่วยสกุล ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
35 นางบุญมา ทิพย์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
36 นายศรีภิรมย์ ปาลรังษี ครู โรงเรียนวัดทุง่แย้
37 นางฉลวย มีชู ครู โรงเรียนวัดทุง่แย้
38 นางสุมาลี เทียบศรไชย ครู โรงเรียนวัดทุง่แย้
39 นางพิกุล นวลพลับ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์สด็จ
40 นางพรรณี คงอุบ ครู โรงเรียนบ้านคลองดิน
41 นางสาวศิรินเพ็ญ หนูนาค ครู โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
42 นางวรรณี เย็นใส ครู โรงเรียนวัดนางพระยา
43 นางสงวนศักด์ิ ปานคง ครู โรงเรียนวัดบางใหญ่
44 นายจรูญ วงศ์เมือง ครู โรงเรียนวัดบางใหญ่
45 นางสินิทธ์นาฎ อมรลักษณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหมน
46 นางอมรรัตน์ ยามา ครู โรงเรียนวัดท่าแพ
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47 นางสาวเกษร ปัจฉิม ครู โรงเรียนวัดท่าแพ
48 นายสุรชัย ฐานะกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านปากพญา
49 นายธนศักด์ิ สุดสาย ครู โรงเรียนบ้านปากพญา
50 นางยินดี ศรีธรรมธร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร
51 นางวิทตรี วิฑูรย์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร
52 นายจ านง สังขพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ
53 นางเสภา จิตตารมย์ ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ
54 นางละเมียด นวลปาน ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ
55 นางจินดา จันทร์สุข ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
56 นายประวัติ เกื้อกูล ครู โรงเรียนวัดบางตะพาน
57 นางลัดดา ลักษณะวิมล ครู โรงเรียนบ้านบางเตย
58 นางกชพรรณ มูสิกธรรม ครู โรงเรียนบ้านปากน้ าเก่า
59 นางพัชรกัญญ์ สระศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดมุขธารา
60 นางพวงพิศ พันธรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเชิงแตระ
61 นางสุวรรณี ตังกนะภัคย์ ครู โรงเรียนวัดแพร่
62 นายชูชัย จันทร์สกุล ครู โรงเรียนวัดพระพรหม
63 นางวาทินี เมียนเกิด ครู โรงเรียนวัดท้ายส าเภา
64 นางแพรวพรรณ เพชรมนต์ ครู โรงเรียนวัดท้ายส าเภา
65 นางเยาวนาถ ขวัญทอง ครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่
66 นางสาวฉวีวรรณ สิงโหพล ครู โรงเรียนวัดไสมะนาว
67 นางจุฑาภรณ์ ทองใหม่ ครู โรงเรียนวัดสอ
68 นางสาวถนอมศรี ผลประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านตลาด
69 นางนริมล วัฒนวิถี ครู โรงเรียนบ้านส านักใหม่
70 นางสาวพวงน้อย สุขผสาร ครู โรงเรียนบ้านสันยูง
71 นางเกษร เทพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิส์ถิตย์
72 นายสุวรรณ กุมพันธ์ ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิส์ถิตย์
73 นางสุจิรา ประจงไสย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
74 นางสุมณฑา สมคง ครู โรงเรียนวัดทางพูน
75 นายณรงค์ วิชัยดิษฐ ครู โรงเรียนวัดทางพูน
76 นางสาวอ าภา เต็มรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสระไคร
77 นางวันทนา นวลปัน้ ครู โรงเรียนวัดดอนตรอ
78 นางถนอมศรี บัวเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง
79 นางถาวร นุประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
80 นางสาวสุจินดา วาสนา ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นครอุทิศ)
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81 นางเพ็ญพิชญา พรหมโชติชัย ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นครอุทิศ)
82 นางละออศรี พูลพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
83 นางสาวพรทิพา ผลประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์สด็จ
84 นางยุพดี วัชระปันตี ครู โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
85 นางกรรณิการ์ เจี้ยงยี่ ครู โรงเรียนวัดพระมงกุฎ
86 นายโชคดี ถังมณี ครู โรงเรียนบ้านปากพญา
87 นางอารีย์ ขาวสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดชัน
88 นางนวลจันทร์ นุ่มรักษา ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล
89 นางดวงพร นุ่มรักษา ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล
90 นางอารีย์ เรนุรน ครู โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
91 นายจรัญ วิฑูรย์พันธ์ ครู โรงเรียนวัดท่าแพ
92 นางสุไมพร ไกรยะปักษ์ ครู โรงเรียนวัดท่าแพ
93 นางผกามาศ ชาติสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
94 นายประไพ มีเสน ครู โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
95 นายปรีชา สังข์ขาว ครู โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
96 นางฉลวย ริยาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง
97 นางอารีย์ อุบล ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
98 นางสมทรง เศวตชนะ ครู โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
99 นายสมเจตน์ เชื้อพรหม ครู โรงเรียนวัดท้ายส าเภา

100 นางสมัญญา ทัศนโกวิท ครู โรงเรียนวัดพระพรหม
101 นายสมบูรณ์ ประทีปพรรณ ครู โรงเรียนวัดพระเพรง
102 นางสาวบุญเจือ เนาวะกะ ครู โรงเรียนบ้านสันยูง
103 นายวิมล ปิยจันทร์ ครู โรงเรียนวัดดินดอน
104 นางเรณู ธุระกิจ ครู โรงเรียนวัดสอ
105 นายสุรพงศ์ ชัยมุสิก ครู โรงเรียนวัดบางหว้า
106 นายวิชาญ ส่งประสพ ครู โรงเรียนวัดพังยอม
107 นางรัตจนา โยธารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบางไทร

1 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายพนม บุญใส นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นายวิเชียร ขวดแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
5 นางสุนิศา ชูสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6 นางกุศล สุขประจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
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7 นายสุชาติ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์
8 นายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกมะขาม
9 นายบุญฤทธิ ์เสนาพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

10 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด
11 นายวินัย รัตนมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
12 นายอนุสรณ์ ถึงสุขวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศิลาราย
13 นายชุมพล บุญญานุกูลกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาท่อม
14 นายจงรักษ์ เพ็ชรอาวุธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่
15 นายสมชาย อักษรพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
16 นางสาวยุภาพร เจริญรูป ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหิน
17 นายจ านงค์ สวัสดี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
18 นางส าอางค์ ขวดแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์
19 นายสัญญา นาเคณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล านาว
20 นายกรีฑา เครือหงส์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาพา
21 นายสุเทพ ชนะภัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
22 นางจิตรา อ าไพวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองขัน
23 นางเบญจวรรณ แสงศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
24 นางอุส่าห์ เสนาธิบดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
25 นางแววมณี ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
26 นายมนูญ พยัคฆา ครู โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
27 นางปราณี ปรีชา ครู โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
28 นางพรทิพย์ ศรีฟ้า ครู โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
29 นางพรรณี เนาวพันธ์ ครู โรงเรียนวัดโคกหาด
30 นายวรวิชญ์ ทิพย์มลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
31 นางจรรยา ศรีเปารยะ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า
32 นางสุภาพร ณ ระนอง ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า
33 นายอนันต์ น้ าผุด ครู โรงเรียนวัดควนสูง
34 นางเมตตา กาฬพันธ์ ครู โรงเรียนฉวาง
35 นางกาญจนา ภูวเดชสิริกุล ครู โรงเรียนฉวาง
36 นางสมพร ศิริเพชร ครู โรงเรียนวัดหาดสูง
37 นายสมชาย ทิพยดี ครู โรงเรียนวัดหาดสูง
38 นางสุจิรา น้ าผุด ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว
39 นางกัลชนา สกุลคง ครู โรงเรียนวัดโคกเมรุ
40 นางเยาวนา นิเวศน์ ครู โรงเรียนวัดมะปรางงาม
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41 นางจินดา สุกใส ครู โรงเรียนวัดมะปรางงาม
42 นายวิมล สุขสมพร ครู โรงเรียนวัดมะปรางงาม
43 นางสุณีย์ สุขสมพร ครู โรงเรียนบ้านป่าพาด
44 นางจ าเนียร ลายพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
45 นายสมใจ พรหมดนตรี ครู โรงเรียนวัดเขากลาย
46 นางอาภรณ์ ศรีสุขใส ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด
47 นางรัตนา ดรุณศิลป์ ครู โรงเรียนวัดคงคาเจริญ
48 นางราตรี มณีฉาย ครู โรงเรียนบ้านนาเกิดผล
49 นางปรารมย์ เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ส้าน
50 นางสาวจ าเนียร หนูคาบแก้ว ครู โรงเรียนวัดทุง่ส้าน
51 นางภวิศา ศักด์ิสวัสด์ิ ครู โรงเรียนฉวาง
52 นางสมสมัย หิรัญกิจรังษี ครู โรงเรียนบ้านบนควน
53 นางสุจิตร์ ชอบท ากิจ ครู โรงเรียนบ้านเกาะยวน
54 นางมนัสยา ภูท่รัพย์มี ครู โรงเรียนบ้านเกาะยวน
55 นายสุชาติ หะริตวัน ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุง่สง
56 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุง่สง
57 นายปรีชา ทิมกลับ ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุง่สง
58 นางจินตนา ต้ันสกุล ครู โรงเรียนบ้านเขาตาว
59 นางอรพันธ์ อินณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
60 นางสวัสดี ก้องสกุลกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดนิคมคีรี
61 นางประไพ รัตนบุรี ครู โรงเรียนวัดนิคมคีรี
62 นางสาวสายใจ ทองเนื้อห้า ครู โรงเรียนวัดนิคมคีรี
63 นางจันทร์ฉวี อินทร์สงเคราะห์ ครู โรงเรียนวัดนิคมคีรี
64 นางอัจฉรา เพ็ชรมาตศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
65 นายประวิตร บุญทรง ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
66 นางถาวร สังข์ชุม ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
67 นางอ านวยพร วงศ์สิริภาส ครู โรงเรียนมหาราช 3
68 นางวรรณา ศันสนียกุล ครู โรงเรียนบ้านจ าปา
69 นางจิตตรา ทับทอง ครู โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
70 นางสุดา บุญเกิด ครู โรงเรียนวัดเขาโร
71 นางขวัญดี แซ่ล่ิม ครู โรงเรียนบ้านหนองท่อม
72 นางประนอม บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ควายพัฒนศึกษา
73 นางอุบล สุวรรณอินทร์ ครู โรงเรียนวัดควนชม
74 นางอุบล พรหมดวง ครู โรงเรียนวัดควนชม
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75 นางอ านวย ธารเนตร ครู โรงเรียนวัดควนชม
76 นางนงเยาว์ สกลวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง
77 นางสุรี รัตนบุรี ครู โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
78 นายวีระ มุสิกวงศ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
79 นางวรรณสวรรค์ ทองวิจิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
80 นางสุพัตรา ชุมขวัญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
81 นางอัญชลี มุงเพีย ครู โรงเรียนบ้านพูน
82 นางจุไรรัตน์ แก้วอุดม ครู โรงเรียนวัดกะโสม
83 นางล าใย กุญชรินทร์ ครู โรงเรียนวัดกะโสม
84 นายอดุลย์ ค าแหง ครู โรงเรียนวัดกะโสม
85 นางศรันยา ปานสง ครู โรงเรียนวัดกะโสม
86 นางจินดา ศรีเต้ง ครู โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด
87 นางสาวมณฑา พัฒนกิจ ครู โรงเรียนบ้านน้ าตก
88 นายวิชิต ยิ่งยงค์ ครู โรงเรียนวัดควนสระบัว
89 นางจรรยา จันสีนาค ครู โรงเรียนวัดควนสระบัว
90 นางเอมใจ จินาชาญ ครู โรงเรียนวัดขนาน
91 นางสุนีย์ รักษามั่น ครู โรงเรียนวัดขนาน
92 นายสมศักด์ิ วงศ์กูล ครู โรงเรียนวัดขนาน
93 นายเทพธิป ศรีสุขใส ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
94 นางละม่อม ศรีกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดใหม่
95 นายทวีศิลป์ พรหมอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยร่ืน
96 นางวรรณี รัตนบุรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยร่ืน
97 นางชุลีวรรณ สุภาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดภูเขาหลัก
98 นายเสรี โกรณ ครู โรงเรียนองค์การสวนยาง 3
99 นางอารี หนูพยันต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า

100 นางสุนีย์ จิตสมพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อปลา
101 นางสวาลี ช้างกลาง ครู โรงเรียนบ้านควนล าภู
102 นางอาภรณ์ ศรีเทพ ครู โรงเรียนบ้านควนอวดพัน
103 นางปิยะลักษณ์ สวัสดิวงศ์ ครู โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
104 นางพิฒยา เพชรสงฆ์ ครู โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
105 นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
106 นายจ ารูญ นินทรกิจ ครู โรงเรียนบ้านบางรูป
107 นางกิ่งแก้ว สมทรง ครู โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
108 นางวนิดา แก้วมณี ครู โรงเรียนบ้านทุง่กรวด
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109 นางแววเสียง ปรีชา ครู โรงเรียนบ้านปากระแนะ
110 นางอุไร โทนเด่ียว ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
111 นางอรสา ตันติอรุณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
112 นางสารี โอชา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
113 นางสาวเรณู สินนุรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที ่218
114 นางศิริกร บุรีแสง ครู โรงเรียนวัดมังคลาราม
115 นายเอนก เพชรประพันธ์ ครู โรงเรียนวัดมังคลาราม
116 นายวิสุทธิ ์บุญถนอม ครู โรงเรียนวัดโบราณาราม
117 นางอาภรณ์ ส าเภาพล ครู โรงเรียนบ้านนาบอน
118 นางจารี บุญทรง ครู โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
119 นางยินดี ธรฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองจัง
120 นายสุนทร อมรกล ครู โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที ่227
121 นายสบาย ช้างกลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านส่ีแยก
122 นายประเทือง จันทร์ชุม ครู โรงเรียนวัดล านาว
123 นายไพรัตน์ อิ้ววังโส ครู โรงเรียนวัดล านาว
124 นางจรัญญา จันทร์ชุม ครู โรงเรียนวัดล านาว
125 นางวัลยา ปิลวาศ ครู โรงเรียนวัดล านาว
126 นายสุเทพ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนวัดล านาว
127 นายวิรุจน์ คงทอง ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
128 นางแจ้วกมล เพ็งสกุล ครู โรงเรียนบ้านไสยาสน์
129 นางสดศรี อังศุวิริยะ ครู โรงเรียนวัดวังหิน
130 นางระเบียบ เจนจริยานนท์ ครู โรงเรียนวัดวังหิน
131 นายคล่องศักด์ิ หนูเซ่ง ครู โรงเรียนวัดวังหิน
132 นางรัตนะ สุดชู ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ าร้อน)
133 นายธรรมา โนนไธสง ครู โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
134 นางสาววรรณดี รุ่งชู ครู โรงเรียนสมสรร
135 นายสถาพร เพชรล่อเหรียญ ครู โรงเรียนสมสรร
136 นางมาลี ศรีหมอก ครู โรงเรียนสมสรร
137 นางประคอง แม่นทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
138 นางอุบล เพชรเรือนทอง ครู โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย
139 นายประสาร เนาวพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
140 นายจรัส เชื้อพุทธ ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
141 นายโชคชัย ค าแก้ว ครู โรงเรียนวัดจันดี
142 นางทัศนีย์ เสง่ียมวงศ์ ครู โรงเรียนวัดจันดี
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143 นางรัตนาวลี สงกรด ครู โรงเรียนวัดจันดี
144 นางอนงค์นาฎ ปิยวงศ์คีรี ครู โรงเรียนวัดหลักช้าง
145 นางวรรณดี พิทักษ์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองงา
146 นางสาวโสภิต ชูโชค ครู โรงเรียนบ้านนา
147 นายวุฒิชัย พันธุว์ิริยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
148 นายปรีชา ชมโฉม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
149 นางมลิวรรณ์ ภิรมย์ ครู โรงเรียนองค์การสวนยาง 1
150 นายโชคดี แซ่ภู่ ครู โรงเรียนวัดสวนขัน
151 นางนิตยา ฤทธิช์ัย ครู โรงเรียนบ้านบ่อมอง
152 นางระเบียบ กลีบแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเกาะปราง

๑ นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายปรีชา รักษ์ทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๓ นางสาวประกอบ เทพคง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
๔ นายมนัด ต้ังเส้ง ศึกษานิเทศก์
๕ นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์
๖ นายประวิง ไกรนรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท้องโกงกาง
๗ นายถาวร ศรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์
๘ นายมณี หลวงทิพย์รินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทายิการาม
๙ นายสมชัย ช่วยทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขุม

๑๐ นายเสรี เกียรติก้องแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแดง
๑๑ นายประเสริฐ จัตุพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทัศนาวลัย
๑๒ นายสมมาส ใจซ่ือดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ใคร
๑๓ นายสุนทร วังขุนพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนยาว
๑๔ นายทวีศิลป์ ชูเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองจิก
๑๕ นายค านึง เชื้อสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
๑๖ นายบุณณะ ถนนทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ขวัญแก้ว
๑๗ นายมนต์ตรี หนูขจร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๑๘ นางสาวเหมวรรณ เนียมนุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าคลอง
๑๙ นางถาวร หนูสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหอยกัน
๒๐ นายบัญชา พูนพนัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแชง
๒๑ นายวีระ ตาดทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบูรณาวาส
๒๒ นายประภาศ พลูหนัง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทราภิบาล
๒๓ นายอาคม ลียวัฒนานุพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนา
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๒๔ นางเสาวณี ทิพย์วารี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากแพรก
๒๕ นายอาทิตย์ เส็นหัด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทวยเทพ
๒๖ นายกุศล เทพศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางทวด
๒๗ นายสุโชติ ศิริสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคันธมาลี
๒๘ นายวิมล คงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
๒๙ นางสาวประทีป มะลิแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสองพีน่้อง
๓๐ นายธาดา อุณพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่หล่อ
๓๑ นายโชติภัทร รัตนประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าบ่อ
๓๒ นายบัณฑูรย์ จุติยนต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ
๓๓ นางบ าเพ็ญ เกตุชาติ ครู โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
๓๔ นางพรรณี หนูทอง ครู โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
๓๕ นางสุจินดา ชูเพชร ครู โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
๓๖ นางอุดมลักษณ์ จูดทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
๓๗ นางสุนีย์ จันแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
๓๘ นางจ าเนียร ทองบุญยัง ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ
๓๙ นายมนตรี สุวรรณนุกูล ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ
๔๐ นางกัลยาภรณ์ วงศ์สมุทร ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
๔๑ นางนงเยาว์ ชูทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
๔๒ นางรุจี เดชเชียร ครู โรงเรียนบ้านกุมแป
๔๓ นายวรพจน์ พันนายัง ครู โรงเรียนบ้านกุมแป
๔๔ นางเสาวณีย์ สุนทรานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะสุด
๔๕ นายอภิชาติ บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านขอนหาด
๔๖ นายสมยศ พงศาปาน ครู โรงเรียนบ้านขอนหาด
๔๗ นางพิไล สุดเอียด ครู โรงเรียนบ้านควนมุด
๔๘ นางสาวดรุณี ศรีวิหค ครู โรงเรียนบ้านควนมุด
๔๙ นางลัดดา สังข์ทองจีน ครู โรงเรียนบ้านควนรุย
๕๐ นางสุดา ตรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
๕๑ นางวันเพ็ญ แก้วแฝก ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๕๒ นางสะภู แจ้งจุล ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๕๓ นางประทุม วุฒิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๕๔ นางศิริพร นิ่มเรือง ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๕๕ นายชัยยา ช่วยคล้าย ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๕๖ นายวิจิตร หนูรุ่น ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๕๗ นางไพรัช ทองมา ครู โรงเรียนบ้านชายทะเล



๒๑๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๕๘ นางสุจริล ทองทรง ครู โรงเรียนบ้านตูล
๕๙ นายสอยต่ี ตันติวิวัทน์ ครู โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง
๖๐ นางฐิตานันท์ ทองอุ่น ครู โรงเรียนบ้านท่าขนาน
๖๑ นางรัตนา สุวรรณธนู ครู โรงเรียนบ้านท่าเจริญ
๖๒ นางอุบล โลหะประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านท่าเตียน
๖๓ นางไพฑูรย์ คงทน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขวัญแก้ว
๖๔ นางชะไมพร นุ่นนา ครู โรงเรียนบ้านทุง่โชน
๖๕ นางจงจิตร ธรรมขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
๖๖ นางบัญญัติ นาคปลัด ครู โรงเรียนบ้านนา
๖๗ นางดุษฎี ชูเรือง ครู โรงเรียนบ้านนางหลง
๖๘ นางสุจินต์ อนุวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนางหลง
๖๙ นางนิตยานาถ พูนเอียด ครู โรงเรียนบ้านนางหลง
๗๐ นายปัญญา อนุวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนางหลง
๗๑ นางละออ กฤตสัมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ
๗๒ นายยงยุทธ์ เลขจิตร ครู โรงเรียนบ้านบางแรด
๗๓ นางอุไรวรรณ สมพืช ครู โรงเรียนบ้านบางวัง
๗๔ นางหทัยพร โรจนารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๗๕ นางสมใจ เรืองด า ครู โรงเรียนบ้านลานนา
๗๖ นางเสาวลี มานะพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแสงวิมาน
๗๗ นายจ าเริญ พุฒขาว ครู โรงเรียนบ้านใสถิน
๗๘ นางจินตนา รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านไสหินต้ัง
๗๙ นางอุษณี ล่ิมกุล ครู โรงเรียนบ้านหน้าศาล
๘๐ นางพรรณธิณี ตันศิริพัฒนกุล ครู โรงเรียนบ้านหอยราก
๘๑ นางจาริยา ทับทอง ครู โรงเรียนบ้านอายเลา
๘๒ นางเฉลียว สีคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๘๓ นายจิรศักด์ิ สุรภาพ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๗
๘๔ นางสอิ้ง สุขถนอม ครู โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
๘๕ นางจตุรภัทร ขุททกพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม
๘๖ นายประยูร พรหมทอง ครู โรงเรียนวัดกาโหใต้
๘๗ นายอุดม ดวงแก้ว ครู โรงเรียนวัดขนาบนาก
๘๘ นางอาภรณ์ เทพบุญศรี ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี
๘๙ นางอาภรณ์ ด าเด่น ครู โรงเรียนวัดคันธมาลี
๙๐ นางสุพัตรา เอียดคง ครู โรงเรียนวัดคันธมาลี
๙๑ นางจิราภรณ์ ลาชโรจน์ ครู โรงเรียนวัดคันธมาลี
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๙๒ นางสุนันท์ จงวัฒนา ครู โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
๙๓ นางวรรดี พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดแดง
๙๔ นางสาวสุพิศ ชูแก้ว ครู โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
๙๕ นายอ านาจ เหล่าคนค้า ครู โรงเรียนวัดทัศนาวลัย
๙๖ นางนวลน้อย ส าอางค์ศรี ครู โรงเรียนวัดท้ายโนต
๙๗ นางจารีย์ พรหมแก้ว ครู โรงเรียนวัดท้ายโนต
๙๘ นางนริศรา หมื่นใจ ครู โรงเรียนวัดทายิการาม
๙๙ นางสุดจิตร ศรีสุขใส ครู โรงเรียนวัดทุง่หล่อ

๑๐๐ นางเกษลา ภาวิไล ครู โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
๑๐๑ นายอนนท์ เพ็ชรพลพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
๑๐๒ นางจันตรี เกียรติชูเชิด ครู โรงเรียนวัดธงทอง
๑๐๓ นางสาวฉวีวรรณ นิยมชาติ ครู โรงเรียนวัดธงทอง
๑๐๔ นางพิมลพรรณ รอดอยู่ ครู โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
๑๐๕ นางธิดารัตน์ ชูแก้ว ครู โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
๑๐๖ นางสุกัญญา พุมเพรา ครู โรงเรียนวัดบางด้วน
๑๐๗ นายมนตรี สายบุญมี ครู โรงเรียนวัดบางตะพาน
๑๐๘ นายเสริม นิ่มนวล ครู โรงเรียนวัดบางยิ่ว
๑๐๙ นางอ านวยพร หมื่นวรดี ครู โรงเรียนวัดบ้านด่าน
๑๑๐ นางพเยาว์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านราม
๑๑๑ นางกัลยาณี สุขเกื้อ ครู โรงเรียนวัดป่าระก า
๑๑๒ นางทรงศรี ประยูรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บ ารุง
๑๑๓ นางจารี กาญจนไชย ครู โรงเรียนวัดพระอานนท์
๑๑๔ นางศิริพร บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
๑๑๕ นายรสธศักด์ิ นภากุล ครู โรงเรียนวัดไม้เสียบ
๑๑๖ นางกรรณิกา นิ่มเรือง ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน
๑๑๗ นางอาภรณ์ คงผอม ครู โรงเรียนวัดวัวหลุง
๑๑๘ นางพะเยาว์ บุญเพชร์ ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑๙ นางวนิดา อักษรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสองพีน่้อง
๑๒๐ นางสุขนิษ อนุพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดสามัคยาราม
๑๒๑ นายปราโมทย์ พัฒทอง ครู โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
๑๒๒ นายสมพงษ์ ยกเส้ง ครู โรงเรียนวัดหงส์แก้ว
๑๒๓ นางสุจิน ค าราม ครู โรงเรียนวัดหนองจิก
๑๒๔ นางลัดดาวรรณ แก้วบุญส่ง ครู โรงเรียนวัดหนา
๑๒๕ นางวรรณี รัตนบุรี ครู โรงเรียนวัดหนา
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๑๒๖ นางปารณีย์ เนียมรินทร์ ครู โรงเรียนวัดหน้าสตน
๑๒๗ นางร าไพ มณีรักษ์ ครู โรงเรียนวัดหน้าสตน
๑๒๘ นางสิรินภา นาคกรด ครู โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทิศ)
๑๒๙ นางนฤภร ปรีดาศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดอิมอญ
๑๓๐ นางพรศรี สุขแก้ว ครู โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
๑๓๑ นางจิตรา ชูช่วงโชติ ครู โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
๑๓๒ นางสุมาลี ใจซ่ือดี ครู โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
๑๓๓ นางอ าไพ สีตะพงษ์ ครู โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
๑๓๔ นางสาวิตรี ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัม)์
๑๓๕ นางกาญจนาภรณ์ บุญชูวงศ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทิศ)
๑๓๖ นางขวัญเรือน หนูเรือง ครู โรงเรียนวัดสามแพรก
๑๓๗ นางนิศารัตน์ รัตนวิโรจน์ ครู โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์
๑๓๘ นางกมลวรรณ ภาระกิจ ครู โรงเรียนวัดรามแก้ว
๑๓๙ นางเสาวณีย์ กาญจนา ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน
๑๔๐ นางอ านวย จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดมหิสสราราม
๑๔๑ นางแช่มช้อย ธรรมชาติ ครู โรงเรียนวัดมหิสสราราม
๑๔๒ นางอาภรณ์ สงศรีอิน ครู โรงเรียนวัดป่าระก า
๑๔๓ นางธารินี เซ่งจิ้น ครู โรงเรียนวัดบางด้วน
๑๔๔ นางนันทา ทองศรี ครู โรงเรียนวัดทุง่โพธิ์
๑๔๕ นางจิรา สุขสงวน ครู โรงเรียนวัดทุง่โพธิ์
๑๔๖ นางสุดาวัลย์ แก้วสนั่น ครู โรงเรียนวัดทุง่โพธิ์
๑๔๗ นางขนิษฐา เพชรพรหม ครู โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
๑๔๘ นางณัฐชา ชูแสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดแดง
๑๔๙ นางสมจิตต์ ยะกัณฐะ ครู โรงเรียนวัดฉิมหลา
๑๕๐ นางถมญา ยี่กิ้ม ครู โรงเรียนวัดโคกคราม
๑๕๑ นางอุไรวรรณ นิ่มเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
๑๕๒ นางอุไรวรรณ ชนะแก้ว ครู โรงเรียนวัดคันธมาลี
๑๕๓ นางฟองรัตน์ เกื้อเดช ครู โรงเรียนวัดควนยาว
๑๕๔ นางไมตรี คงเกื้อ ครู โรงเรียนวัดควนป้อม
๑๕๕ นางสุมล เกตุแก้ว ครู โรงเรียนวัดควนเกย
๑๕๖ นางกัลยา คงด้วง ครู โรงเรียนวัดคลองน้อย
๑๕๗ นางอัฐพร ณะเสน ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี
๑๕๘ นางเจษฎาพร วังปรีชา ครู โรงเรียนวัดกาโหใต้
๑๕๙ นางศรินทิพย์ ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
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๑๖๐ นางยินดี สมพูเวช ครู โรงเรียนบ้านป่าแชง
๑๖๑ นางสุวณีย์ สีนวนปาน ครู โรงเรียนบ้านปากเชียร
๑๖๒ นางรัตนา ช่วยนาเขตร ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
๑๖๓ นางพวงเพชร โยธารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าบ่อ
๑๖๔ นางรัชนี อ่อนจันทร์อม ครู โรงเรียนบ้านน าทรัพย์
๑๖๕ นางวรรณี บุญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนางหลง
๑๖๖ นางปรีดา โรจนอธิกุล ครู โรงเรียนบ้านนา
๑๖๗ นางเรณู ชูถนอม ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๑๖๘ นางอุไร ใจซ่ือดี ครู โรงเรียนบ้านควนมิตร
๑๖๙ นางอรุณ บุรีภักดี ครู โรงเรียนบ้านควนเงิน
๑๗๐ นางสมสิริ ชัยทองรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านควนเงิน
๑๗๑ นางส าราญ คงบุญแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
๑๗๒ นางสาวกัลยาณี หิรัญกิจรังษี ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๑๗๓ นางสาวพิกุล ช านาญกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
๑๗๔ นายถาวร ปลอดกรรม ครู โรงเรียนวัดอู่แก้ว
๑๗๕ นายโกวิท ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดหนา
๑๗๖ นายศุภมิตร วรรณเปรม ครู โรงเรียนวัดไม้เสียบ
๑๗๗ นายประพันธ์ เมืองด้วง ครู โรงเรียนวัดปลายสระ
๑๗๘ นายสุจินต์ กิตติบงกช ครู โรงเรียนวัดบ้านงาม
๑๗๙ นายบุญฤทธิ ์เรืองศรี ครู โรงเรียนวัดบางด้วน
๑๘๐ นายนรเศรษฐ สุทธิสมบัติ ครู โรงเรียนวัดโคกคราม
๑๘๑ นายสนิท เอียดแก้ว ครู โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
๑๘๒ นายส าเริง วรรณทอง ครู โรงเรียนบ้านหอยราก
๑๘๓ นายทนง ไชยทองค า ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
๑๘๔ นายวิชชเยนทร์ พิศแลงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๘๕ นายวิระ เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านลานนา
๑๘๖ นายจ ารัส ชูเหมือน ครู โรงเรียนบ้านท่าไทร
๑๘๗ นายบุญส่ง แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์
๑๘๘ นายบดินทร์ เกตุกัณหา ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๑๘๙ นายวิชัย พงศ์พฤกษธาตุ ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
๑๙๐ นายนิกรณ์ ผุดวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านกลอง

1 นางสุดใจ กิมาคม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นายกวีพนธ์ ศรีเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางฉาง
3 นายประสิทธิ ์จันทร์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าเทียนถวาย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
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4 นายสุวัช เอกาพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านในเขียว 2
5 นายสัมพันธภพ ศรีวิบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันพอ
6 นายพัชรพงศ์ ทับเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกเหล็ก
7 นายบุญเลิศ วีระพรกานต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขรัวช่วย
8 นายถนัด ณ วังอ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉาง
9 นายกิตติพงศ์ คิดดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าฉา

10 นางมัลลิกา จันทพราหมณ์ ครู โรงเรียนวัดใหม่
11 นายธาตรี นิมิตสมสกุล ครู โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง
12 นางสุภา ทวีแก้ว ครู โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
13 นางไมตรี นิมิตสมสกุล ครู โรงเรียนวัดโมคลาน
14 นางมณฑาทิพย์ ณ วังอ่าง ครู โรงเรียนวัดโมคลาน
15 นางณุรชา สุทธิพันธ์ ครู โรงเรียนวัดโมคลาน
16 นางโสภา ขาวเรือง ครู โรงเรียนวัดโมคลาน
17 นางวิไล ล่ิมกุล ครู โรงเรียนวัดพระเลียบ
18 นายสมชาย กล่ินมาลี ครู โรงเรียนวัดพรหมโลก
19 นางจุรีรัตน์ กล่ินมาลี ครู โรงเรียนวัดพรหมโลก
20 นายณรงค์ ม่วงเพชร ครู โรงเรียนวัดปลักปลา
21 นายธ ารงค์ กล่าวเกล้ียง ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
22 นางสาวเกสร แซ่ล่ิม ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
23 นางกล่อมใจ ดวงจิต ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
24 นางวัฒนา เดียวกี่ ครู โรงเรียนวัดทางขึ้น
25 นายธนรัชต์ ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี
26 นางสมพักตร บุญพร่อง ครู โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
27 นายสว่าง อุยา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
28 นางเพียงใจ วงษ์ชู ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
29 นายส าราญ รอดภัย ครู โรงเรียนบ้านอินทนิน
30 นายวิเชียร มณีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนับเภา
31 นายจิระศักด์ิ ฝ่ังชลจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านวังลุง
32 นางจันทรารัตน์ คุณโลก ครู โรงเรียนบ้านวังลุง
33 นายประสิทธิ ์มีบุญมาก ครู โรงเรียนบ้านพังหรัน
34 นางเกษร ก๋งอุบล ครู โรงเรียนบ้านเปร็ต
35 นางสุพัตรา เพ็ชรหนู ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง
36 นางอุทัย เดชานุกูล ครู โรงเรียนบ้านนบ
37 นางส ารวม บุษบา ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขันหมาก
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38 นายณรงค์ สมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านท่าสูง
39 นางประจิ้น พลพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
40 นายสมศักด์ิ พลพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
41 นางรัฏวรรณ จุลพันธ์ ครู โรงเรียนท่าศาลา
42 นายอุทัย ไชยชนะ ครู โรงเรียนท่าศาลา
43 นางอัจฉรา มังฉกรรจ์ ครู โรงเรียนท่าศาลา
44 นางสุมนา รอดรัสสะ ครู โรงเรียนท่าศาลา
45 นายขันชัย นุภักด์ิ ครู โรงเรียนวัดใหม่
46 นางจิราภรณ์ คีรีเพ็ชร์ ครู โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง
47 นายปรีชา จุลภักด์ิ ครู โรงเรียนวัดสวนหมาก
48 นายนิกร สารพัสด์ุ ครู โรงเรียนวัดสวนหมาก
49 นางพัชราพร ทรงอารมภ์ ครู โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต
50 นางอุไร เชาวลิต ครู โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
51 นางวรรดี ศรีรักษ์ ครู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
52 นายสมบัติ ร่วมสนิท ครู โรงเรียนวัดสโมสร
53 นางสุรีรัตน์ ศรสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดศิลาชลเขต
54 นายพิษณุ เกษรสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดศิลาชลเขต
55 นางดวงกมล เมืองด้วง ครู โรงเรียนวัดยางทอง
56 นายวีระ บานเย็น ครู โรงเรียนวัดพระอาสน์
57 นางทรงศรี โสนารถ ครู โรงเรียนวัดพรหมโลก
58 นางสุวรรณี หนูทอง ครู โรงเรียนวัดป่ากิ่ว
59 นายแจ้ว จันทร์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น)
60 นายประสิทธิ ์แซ่หลี ครู โรงเรียนวัดน้ าตก
61 นางนิภา พิมเสน ครู โรงเรียนวัดนากุน
62 นางจ าเนียร ศรีปากแพรก ครู โรงเรียนวัดนากัน
63 นางสุชารัตน์ ไพรวัน ครู โรงเรียนวัดโทเอก
64 นางโสภา ไชยนุวงศ์ ครู โรงเรียนวัดเทวดาราม
65 นางสุจิตรา รัตนรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเทวดาราม
66 นางอโณทัย บุญมี ครู โรงเรียนวัดดอนใคร
67 นางอาภรณ์ ใจสุข ครู โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
68 นางเพ็ญพิศ ช านาญนา ครู โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
69 นายวิเชาว์ บุญฉาย ครู โรงเรียนวัดคงคา
70 นางสาววาสนา อุดหนุนกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดคงคา
71 นางพรทิพย์ รักสนิท ครู โรงเรียนวัดคงคา
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72 นายอรุณ กัณฐสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
73 นายสิริศักด์ิ นฤบาล ครู โรงเรียนวัดกระดังงา
74 นายวัฒนา ณ ช านาญ ครู โรงเรียนวัดกระดังงา
75 นางชฎาภรณ์ จ่าทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
76 นางกรุณา เสนาะกรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
77 นางสาวสาคร ระเห็ดหาญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
78 นางพรทิพย์ คิดเหมาะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
79 นางตรีชฎา ลิกขะไชย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
80 นางเสาวนีย์ แก้วนุ่น ครู โรงเรียนปทุมานุกูล
81 นางอาภรณ์ สมแรง ครู โรงเรียนปทุมานุกูล
82 นางภัณฑิลา แร่ทอง ครู โรงเรียนปทุมานุกูล
83 นายกระจ่าง ญาติมาก ครู โรงเรียนปทุมานุกูล
84 นางมณฑา ไทยเอื้อ ครู โรงเรียนปทุมานุกูล
85 นางสาวอุไร สุขศรีเมือง ครู โรงเรียนปทุมานุกูล
86 นายศิริ ช้างเผือก ครู โรงเรียนบ้านอินทนิน
87 นางลัดดาวรรณ เผือกผ่อง ครู โรงเรียนบ้านอินทนิน
88 นายอภิชาต สุรพจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนับเภา
89 นางสาวสุนา แซ่อ๋อง ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
90 นางสมศรี นนทา ครู โรงเรียนบ้านส านักม่วง
91 นางอุไรวรรณ เปาะทองค า ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
92 นายนุกูล กาญจนะ ครู โรงเรียนบ้านวังลุง
93 นายบุญฤทธิ ์ขวัญสง ครู โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
94 นางจิราภรณ์ จันทร์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
95 นางจ าปา ทองนวน ครู โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
96 นางจารุนันท พงศ์ยี่ล่า ครู โรงเรียนบ้านปากดวด
97 นายอนุพงค์ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนบ้านประชาอารี
98 นางจารีย์ บุษยะชีวิน ครู โรงเรียนบ้านบางฉาง
99 นายสิทธิพร ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านบางฉาง

100 นางประไพ ขวดทอง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ชน
101 นายผจญ ณ นคร ครู โรงเรียนบ้านทุง่ชน
102 นางวรรณา ปานโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ชน
103 นางเพียงเพ็ญ พัดฉิม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขันหมาก
104 นางจินตนา สุขสบาย ครู โรงเรียนบ้านทุง่เกราะ
105 นายศิริศักด์ิ หิมทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
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106 นางณัฏฐ์วรินท์ โสมเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
107 นางพรศรี โรจนประทีป ครู โรงเรียนบ้านชุมโลง
108 นางจารุวรรณ ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชุมขลิง
109 นายวิชิต วงค์ราชสีห์ ครู โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก
110 นายณรงค์ ด านวล ครู โรงเรียนบ้านฉาง
111 นายเชิดชัย ญาณนิยม ครู โรงเรียนบ้านคลองวัง
112 นายสมชัย ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านแขวงเภา
113 นางลัดดาวัลย์ ข าสุข ครู โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
114 นายทศพร เขียวขาว ครู โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
115 นางสาวสุวรรณา วรรณเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
116 นางชไมพร เค้าสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
117 นางมณี จันทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเขาทราย
118 นางจุรีย์ เพชรช่วย ครู โรงเรียนบ้านขุนทะเล
119 นางราตรี บุญเต็ม ครู โรงเรียนท่าศาลา
120 นายเรืองศรี สมแรง ครู โรงเรียนท่าศาลา
121 นางชุติมน กิ้มเส้ง ครู โรงเรียนท่าศาลา
122 นางประนิดน้อย ซังปาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
123 นางรัตนาภรณ์ ภักดีใหม่ ครู โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
124 นายชาญณรงค์ เสวกวัง ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางคู
125 นางจิราภรณ์ ช่างสลัก ครู โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
126 นางประไพพร แซ่เล้ียว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

1 นายวิสูตร ป้อมโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นายเจษฎา มีแม่นวิทย์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นางวันเพ็ญ ใจเสือ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
4 นายยุทธพงษ์ เขมะปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่
5 นายวันชัย รอดไพรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม
6 นายประพันธ์ ชื่นชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
7 นายสวัสด์ิ มาศขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
8 นายปรีชา สวนค าศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิป์ระสิทธิ์)
9 นายธงชัย ศิริทัพ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางแดด

10 นายภูมิ แตงอ่ า ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
11 นายชยันต์ อสุนี ณ อยุธยา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์)
12 นายบุญเลิศ แก้วค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ)์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
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13 นายสุรเชษฐ สัตยารมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองแพงพวย
14 นายสุพนต์ ชิณสา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป)์
15 นายสมกิจ บุญผ่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
16 นางสุดใจ โมราราย ผู้อ านวยการโรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา
17 นายโสภณ ปานพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เดน
18 นายวุฒิพงศ์ คล้ายแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านย่านมัทรี
19 นางมรรษณา อนุสร ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ(์นิโรธธรรมรังสรรค์)
20 นางจิราพร ทองแฉล้ม ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ(์นิโรธธรรมรังสรรค์)
21 นางวิภา สุภาผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ(์นิโรธธรรมรังสรรค์)
22 นางรัตติยา เกษตรเอี่ยม ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
23 นางจินตนา พุม่อารี ครู โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
24 นายศราวุธ พิจารณ์สรรค์ ครู โรงเรียนบ้านสระงาม
25 นางวาทิณี มณีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดกลางแดด
26 นายวิชาญ นิ่มนวล ครู โรงเรียนวัดกลางแดด
27 นางบุณยาพร คูรอฟสกี ครู โรงเรียนวัดกลางแดด
28 นางประนอม มีชื่น ครู โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิป์ระสิทธิ์)
29 นางเฉลียง ยอดทอง ครู โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
30 นางอัจฉรา ช านิเขตรการณ์ ครู โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
31 นางวันเพ็ญ ม่วงยิ้ม ครู โรงเรียนวัดดอนใหญ่
32 นางพัชรา พุม่ทอง ครู โรงเรียนวัดตะเคียนเล่ือน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ)์
33 นางยุพิน เกิดสมบัติ ครู โรงเรียนวัดท่าทอง
34 นางอโนชา กรเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
35 นางกล่ินแก้ว เพียงสอนดี ครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
36 นางเพ็ญศรี ศรีศุภสันต์ ครู โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
37 นายค านวณ ศรีศุภสันต์ ครู โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
38 นางสาววิภาดา ลาโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดบางม่วง
39 นางวรางคณา สังพาลี ครู โรงเรียนวัดบางม่วง
40 นางวันทนา ต้ังแต่ง ครู โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
41 นางสาวญาณิศา เบ้าเงิน ครู โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
42 นางวัชราภรณ์ พัวตระกูล ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
43 นายสมพงษ์ บูลย์สิน ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
44 นางนิชานันท์ นาคะสิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
45 นางศิริลักษณ์ สกุลผ่องพรรณ ครู โรงเรียนวัดรังงาม
46 นายพิมล สาทจีนพงษ์ ครู โรงเรียนวัดรังงาม
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47 นางปรารถนา เหมือนเตย ครู โรงเรียนวัดวังยาง
48 นายมนัส อินทิยา ครู โรงเรียนวัดวังยาง
49 นางสาวมณฑนา ฉายเพ็ชร์ ครู โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
50 นางมลธิวา อุทัยพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
51 นายชาญ หัวดง ครู โรงเรียนวัดสันติธรรม
52 นางสุภาพ รักบุญ ครู โรงเรียนวัดหนองกระโดน
53 นางสมปรารถนา โชคชัยทวีสุข ครู โรงเรียนวัดหนองกระโดน
54 นางทองอาบ ล าเจียก ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
55 นางศรีสวัสด์ิ แก้วงาม ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
56 นางนวรัตน์ เครือสูงเนิน ครู โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
57 นางปรีดา พุทธรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
58 นางเกษร กีรติคุณากร ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
59 นางดวงดาว เกตุทับทิม ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
60 นางชูศรี บูลย์สิน ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
61 นางสาวกันทิมา จันทนา ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
62 นางวิจิตรา ณัฏฐาพิสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
63 นางสาวตริตราภรณ์ เครือสูงเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
64 นางพิมลชยา สนธิธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
65 นางนิภา อินทรเกษตร ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
66 นางมาลี กาละศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
67 นางรุ้งราวรรณ จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
68 นายสาโรช บาลเพียร ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
69 นางสาวภารวี ศิรภัสสร ครู โรงเรียนบ้านห้วยร้ัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ)์
70 นางมยุรี ลูกปัด ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง
71 นางจุฑารัตน์ สหกิจวัฒนา ครู โรงเรียนวัดดงเมือง(เข่งฟืน้ราษฎร์อุปถัมภ)์
72 นางสมพักตร์ พูลเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดมรรครังสฤษด์ิ
73 นางพิชาพร ภักดีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
74 นายชูชัย ขอเทียม ครู โรงเรียนวัดหนองแพงพวย
75 นางจุฑามาศ พูลพจน์ ครู โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์)
76 นางเสาวนีย์ แยกผิวผ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว)
77 นายสมศักด์ิ พุม่โพธิท์อง ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
78 นางสายสุพร กันทะวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า"ประชาประสาทวิทย์"
79 นางนพวรรณ วชิรวัฒก์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า"ประชาประสาทวิทย์"
80 นางสาวสมบัติ ผดุงชาติ ครู โรงเรียนบ้านเขาปูน



๒๒๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
81 นายณรงค์เดช บัวแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเนินเวียง
82 นายปรีชา อ่อนโฉม ครู โรงเรียนราษฎร์อุทิศ
83 นางอารีลักษณ์ เชาว์โคกสูง ครู โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป)์
84 นางคนึงนิจ จันทวิมล ครู โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป)์
85 นายอารมณ์ บุตรอินทร์ ครู โรงเรียนวัดนากลาง
86 นางปราณี ทองแพ ครู โรงเรียนวัดนากลาง
87 นางประคอง เชตนุช ครู โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
88 นางสุวัฒนา สุตตสันต์ ครู โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
89 นางจินดา เกิดปาน ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
90 นางศันสนีย์ สุพรหมมา ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
91 นางวิลัยวรรณ ตัณไชยศรีนคร ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
92 นางธนาภรณ์ วังกานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
93 นางพเยาว์ ศรีข า ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด
94 นางอุมาพร จาดข า ครู โรงเรียนบ้านท่าจันทน(์ศักดี)
95 นางดวงเดือน ศรีสิทธิการ ครู โรงเรียนบ้านท่าจันทน(์ศักดี)
96 นางสานิตย์ โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านท่าเตียน
97 นางยศศรี ทองจ้อย ครู โรงเรียนบ้านเนิน
98 นางบุษปรานี สอนพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเนิน
99 นางสาวนารีรัตน์ สว่างเรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านเนิน

100 นางเฉลียว เรือนทอง ครู โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
101 นางบุษบา สกุลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
102 นางชลิดา วชิระธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองโก
103 นายนิวัติ อรรถาวีย์ ครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
104 นางวลีรัตน์ วรทอง ครู โรงเรียนวัดฆะมัง
105 นายไพฑูรย์ เรือนทอง ครู โรงเรียนวัดดงกะพี้
106 นายสาโรช พุกทอง ครู โรงเรียนวัดดงกะพี้
107 นายด ารงค์ เพชรพลอยนิล ครู โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
108 นางวันวิสาข์ ดอนรอดไพร ครู โรงเรียนวัดท่าไม้
109 นายจักรพงษ์ เพ่งผล ครู โรงเรียนวัดเนินสะเดา
110 นายมาโนชย์ สิทธิวรรณา ครู โรงเรียนวัดเนินสะเดา
111 นายปฏิพล ทับแจ่ม ครู โรงเรียนวัดบ้านลาด
112 นางสาวดารารัตน์ ทองรอด ครู โรงเรียนวัดปากคลองปลากด
113 นางสดชื่น หิรัญวรกิจ ครู โรงเรียนวัดวังใหญ่
114 นางประภาพร มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนวัดวังใหญ่



๒๒๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
115 นายฐิติวัฒน์ ประสารพันธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองโก
116 นายวันชัย กล่ินสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองโก
117 นายวิชา เทียมกล่ิน ครู โรงเรียนวัดหนองโก
118 นางเพ็ญพิไลวรรณ แสงน้ าผ้ึง ครู โรงเรียนวัดหนองโก
119 นายระวี กลัดแป้น ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
120 นางเพ็ญจิตร์ เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนเขาทอง
121 นางอุทัยวรรณ โพธิเ์อม ครู โรงเรียนเขาสระนางสรง
122 นางนันติกา เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนเนินมะกอก
123 นายอ านาจ นาคสิทธิวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน
124 นายสมชาย มั่นเกษตรกิจ ครู โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
125 นางบัญญัติ นิ่มนวล ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
126 นางสุขใจ ยี่แม่นยิง ครู โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
127 นายประมวล แสงสนธิ์ ครู โรงเรียนประชาอุทิศ
128 นางวรรณา หอมโนรี ครู โรงเรียนประชาอุทิศ
129 นางดารารัตน์ บุญส่ง ครู โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
130 นางศรีรัตน์ มีช้าง ครู โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
131 นางวิไลวรรณ น้ าทรง ครู โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
132 นางรวิวรรณ ศรีไพโรจน์ ครู โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
133 นางสมจิตต์ ภูสั่ตยาธนพร ครู โรงเรียนวัดคลองบางเด่ือ
134 นางจงจิตต์ พันธุโ์ยศรี ครู โรงเรียนวัดใหม่
135 นางขวัญใจ แสงสนธิ์ ครู โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา
136 นายประทีป เกตุเดชา ครู โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

๑ นายสัญชัย พวงมาลี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายสมใจนึก เทียนสันต์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๓ นางกรรวี เพิม่พูล ศึกษานิเทศก์
๔ นางสาววันเพ็ญ ค าศรี ศึกษานิเทศก์
๕ นายคนึง เกตุปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง้ิวแบ้
๖ นายสมพงษ์ บุญงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านพลัง
๗ นายเกียรติศักด์ิ สาทสิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนจังหัน
๘ นายบุญธรรม จันทะรังศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองยาว
๙ นายพิทักษ์ ขวัญตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนพลอง

๑๐ นางนวรัตน์ พัฒนกสิกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหิน
๑๑ นางสาวณิชาภา กรวิภาญาณิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2



๒๒๘
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๑๒ นายสะพิศ ผิวทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
๑๓ นายสถิต ศรีเขตการณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะแบกงาม
๑๔ นายอารี สืบสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง
๑๕ นายสะอาด สุวรรณขีน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางชัย
๑๖ นางดุษฎี ลอยเมฆ ครู โรงเรียนวัดหูกวาง (เปร่ืองอุ่นอุทิศ)
๑๗ นางบุญเรือง จันแรง ครู โรงเรียนวัดอ่างทอง
๑๘ นางสายหยุด กลัดจันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเส้ียว)
๑๙ นางนงลักษณ์ นภาพร ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเส้ียว)
๒๐ นายพิเชษฐ์ ไพโรจน์ ครู โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)
๒๑ นายจิระศักด์ิ รุ่งกล่ิน ครู โรงเรียนวัดวงฆอ้ง (ราษฎร์สุริยศึกษา)
๒๒ นายราเชนทร์ ดิตต์ศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองละมาน
๒๓ นายชูศักด์ิ ม่วงพลับ ครู โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
๒๔ นายสุรชาติ สุขบาง ครู โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
๒๕ นางสาวนวรัตน์ วงษ์สุนทร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
๒๖ นายส าเนียง แสนสุข ครู โรงเรียนวัดบ้านวัง
๒๗ นางดอกไม้ ปัญญากา ครู โรงเรียนวัดบ้านไผ่
๒๘ นางอุไร ฉายแสง ครู โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
๒๙ นางเบญจภัทร เหล่าเขตกิจ ครู โรงเรียนวัดคลองธรรม
๓๐ นายเฉลิมศักด์ิ ศรีเดช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี)
๓๑ นายบุญส่ง สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านหนองเสือ
๓๒ นางสุวพร วิมลพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองกรด
๓๓ นางสาวสมหมาย ทับเสือ ครู โรงเรียนวัดจิกลาด
๓๔ นางเรณู ปุม้ตะมะ ครู โรงเรียนวัดหนองตางู
๓๕ นางปิยะพัชญ์ โพธิห์วี ครู โรงเรียนวัดคลองจินดา
๓๖ นางรัตนา กุณาปาน ครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
๓๗ นางนรินดา สังข์เงิน ครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
๓๘ นางเบ็ญจากร บัวแดง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
๓๙ นางบัวลอย บุตศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าตะโก
๔๐ นายชูชีพ คงประจักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
๔๑ นางรัตนา สารดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
๔๒ นางชูศรี ทองหล่อ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
๔๓ นายวุฒิชัย ทองหล่อ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
๔๔ นายรัชชัย ม่วงจีบ ครู โรงเรียนวัดสวนหลวง
๔๕ นางจงรักษ์ อิ่มจันทึก ครู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
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๔๖ นางสาวสายแก้ว เรืองทัพ ครู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
๔๗ นางสุกัลยา โกเมศ ครู โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
๔๘ นายบุญชู มิชสินธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองยาว
๔๙ นางรัชนี เกษสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดเขาสมุก
๕๐ นายเรืองศักด์ิ ดิษเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกาะเปา
๕๑ นายราชิน บุตรเสน่ห์ ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
๕๒ นางสุภาภรณ์ อยู่ศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่
๕๓ นายสมคิด นาวเหนียว ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
๕๔ นายปราโมทย์ พิลึก ครู โรงเรียนบ้านมาบแก
๕๕ นายจิตรภณ วินิตกฤษฎา ครู โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
๕๖ นางสุนันท์ ประสาทเขตการ ครู โรงเรียนบ้านวังซ่าน
๕๗ นายเฉลิมศักด์ิ ช่างประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
๕๘ นางอารีย์ ปานกล่ิน ครู โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)
๕๙ นายวิชัย อภิรมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)
๖๐ นายภานุวัฒน์ ศรีตะลา ครู โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
๖๑ นายทวีป รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนวัดท่าง้ิว
๖๒ นางคณิตฐา แก้วปู่ ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเส้ียว)
๖๓ นายฉลาก มาพร ครู โรงเรียนวัดโพธิข์วัญ
๖๔ นายอุกฤษฎ์ จันทมาศ ครู โรงเรียนบ้านท่าตะโก
๖๕ นายเกษม เกษศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
๖๖ นางอุไร บุญทิพย์จ าปา ครู โรงเรียนบ้านเปราะ
๖๗ นายสุรพล สุวพร ครู โรงเรียนบ้านตะกรุด
๖๘ นางนวกมล กัลพัตร์ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าขาว
๖๙ นายเสรี วงศ์ทรัพย์สกุล ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด
๗๐ นางวรรดา เกษโกมล ครู โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง

1 นายมงคล กิตติรัตนวศิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นางสาวสุภาณี สันทารุนัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
3 นางเตือนใจ โลหะเวช ศึกษานิเทศก์
4 นายพนม จันทร์ดิษฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
5 นายสุรินทร์ บัวคล่ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิป์ระสาท
6 นายสังเวียน โพธิห์วี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชอนเด่ือ(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111)
7 นายสนอง ค าคม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
8 นายทวีศักด์ิ ฉัตรเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเด่ือประชาสรรค์)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
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9 นายวิเชียร ศิริคง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

10 นายไพฑูรย์ เผือกพยงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างวงษ(์ตาคลีประชานุกูล)
11 นายชูศักด์ิ เชิดชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
12 นายสุนทร พระเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน
13 นายโกมล กัลณา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก
14 นายพรเทพ กูกขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง
15 นายประดิษฐ์ ชินจิตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
16 นายอนันต์ ฟองเอม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 
17 นางสาววิไลพร เพชรพิฑูรย์รัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
18 นางสาวธนิดา พรหมชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทวฤทธิพ์ันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ)์
19 นายธนิต ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ)์
20 นายเฉลิม ฮวบสวรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม
21 นายอัสดง แฉ่งกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหอม
22 นางศศิญา ซ้ือตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
23 นางสมพร ยศสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านพุนกยูง
24 นางอ าไพร พาทีทิน ครู โรงเรียนวัดหนองสีนวล
25 นางวินิดา ขอบคุณ ครู โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
26 นางสาวรสิตา อินทรเกษตร ครู โรงเรียนวัดเขาฝา
27 นางนิดา วนิชไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
28 นางกาญจนาณัฐ จูงวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
29 นางนุชนินทร์ รุกขะวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเนิน
30 นางกาญจนา ยาสมนึก ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
31 นางอารีย์รัตน์ จันทร์ทับ ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเด่ือประชาสรรค์)
32 นายวสรรค์ ทิมเปีย ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเด่ือประชาสรรค์)
33 นายประชุม วนิชไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเด่ือประชาสรรค์) 
34 นายจเร ข าด า ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าลัด(สหราษฎร์รังสฤษฎ)์
35 นายบุญส่ง มาลา ครู โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี
36 นางสาวสมจิตร แสงเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน
37 นายวัฒนา อุดมศรี ครู โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
38 นางจินตนา ปิน่เงิน ครู โรงเรียนบ้านสายน้ าทิพย์
39 นางสุณีรัตน์ ชุนใช้ ครู โรงเรียนวัดสว่างวงษ(์ตาคลีประชานุกูล)
40 นางส าอาง สังข์ยก ครู โรงเรียนวัดสายล าโพงเหนือ
41 นางวรากร งามโฉม ครู โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
42 นางกัลยาณี ธาราวัชรศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว
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43 นางพัชรา วงค์พราหมณ์ ครู โรงเรียนวัดดอนคา
44 นางบุญยืน อุทัยธรรม ครู โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น
45 นางดารณี อินเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
46 นางจิราภรณ์ สามารถ ครู โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพ์ันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ)์
47 นางจันทร์ตรา ประจักษ์แจ้ง ครู โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพ์ันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ)์
48 นางณัฐรินทร์ พึง่เพียรธนเดช ครู โรงเรียนบ้านล าพยนต์
49 นางชุติมา สุขประทีป ครู โรงเรียนบ้านล าพยนต์
50 นายประพันธ์ ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านพุนกยูง
51 นางนันทวัน ธนัญชัย ครู โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกล่ินอุปถัมภ)์
52 นางปราณี พูลพันธ์ชู ครู โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกล่ินอุปถัมภ)์
53 นายขุนแผน เอกสุภาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
54 นางลมโชย โสมนัส ครู โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
55 นางสมศรี ธาราวิกรัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิสุ์ทธิสุวรรณ)
56 นางออนวรา จิตต์จ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านชอนเด่ือ(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111)
57 นางไพเราะ จั่นนก ฟัน เดอร์ วูด๊ ครู โรงเรียนบ้านชอนเด่ือ(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111)
58 นางผาสุข เนตรทอง ครู โรงเรียนบ้านสระแก้ว
59 นายพินิจ อังสุจารี ครู โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
60 นางรัชนี จิตรอารี ครู โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห)์
61 นางศิรินทร์ ทองอิสาณ ครู โรงเรียนบ้านโพธิง์าม(สนานทองค าประชาสรรค์)
62 นางสาวสมใจ อึ้งประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดช่องแค
63 นางสุนันท์ ตัณฑพาทย์ ครู โรงเรียนวัดเขาฝา
64 นางเพลินพิศ ไทยกวีพจน์ ครู โรงเรียนวัดเขาฝา
65 นายชุมพล อุดมลาภ ครู โรงเรียนวัดลาดทิพยรส
66 นายสรรเพชญ์ อิงคนินันท์ ครู โรงเรียนบ้านเขาขวาง
67 นายธีรศักด์ิ อ่วมคร้าม ครู โรงเรียนวัดเขาดุม
68 นางสาวศนิษา ฤทธิบ์ ารุง ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย
69 นายจรัญ เหลาเกล้ียง ครู โรงเรียนวัดหนองเบน
70 นางวารี ยอดฉิมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
71 นางสาวธรรมา เผือกจีน ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน
72 นายประมวล โชติช่วง ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน
73 นายก าพล พรมมิ ครู โรงเรียนวัดพนมเศษ
74 นางนิ่มนวล โลหะเกื้อกูลวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพนมเศษ
75 นางสาวนันทพร ทับทิมศรี ครู โรงเรียนวัดสายล าโพงเหนือ
76 นางสาวสุวารีย์ กุศลวัฒนะ ครู โรงเรียนวัดสายล าโพงกลาง
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77 นายประเทือง มินเสน ครู โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)
78 นางมัธยา อินทะชุบ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง
79 นางเรไร ค าคม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)
80 นางอรณิชา ค าวงษา ครู โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
81 นางบ ารุง จิรติภัส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
82 นายสมนึก เจริญ ครู โรงเรียนวัดวังมหากร
83 นางอุบลรัตน์ ทัพอิ่ม ครู โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
84 นายสมนึก ธีระรังสิกุล ครู โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
85 นายวิชัย เกตุทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
86 นายเสวก สนิทผล ครู โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
87 นายทินกฤต กาจธัญญการ ครู โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
88 นางพัชรา ศรีสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง
89 นายอัศวิน เนตรทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
90 นางเกศราพร แก้วอ่อน ครู โรงเรียนบ้านท านบ
91 นางสายพรวน คงเพชรศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตะโก
92 นางจิตจรุง ฉัตรเกตุ ครู โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสด์ิอรุณอุปถัมภ)์
93 นางสาวภณิดา ศิริมงคล ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
94 นางกิ่งกาญจน์ จันทวิมล ครู โรงเรียนบ้านโพธิป์ระสาท
95 นางสาวรุ่งระวี พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์
96 นายสุทิน วงษ์ช่อเส็ง ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเด่ือประชาสรรค์) 
97 นางทิพวรรณ กลมขุนทด ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รี
98 นายกิติพงษ์ บุญสมวล ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน 
99 นางวิไล อินทร์ฉ่ า ครู โรงเรียนบ้านวังข่อย

100 นายประพันธ์ศักด์ิ เลขะวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
101 นายถวิล สุขฉัตร ครู โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
102 นางสุจิตรา ขวัญด า ครู โรงเรียนบ้านทุง่ทอง
103 นายสมชาย กันโรคา ครู โรงเรียนบ้านหนองกะเปา
104 นางน้ าค้าง กันโรคา ครู โรงเรียนบ้านหนองกะเปา
105 นางสาล่ี ขันทกสิกรรม ครู โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา
106 นายสมศักด์ิ อ่อนส าลี ครู โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
107 นายไพฑูรย์ ศรสุรินทร์ ครู โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
108 นางปิยาณี เผ่าคนชม ครู โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
109 นางวิไล ดงบัง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
110 นางวรรณา วินิจกุล ครู โรงเรียนวัดป่าเรไร
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111 นางพัชรา อิ่มสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสระงาม
112 นางปัทมา ประสารพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเทพสถาพร
113 นายศักด์ิชัย จิตรอารี ครู โรงเรียนวัดหนองสีนวล
114 นายจักรพันธ์ มีปาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้
115 นางสมใจ หมีนอน ครู โรงเรียนวัดเขาเจดีย์
116 นายวิบูรณ์ เอ็งสุโสภณ ครู โรงเรียนวัดจันเสน
117 นางสุจินดา ภูแ่พ ครู โรงเรียนวัดท่าสุ่ม
118 นายบุญเลิศ สุวรรณราช ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
119 นายอรรถ คล้ายนุ่น ครู โรงเรียนอุดมพัฒนา
120 นายโกมินทร์ มากรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
121 นางบาหยัน ทองวิชิต ครู โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
122 นางประนาม กลับดี ครู โรงเรียนห้วยวารีใต้
123 นายสราวุธ พันธ์กอง ครู โรงเรียนสระงาม
124 นางสุชาดา พันธ์กอง ครู โรงเรียนสระงาม
125 นางณิชชาภัทร สิงห์ลอ ครู โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้

1 นายพีรากร บุนนาค รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวนงนุช สุระเสน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
3 นางบุญมี จันทวีผล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย
4 นายถวิล สมชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
5 นางขนิษฐา พูลสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
6 นางสาวกุลอรณา สุรวสุสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
7 นางวาริณี แม้นกล่ินเนียม ครู โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
8 นางสุมารีย์ คนซ่ือ ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
9 นางยุพา เกรัมย์ ครู โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

10 นางกชกร เหล่าหว้าน ครู โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
11 นางสาวบุษบา ปาวะรี ครู โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
12 นางอรพินท์ ทองเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
13 นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
14 นางสาวสมคิด เพียรพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดโชติการาม
15 นางวรรณา ค้ิวด า ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
16 นางศรินทิพย์ กาญจนธนชัย ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
17 นางนิชาวี เชิดชิด ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
18 นางสาวสโรชา เปีย่มประวัติ ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
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19 นางสาวสุนันทา ด าสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
20 นางจินตนา ธัญญวนิช ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
21 นางอุไรลักษณ์ ไชยนุวัติ ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
22 นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งนาค ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
23 นางสายภิรมย์ จันทมาศ ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
24 นางสาวทองสุข เทียนชัย ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
25 นางอริสา แจ้งสว่าง ครู โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ(์สโมสรสากลอุทิศ)
26 นางสาวสุทิพย์ ทิพวัน ครู โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ(์สโมสรสากลอุทิศ)
27 นางอุไรวรรณ์ จิตรังษี ครู โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
28 นางสมปอง แช่มชื่น ครู โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบ ารุง)
29 นางสาวสมบัติ กันนิ่ม ครู โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบ ารุง)
30 นายนุกูล ลัดลอด ครู โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
31 นางสาวสมบัติ ช่างอาวุธ ครู โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิท์อง
32 นางรัชนี อ้อวิเศษ ครู โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
33 นางคนึงนิจ พบสระบัว ครู โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
34 นางสาวอนงค์ หลิมสกุล ครู โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
35 นางสุมาลี บุญมี ครู โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
36 นางสาวไพรวัน ก าจัดโรค ครู โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
37 นางพัชนี กล้าหาญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
38 นางณัฐธยาน์ มั่นธนานิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดส าโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
39 นางณภัสทรกัญจน์ ธนฉัตรวรโชติ ครู โรงเรียนวัดส าโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
40 นางวาสนา วิหครัตน์ ครู โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

1 นางบุษบา พรหมพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
2 นางสิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
3 นางอมลวรรณ ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
4 นายสิทธิชัย โลศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางรักใหญ(่สายอักษรศรี)
5 นายทองอุ่น ผดุงล้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
6 นางพูลมาศ ทับเกร็ด ผู้อ านวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
7 นางนันทะนา ปัญญานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
8 นางเฉลา อัมหิรัญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
9 นางพัชริน กองแก้ว ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

10 นางรัชนี ไชยพงษ์ ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
11 นางรินดา กัณฑ์ศรี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
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12 นางสาวศันสนีย์ ผลชูชื่น ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
13 นางสุมามาลย์ คลังนุช ครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
14 นายณัฐกร กั๋งเซ่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
15 นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์ ครู โรงเรียนวัดเพรางาย
16 นายอมรศักด์ิ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
17 นางอุษา ตันตระกูล ครู โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที ่55
18 นางสุดา พวงจ าปา ครู โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที ่55
19 นางสาววิบูลย์ศรี อิสมาแอล ครู โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที ่55
20 นางอารี ยุทธวิริยะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
21 นายชัยอนันต์ เย็นใจ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
22 นางอวยพร บุญพร ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
23 นางอัมพร มีพลอย ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
24 นางสาววันท์นภา พูลกิจวัฒนา ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
25 นางสุวรรณณี พรหมช่วย ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี
26 นางเรณู ทองไถ้ผา ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี
27 นางสุรีรัตน์ พีระณรงค์ ครู โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
28 นายนิวัช อ่อนมณี ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
29 นางวิไลวรรณ ปุณณารักษ์ ครู โรงเรียนวัดล าโพ
30 นายสมบัติ สายสร้าง ครู โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
31 นางสุนันทา อาลัยผล ครู โรงเรียนวัดอินทร์
32 นายปราโมทย์ อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
33 นางตรีสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
34 นางสาวเกษร วงศ์ภักดี ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
35 นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์ ครู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
36 นางสายสุนี ชอบสวน ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
37 นางสาคร นิ่มนวล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
38 นางอุทัย รัตนอดิศักด์ิ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
39 นางธีรวรรณ มะโนกิจ ครู โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
40 นางจินตนา ผิวเจริญ ครู โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
41 นางรัตนา เมฆขาว ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ)์
42 นางสายัญห์ ปัญญากาวิน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิท์องบน)
43 นางบัวลิน กล้ากสิกิจ ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
44 นางศิวาพร รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
45 นางสุดารัตน์ ไกรฤทธิ์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
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46 นางธนินทรา กีรติภากร ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
47 นางอมรรัตน์ นิ่มนนท์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
48 นางสาวนิสิตา เฉลิมศรี ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
49 นางมณีนิล เพ็ชรบ ารุง ครู โรงเรียนคลองเกลือ
50 นายวรชัย สุวรรณก้อน ครู โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)
51 นางกันทนา กล่ินชื่น ครู โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)
52 นางสมร เย็นเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)
53 นายชินดิษฐ์ ไม้เกษ ครู โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา)
54 นางอาภา ชูกิจไพศาล ครู โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสด์ิวิทยาคาร)
55 นางดวงใจ แสงง้ิว ครู โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสด์ิวิทยาคาร)

1 นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางพวงรัตน์ วุตติหาสะ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายชาญวิทย์ รังเสาร์ นิติกรช านาญการพิเศษ
4 นายการุณ เรืองกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่โต๊ะดัง
5 นายซุลกีฟลีย์ ปูเตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยารอ
6 นายอับดุลลาเตฟ ยูนุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแมแน
7 นายอับดุลเลาะ เมาะบูลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะลุกานากอ
8 นายการ้ิม บินดอเลาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตันหยง
9 นายอดุลย์ เจ๊ะเย็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)

10 นายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูเกะบากง
11 นายสุไลหมาน ใบสะเม๊าะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอลอกาเว
12 นางลักขณา จินต้ัง ครู โรงเรียนบ้านบางมะนาว
13 นางสมหมาย แซ่ยี่ ครู โรงเรียนบ้านค่าย
14 นางสุฐิตา พรหมดวง ครู โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ
15 นางสาวมัณฑนา สะอุ ครู โรงเรียนบ้านโคกสยา
16 นางรอปีอะ โตะเฮ็ง ครู โรงเรียนบ้านเปล
17 นางสุภาวดี สุวรรณนราพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพะยอม
18 นางวรรณา สวนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ
19 นางสานุช ชูตะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทอน
20 นายหามะ บินกอเตาะ ครู โรงเรียนบ้านทอน
21 นายมะยูโซะ บูกุ ครู โรงเรียนบ้านไร่พญา
22 นายมานะ มานะการ ครู โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
23 นายกือรี ปะนาฆอ ครู โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
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24 นางสิริวัฒนา ยอดจันทร์ ครู โรงเรียนวัดล าภู
25 นางสุเพียงเพ็ญ ศิริไพรวัน ครู โรงเรียนวัดโคกโก
26 นางจินตนา ยอดจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านรามา
27 นางมะลิวัลย์ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านปลักปลา
28 นางนิพพา ข าเล็ก ครู โรงเรียนบ้านปลักปลา
29 นางบุญยิ่ง แก้วชะฎา ครู โรงเรียนบ้านปลักปลา
30 นางจรินทร์ รัตนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
31 นางปรียาลักษณ์ ภูมิรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
32 นางเฉลิมศรี มานะการ ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส
33 นางจรัสรวี เพ็ชรพันธ์ ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส
34 นางสุวารี จู้ฮกหล้ี ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส
35 นางเยาวนารถ ทับชุม ครู โรงเรียนบ้านโคกแมแน
36 นายนาเซ ตาเย๊ะ ครู โรงเรียนบ้านยารอ
37 นายสุนิจ นิจสุนกิจ ครู โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
38 นางซือมะ มะมัน ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ
39 นางสายใจ พงศารุจิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ
40 นางฮามีด๊ะ แนซี ครู โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ
41 นายตอเห สาและ ครู โรงเรียนน้ าตกปาโจ (วันครู 2501)
42 นางอิสหม๊ะ สุขเสนีย์ ครู โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ
43 นางสาวกมลเนตร ยุตบุษย์จาร์ุ ครู โรงเรียนบ้านดูกู
44 นายอาแว ลีแมง ครู โรงเรียนบ้านดูกู
45 นายสะกรี มะโซ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านบือเระ
46 นางราณี บินซา ครู โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ
47 นางแมะเน๊าะ สนิ ครู โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู
48 นางวันทนา แวมะ ครู โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู
49 นางแวรอมละ เลาะยา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9
50 นางมูนีเราะ มะ ครู โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ
51 นางแมะเดาะ หะมะ ครู โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ
52 นางคอลีเยาะ แซมิง ครู โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ
53 นางพูตรี แลแมแน ครู โรงเรียนบ้านกะลูแป
54 นางหะสาน๊ะ มะรอเซะ ครู โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ
55 นางคอรีเยาะ ตาตูเละ ครู โรงเรียนบ้านแยะ
56 นางนิสีตีรียะ มาหะมะ ครู โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ
57 นางเปรมจิตต์ พรหมพูล ครู โรงเรียนบ้านกาแร
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58 นายอาแว โตะตาตู ครู โรงเรียนบ้านกูยิ
59 นางต่วนยีซะ สือรี ครู โรงเรียนบ้านกูเล็ง
60 นางมานียะ แวแมะ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ
61 นางสาวชิตสุพร พรหมมา ครู โรงเรียนบ้านกาเด็ง
62 นางนิรอฮีหม๊ะ มะมิง ครู โรงเรียนบ้านกาเด็ง
63 นางชื่นจิตร หรีรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปูตะ
64 นางวิไล พรมบุรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา
65 นางอัจฉราวรรณ นิมอ ครู โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
66 นางฮาซามี สาและ ครู โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
67 นางธนภร จันทร์ดวน ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
68 นางสาวอาซือนะ ดอเฮ็ง ครู โรงเรียนบ้านนาโอน
69 นางมานิดา จารงค์ ครู โรงเรียนบ้านบลูกา
70 นางสาวสีตีคอตีเย๊าะ แมงกาจิ ครู โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
71 นางสิฬิษา รัตนสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
72 นางแวตีเมาะ บินดอเล๊าะ ครู โรงเรียนบ้านจือแร
73 นายประดับ ปูไลฮูลู ครู โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ
74 นายดลเราะหมาน นวลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านดือแยหะยี
75 นางอาสีย๊ะ มะลา ครู โรงเรียนบ้านดือแยหะยี
76 นางสิดาพร จินดาพล ครู โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ
77 นางรัชนี หลงขาว ครู โรงเรียนบ้านตะมะยูง
78 นางลักขณา สัมภาวนะ ครู โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
79 นายดนัย มะเด็ง ครู โรงเรียนบ้านคอลอกาเว

๑ นายปริวัฒน์ หรีรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
๒ นายอรุณ เบญญคุปต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางขุนทอง
๓ นายมนต์ สันติสุวรรณโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแยก
๔ นางศุทธินี หนูเกิด ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา 6
๕ นางล าดวน บัวหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะปอม
๖ นางอรประไพ ชิณนะพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
๗ นางสุพรทิพย์ พงศ์ศรีโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ
๘ นางฮามีดะห์ มือลี ครู โรงเรียนบ้านบาโงกือเต
๙ นางรุจิรา สนิหวี ครู โรงเรียนบ้านบาโงกือเต

๑๐ นางสาวมาลินี จุฬามณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโผลง
๑๑ นางสาวสมพร พุฒแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสายะ
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๑๒ นายสมยศ ทองเมือง ครู โรงเรียนบ้านสากอ
๑๓ นางสุมาลี ทองเมือง ครู โรงเรียนบ้านสากอ
๑๔ นายจิรเดช กล่ินขจร ครู โรงเรียนบ้านปะลุรู
๑๕ นางพรพิไล เหมทานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโคกตา
๑๖ นายวิทยา ทองจินดา ครู โรงเรียนบ้านตล่ิงสูง
๑๗ นายวิจิตร สกุลแก้ว ครู โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์
๑๘ นางสาวจิตตา แซ่ว่อง ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
๑๙ นางสมหมาย ต้ินหนู ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
๒๐ นางศุภลักษณ์ เพ็ญจ ารัส ครู โรงเรียนบ้านตอแล
๒๑ นางนอรือมา ยะโกะ ครู โรงเรียนบ้านกูวา
๒๒ นางอุษา เฟือ่งฟู ครู โรงเรียนบ้านตือมายู
๒๓ นางสาวเอมอร ทิมเทพ ครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
๒๔ นางอุไรรัตน์ สุขใส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
๒๕ นางสมถวิล บุญหา ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที ่223
๒๖ นางนภาวรรณ ดอเลาะ ครู โรงเรียนบ้านบือราแง
๒๗ นางฟารีดา เจ๊ะนาแว ครู โรงเรียนบ้านสากอ
๒๘ นายประยูร พรหมสกุล ครู โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
๒๙ นางสาวสมหมาย ค ามณีย์ ครู โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที ่172
๓๐ นายจารึก ค าฝอย ครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 2
๓๑ นายสตอปา เจ๊ะมูซอ ครู โรงเรียนบ้านโผลง
๓๒ นางสาวรอปอีะห ์บนิหะยอีับดุลวาฮับ ครู โรงเรียนบ้านกาวะ
๓๓ นายมานิตย์ มะยิ ครู โรงเรียนบ้านบาโงมาแย
๓๔ นายศิริ บุตตะจีน ครู โรงเรียนบ้านบอเกาะ
๓๕ นายอิสมาน อาดาละ ครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น
๓๖ นายเสรี เจียรวณิชชา ครู โรงเรียนบ้านโคกตา
๓๗ นางสิริเพ็ญ รัตนนุกิจ ครู โรงเรียนบ้านตล่ิงสูง
๓๘ นางลมุล บุตรจีน ครู โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา
๓๙ นายชม เทพคุม ครู โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง
๔๐ นายคอลิ หะแวกือจิ ครู โรงเรียนบ้านมูโนะ
๔๑ นายอูเซ็ง สมานกุลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านมูโนะ
๔๒ นางสาวพัชรี ซาการียา ครู โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที ่172
๔๓ นางอัจฉรา กิ่งวัชระพงค์ ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
๔๔ นายบุญเลิศ รัตนกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ
๔๕ นายสอวี มามะ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะตา



๒๔๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๔๖ นางสาวรอเมาะ อูมาร์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
๔๗ นางซานีย๊ะ อาแซ ครู โรงเรียนบ้านยะหอ
๔๘ นางมณี สงวนศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบางขุด
๔๙ นางรอฮีเมาะ สมาแอ ครู โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
๕๐ นางอัสมาห์ ฮามิ ครู โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
๕๑ นายอับดุลอายุ เจ๊ะอามิ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะตา
๕๒ นางอัสมะ นราวิทย์เสรี ครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม
๕๓ นางสาวจิราภรณ์ นิโซ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านกูวา
๕๔ นางสาวอุษา ต้ังศรานิเชฐ ครู โรงเรียนบ้านไม้ฝาด
๕๕ นางสุนันทา เจ๊ะแม ครู โรงเรียนบ้านบาโง
๕๖ นายศาสตรา ดาวพัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบาโง
๕๗ นางสุคนธ์ แดงปง ครู โรงเรียนบ้านปูยู
๕๘ นางสาวอัมพร แดงมั่ง ครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
๕๙ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
๖๐ นายสุทิน สกุลหลง ครู โรงเรียนบ้านตาบา
๖๑ นางพาฝัน ธัญธาดาพันธ์ ครู โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์
๖๒ นางสุณี เชื้อคง ครู โรงเรียนบ้านบางขุนทอง
๖๓ นายสวัสด์ิ หมวกสกุล ครู โรงเรียนบ้านบางขุนทอง
๖๔ นางจีรภา มณีรัตน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
๖๕ นางนุชรี มณีแสง ครู โรงเรียนวัดพระพุทธ
๖๖ นายสุรศักด์ิ เทพพรหม ครู โรงเรียนบ้านปะลุกา
๖๗ นางบุญยืน ชินพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปะลุกา

1 นางอรนงค์ หมื่นเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นายเจริญ บุญชะนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลระแงะ
3 นายสุรินทร์ สร้างอ าไพ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
4 นายเพาซี ขาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุซงยอ
5 นายอุสมาน สะมะแอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยานิง
6 นางพะเยาว์ แก้วทอง ครู โรงเรียนบ้านบาโงระนะ
7 นางสาวรัตนา ลงเงิน ครู โรงเรียนบ้านบาโงระนะ
8 นางสาวสุกานดา สะอิมาแต ครู โรงเรียนบ้านนิบง
9 นายสาการียา เจ๊ะแว ครู โรงเรียนบ้านบระเอ็ง

10 นางศิริวรรณ ศิริสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลระแงะ
11 นายประดับ น้อยเอียด ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ
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12 นางสุมล แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านแกแม
13 นางนาฏยา เรืองกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านแกแม
14 นางสมนึก พัฒน์ใหญ่ยิ่ง ครู โรงเรียนวัดร่อน
15 นายสุเวศ ลอยเมฆ ครู โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที ่109
16 นางธารา คุณาทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบาโงสะโต
17 นางอุฬาริน ยากะบิล ครู โรงเรียนบ้านลาไม
18 นายซูฮัยมิง นิกานิ ครู โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ
19 นายอิสมาแอ มูหะมัด ครู โรงเรียนประทีปวิทยา

1 นายสว่าง อินโองการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาผา
2 นายสถิตย์ ปิติรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเรือง
3 นายมาโนช ทัพวิโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาขวาง
4 นายเสมา ชัยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาตูบ
5 นายสุทน เตมีศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาสิงห์
6 นายสุรศักด์ิ หทัยงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านครกค า
7 นายบุญนัก จ่าแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ศรีทอง
8 นายเกรียงศักด์ิ ทัศณีวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
9 นายพรชัย แก้วขอด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าอุ่น

10 นายพัฒน์สิน รัตน์วรวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม (สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจารอุปถัมภ)์
11 นายบุญแต่ง ใจจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)
12 นายสมฤทธิ ์ลักษณะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยจอย
13 นายศิริพงษ์ โนอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้าน
14 นายประสาท สารทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง
15 นายทินกร กระบิล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฮ
16 นายสุมิตร อินทร์รัมย์ ครู โรงเรียนบ้านธงหลวง
17 นางเฉลียว ค้ าชู ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
18 นางจารุณี ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
19 นางสุรีรัตน์ จิตรไพศาล ครู โรงเรียนบ้านต้าม
20 นางชนาทิพย์ ซุยหาญ ครู โรงเรียนบ้านนาซาว
21 นางสาคร ยมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านไชยสถาน
22 นางนันทภรณ์ งามสม ครู โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน
23 นางสมคิด ศรีจ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
24 นางสัจจพร สารศรี ครู โรงเรียนบ้านสองแคว
25 นางศศิธร ปันยศ ครู โรงเรียนบ้านสองแคว
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26 นางณัชธนนันท์ พอใจ ครู โรงเรียนบ้านผาขวาง
27 นางกรรณิกา อยู่จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านผาตูบ
28 นางดรุณี จูประวัติ ครู โรงเรียนบ้านผาตูบ
29 นายด ารงค์ รอวิลาน ครู โรงเรียนบ้านผาตูบ
30 นางเพ็ญศรี ทิพย์ตัน ครู โรงเรียนบ้านผาสิงห์
31 นางประจวบจิต จ ารัส ครู โรงเรียนบ้านผาสิงห์
32 นางจารุนันท์ ดีสีใส ครู โรงเรียนบ้านกาใส
33 นางวัชรี นุแปงถา ครู โรงเรียนบ้านกาใส
34 นางสาคร กาพรม ครู โรงเรียนบ้านวังตาว
35 นางสาวละออ ธรรมลังกา ครู โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา
36 นายเจษฎา มหาวรกิต์ิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา
37 นางพัชชิราวรรณ ดีปานา ครู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
38 นางรัตนา มาบุญลือ ครู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
39 นางสุภาพร พรสายสวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
40 นางกนกวรรณ พงศ์ธนาพร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
41 นางเพ็ชรี กิติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
42 นายวัชระ วงศ์สิทธิ์ ครู โรงเรียนราชานุบาล
43 นางจิราลักษณ์ เจดีย์กัน ครู โรงเรียนราชานุบาล
44 นางนิตยา แสงทอง ครู โรงเรียนราชานุบาล
45 นางปราณี ธรรมราช ครู โรงเรียนราชานุบาล
46 นายกิจชัย ส่องเนตร ครู โรงเรียนราชานุบาล
47 นางสมจิตร หาญสงคราม ครู โรงเรียนราชานุบาล
48 นางทิวาพร พิมพ์แสงจันทร์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)
49 นางส าอาง ศรีตระกูลวงศ์ ครู โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
50 นางสุกัญญา สะสม ครู โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
51 นายประสงค์ ทุง่ส่ี ครู โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
52 นางจันทร์เพ็ญ อ้อยใจ ครู โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
53 นายวุฒิพันธ์ กอบกอง ครู โรงเรียนบ้านนาเคียน
54 นางพัฒนา ใจแก้ว ครู โรงเรียนบ้านครกค า
55 นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
56 นางเตรียมจิต ค าเต็ม ครู โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
57 นางดารา ลัมยศ ครู โรงเรียนทุง่ศรีทอง
58 นายวุฒิไกร ใจยศ ครู โรงเรียนศรีนาชื่น
59 นางจุติกา ศรีวิชัย ครู โรงเรียนศรีนาชื่น
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60 นางพิศนา กามีวงศ์ ครู โรงเรียนศรีนาชื่น
61 นางศิวาภรณ์ อารัญ ครู โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
62 นางภัทรนุช แก้วขอด ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังหมิ่น
63 นายรังสรรค์ จันทร์จองค า ครู โรงเรียนบ้านไหล่น่าน
64 นางนงเยาว์ แก้วกุลฑล ครู โรงเรียนวัดท่าข้าม (สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจารอุปถัมภ)์
65 นางเพ็ญศรี เขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนวัดท่าข้าม (สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจารอุปถัมภ)์
66 นายกฤษณพรหม สุธรรม ครู โรงเรียนบ้านน้ ามวบ
67 นางจันทนา ธิค า ครู โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม
68 นางศิริรัตน์ เจริญดี ครู โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม
69 นางชุติกร ป้องแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน
70 นางเพ็ญศรี ดาวทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าปัว้
71 นางสิริพรรณ แสนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)
72 นางรัตนาพันธ์ พลธนะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง
73 นางธีรวรรณ ไชยบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านนาหล่าย
74 นายฉัตรชัย ละพรม ครู โรงเรียนบ้านใหม่
75 นางวาสนา ปัญญาดี ครู โรงเรียนบ้านใหม่
76 นางสุภาพร ปานต๊ะระษี ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง
77 นางรพิพรรณ จะนะพรม ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง
78 นางกัลยา แสงประจักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง
79 นายกิตติศักด์ิ เขื่อนค า ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง
80 นางจินดา เขื่อนค า ครู โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที ่125
81 นายภาณุพงศ์ ธิสาร ครู โรงเรียนบ้านสถาน
82 นายสินชัย ใหม่จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสถาน
83 นายเกรียงไกร ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านสถาน
84 นายสน ศรีพรม ครู โรงเรียนบ้านนา
85 นายปรีชา เทพสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านเปา
86 นายจรัญ ทองค า ครู โรงเรียนบ้านส้าน
87 นางชลธิชา ชาติประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
88 นางนิภา สารทอง ครู โรงเรียนบ้านค าเรือง
89 นายบันเทิง ทัว่ประโคน ครู โรงเรียนบ้านนาบอน
90 นางละเอียด ทาวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง
91 นางวิไลพร วงค์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดด
92 นางฉลวย เชียงทอง ครู โรงเรียนบ้านป่าแดด
93 นางสมฤทธิ ์ณ น่าน ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
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94 นายสุนทร ดีปานา ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกี๋ยน
95 นายประดิษฐ์ บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อย
96 นางสาวพัชราภรณ์ ชัยพินิจ ครู โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
97 นางจันทร์ฟอง พันธุปาล ครู โรงเรียนบ้านม่วงต๊ึด
98 นางสมศรี นาตัน ครู โรงเรียนบ้านม่วงต๊ึด
99 นายปราการ พิมสาร ครู โรงเรียนบ้านน้ าแก่นกลาง

100 นายชาติ กุลมะโน ครู โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
101 นางแจ่มใส ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนราชานุบาล
102 นางศิริกุล ล าขาว ครู โรงเรียนบ้านวัวแดง
103 นางวาสนา จันต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
104 นางสาวสมจิตร แมดเมือง ครู โรงเรียนบ้านค้างอ้อย
105 นายไกวัลย์ ถนอมสิน ครู โรงเรียนบ้านปิงใน
106 นางส าเนียง ขวัญใจ ครู โรงเรียนบ้านดู่พงษ์
107 นายนิวัฒน์ อัทธยศ ครู โรงเรียนบ้านน้ าลัดสบแก่น
108 นางวิไลวรรณ พุทธาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงใหม่

1 นายจรัส ขนิษฐ์น้อย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางกฤตยา ส าราญทรัพย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางจินตนา วรรณวัตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ
4 นายมานพ ตรัยตรากุล ศึกษานิเทศก์
5 นายสมศักด์ิ จันทร ศึกษานิเทศก์
6 นายสุชาติ กะรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอน
7 นายสมาน เปียงใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม
8 นายเสถียร ค ารังษี ผู้อ านวยการโรงเรียนวรนคร
9 นายชุมพล วิชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง

10 นายเชิดศักด์ิ ไชยโย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน 
11 นายเดช ปัญญาภู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงสอง
12 นายสุวัฒน์ คงศรีศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนธาราบรรพต
14 นายพิทยา เขตบุญไสย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคัวะ
15 นายสนิท สุทธการ ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา
16 นางสุชาดา จันทร์ทอง ครู โรงเรียนบ้านวังว้า
17 นางยุพิน รัตนพิกุล ครู โรงเรียนบ้านยู้
18 นายสว่าง ปินตา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
19 นายจักรกริช ดอกเกี๋ยง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
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20 นางรังษี ปินตา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
21 นางขนิษฐา ใบยา ครู โรงเรียนแสนทองวิทยา
22 นางอ าเพียร จึงตระกูล ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
23 นางสืบสาย ไชยศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
24 นางสาวสมร ยาสาร ครู โรงเรียนวรนคร
25 นายพีรวุฒิ แสนนิทา ครู โรงเรียนวรนคร
26 นายธิติวัฒน์ ขันหลวง ครู โรงเรียนวรนคร
27 นางประพันธ์ จันทร์วัง ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก
28 นางอัญชา ปรังฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
29 นายประสิทธิ ์ปรังฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
30 นางสมพรรณ ก้อนค า ครู โรงเรียนบ้านหนองผุก
31 นายสมัคร แสงวรรณธีระ ครู โรงเรียนบ้านน้ ายาว
32 นางกัญจพัฒน์ ปัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนแท่น
33 นางราตรี อินท า ครู โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม
34 นางประนอม อรุณานันท์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
35 นางอ านวยสุข ค ารังษี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
36 นางสาวติรัตน์ กองบุญ ครู โรงเรียนบ้านผาน้ าย้อย
37 นางยุวดี คันธะเรศย์ ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
38 นายชูชาติ อุ่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
39 นายสาธิต ชินกลาง ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
40 นางรัตนา สิทธิหาญ ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
41 นางอนงค์ มะโนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้ า(ไตรราษฎร์บ ารุง)
42 นางนัทธมน ค าครุฑ ครู โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
43 นางสาวสมาพร อินต๊ะกัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
44 นายทองดี เนตรวีระ ครู โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
45 นางเสาวลักษณ์ ชนะเกษม ครู โรงเรียนแสนทองวิทยา
46 นางละมัย เนตรวีระ ครู โรงเรียนแสนทองวิทยา
47 นางวันดี ศิริเดชากุล ครู โรงเรียนบ้านแหน
48 นางบ าเพ็ญ ริกันต์ ครู โรงเรียนบ้านแหน
49 นางนงนภัส เข็มอนุสุข ครู โรงเรียนบ้านแหน
50 นางจรุณี พิมเสน ครู โรงเรียนบ้านสบเป็ด
51 นายเพชร ค าครุฑ ครู โรงเรียนบ้านสบเป็ด
52 นายสมุห์ มงคล ครู โรงเรียนบ้านสบเป็ด
53 นางละมัย ตาลตา ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
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54 นางผกา กะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านร้อง
55 นางสุมาลี ดีอุ่น ครู โรงเรียนศรีสระวงศ์
56 นายประหยัด สายสูง ครู โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
57 นายสมศักด์ิ พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
58 นายมนตรี สุทธหลวง ครู โรงเรียนบ้านนาฝาง
59 นายค าหมั้น ไชยยะ ครู โรงเรียนบ้านพาน
60 นางทักษกานต์ เสฏฐวุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาวงศ์
61 นายชาลี ไชยเสน ครู โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที ่๑๖๖
62 นายประชา คีรีสัตยกุล ครู โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที ่๑๖๖
63 นางสาววรรณวิไล วงศ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
64 นายค ารณ บุญเกษม ครู โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง
65 นายพัฒน์ ขันทะสีมา ครู โรงเรียนบ้านต๊ึด 
66 นางวศพร พิมพ์มาศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ช้าง
67 นายวิทยา มหายศนันท์ ครู โรงเรียนบ้านสบมาง
68 นางชนัญกานห์ ลุนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสองแคว
69 นางรัชนีกร เทพกอม ครู โรงเรียนบ้านสองแคว
70 นายเสน่ห์ ไชยปรุง ครู โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา
71 นายเธียร ค าเขียว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
72 นางพินผกา อินต๊ะ ครู โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา
73 นางสุกานดา กรองทอง ครู โรงเรียนบ้านปง
74 นางปวีณ์มาส จิรกุลอรุณวัชร์ ครู โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
75 นางประไพ ชมภูมิ่ง ครู โรงเรียนบ้านพาน
76 นายมิตร อินท า ครู โรงเรียนบ้านน้ าคา

1 นายพิพัฒน์ พุม่ยี่สุ่น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางกัญญา ศิริวิโรจน์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นายสุรศักด์ิ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์
5 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์
6 นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5(ไตรคามสิทธิศิลป)์
7 นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
8 นายสมบัติ ชอบธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระครูน้อย
9 นายณรงค์ ศรีริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย

10 นายพิสิฐ ทองธนสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝ้าย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
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11 นายกฤษณา เผด็จสุริยา ผู้อ านวยการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
12 นายกิตติ พรมดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค่าย
13 นายอภิวัฒน์ บุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง
14 นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดชัย
15 นายบุญเสริม รักพร้า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
16 นายสุรสิทธิ ์แสงโทโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
17 นายยุทธศิลป์ สุดหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลช านิ
18 นายบุญเรือง สาทะรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)
19 นางสาวปริศนา วงศ์อิน ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
20 นางบุศรา พิทยานันทกุล ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
21 นางปาจรีย์ สินเรืองภากร ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
22 นางวาสนา อึงวัชณปาน ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
23 นางดรุณี ถ้วยงาม ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
24 นางบัวทิพย์ ทิพย์อักษร ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
25 นางวัชราภรณ์ สินธุรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
26 นางวารุนีย์ พันธ์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
27 นายเรืองยศ ล้อธีรพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
28 นางสุพิชชา เพชรวงศ์ชัยศรีกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
29 นายชาญวิทย์ วงศ์ลีธีระกิจ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5(ไตรคามสิทธิศิลป)์
30 นางกรวิภา สวนบุรี ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5(ไตรคามสิทธิศิลป)์
31 นางเอมอร ว่องเกียรติไพศาล ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
32 นางสุภาวดี พิศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
33 นายบัญชา ย่านงูเหลือม ครู โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
34 นางละออ เนาว์พิริยวัฒน์ ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
35 นางรชยา รชตานนท์ ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
36 นายจีระพิน สินปักษา ครู โรงเรียนบ้านมาบสมอ
37 นายชาติชาย สืบค้า ครู โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
38 นายวิคูณ สุค า ครู โรงเรียนบ้านหนองตราด 
39 นายประหยัด โทนหงสา ครู โรงเรียนบ้านส าโรงโนนเค็ง
40 นางมนิดา ปักเคธาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
41 นางอบเชย ปักเคธาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
42 นายวิรัตน์ ชื่นใจ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
43 นายมานิต ไชยรส ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง
44 นางเสาวนีย์ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง
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45 นางสายพิน แสนใหม่ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
46 นางเพ็ญศรี จาบรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านมะค่า
47 นายหย่ง บุญรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
48 นางสาวสุมาลี ศรีตะวัน ครู โรงเรียนพระครูน้อย
49 นายวัชรินทร์ น้อยวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
50 นางอรลักษณ์ ปรัชญาศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
51 นางสมพร หมั่นกิจ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
52 นางค าปุน่ สังคะทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านสารภี
53 นางกัลยา แก้วหล่อ ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า
54 นางธัญดา พะนิรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซ า
55 นายกมล วรามิตร์ ครู โรงเรียนบ้านตลาดควาย
56 นางพรรนิตย์ ทองพิพยเนตร ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
57 นางสาวบังอร ผดุงผล ครู โรงเรียนวิมลวิทยา
58 นายอุทิศ มีช านาญ ครู โรงเรียนบ้านหลักเขต
59 นางสาวกิตติยา แก้วหล้า ครู โรงเรียนบ้านโคกเก่า
60 นางกนกกุล วะโรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านฝ้าย
61 นางไพรจันทร์ มันไร่ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
62 นางปรารถนา ทองแม้น ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
63 นายบัญชา วิทยาไพโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
64 นางวรรณา พยายาม ครู โรงเรียนบ้านถาวร
65 นางทัศนา อาจทวีกุล ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
66 นางปาลิณีย์ ไชยวชิระกัมพล ครู โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
67 นางเปรมจิตร์ หร่ังศรีสุข ครู โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
68 นางอัมพร ภักดีหาญ ครู โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
69 นายด ารงค์ ประทีปรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
70 นางวิลาสินี ปิตะรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
71 ว่าทีพ่ันตรีสนอง สวัสด์ิพูน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)
72 นางณัฐธยาน์ ประคองบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย"์บ้านบัว"
73 นางอรุณลักษณ์ พันธุย์ุรา ครู โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
74 นางประไพ ทับสุลิ ครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
75 นางวิไลวรรณ มีคม ครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
76 นายรังสิต วรรณโกษิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองค่าย
77 นางจ ารูญ แป้นทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองค่าย
78 นางธัญวรัตน์ คิมรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า
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79 นางกษิรา รสหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า
80 นางสาวล าพันธ์ รุ่งเรืองศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า
81 นางยุพาพิน แสงจิรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก๊
82 นางพจนา อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
83 นายยุทธพล กรุณา ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
84 นางดรุณี กรุณา ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
85 นางพรรณพร ลุงไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
86 นางถาวรีย์ มิดเดิล ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
87 นายวีรศักด์ิ ราชสีห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
88 นางรุ่งอรุณ ข่าขันมะลี ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
89 นางสาวรุจา รุจิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)
90 นางวรรณี ปะลุวันรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
91 นางอัมพิกา สระโกฎิ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
92 นางสุดใจ ทุมโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
93 นางบุปผา สะพู ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
94 นายรักษาสัตย์ โอช ารัมย์ ครู โรงเรียนบ้านตลาดชัย
95 นางกุลนันท์ กงประโคน ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
96 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
97 นางพิชญา อุ้มรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
98 นายสมชาย ทนปรางค์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
99 นางสาวรภีพรรณ มีทิม ครู โรงเรียนจันทราวาส(คุรุราษฎร์วิทยา)

100 นางสุพัตรา สายรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา"กุศลสามัคคีวิทยา"
101 นายการุณ สายรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา"กุศลสามัคคีวิทยา"
102 นายจันทร์ ประเจริญ ครู โรงเรียนบ้านตูมหวาน
103 นายชูศักด์ิ สุระประวัติวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
104 นางวิไล เสนานอก ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
105 นางสุวินีย์ ขันโพธิน์้อย ครู โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"
106 นายสมเกียรติ เมยประโคน ครู โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"
107 นายอวิรุทธิ ์ปรินทอง ครู โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"
108 นายสุทธิพงษ์ ทองพราว ครู โรงเรียนบ้านแสลงพัน
109 นายเสวียงชัย เสนานอก ครู โรงเรียนบ้านแสลงพัน
110 นายสุรพรรณ จันทบาล ครู โรงเรียนบ้านแสลงพัน
111 นายสฤษด์ิ ตุพิมาย ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
112 นางนวลศรี บุญเป้า ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
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113 นายเวียงชัย กิ่งวงศา ครู โรงเรียนบ้านส่ีเหล่ียมน้อย
114 นายสมส่วน ชิงรัมย์ ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
115 นางอัมพร สายนาค ครู โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
116 นางนิรดา ปรัชญาวงษ์ชัย ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
117 นางรพีพรรณ รัตนชีวพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
118 นางวีรยา สวัสด์ิรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
119 นางลักษณศรี มนเพียรจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
120 นางวรวรรณ วิทักษบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
121 นายธวัช วิทักษบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
122 นายพิสิษฐ์ กิจพิสิฐปรีชา ครู โรงเรียนวัดหนองครก
123 นางอ าไพ สิงเดช ครู โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ
124 นางสุรัตน์ จันทร์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านลุงม่วง
125 นายพิเชษฐ ทีรั่ก ครู โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
126 นายท านอง สครรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
127 นายบุญศักด์ิ รักชาติ ครู โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
128 นายบุญนาย ชุดไธสง ครู โรงเรียนบ้านสนวน"ศิริมงคลวิทยา"
129 นางยุพเรศ จันตะคุปต์ ครู โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเต่ินพัฒนา
130 นายอมร บุญที ครู โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
131 นางพัชราภรณ์ ไร่ขาม ครู โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
132 นางอ าไพ ทับทิมงาม ครู โรงเรียนวัดหัวสะพาน
133 นายประเสริฐ ศริญญาวัจน์ ครู โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
134 นางภิญญา นามไพ ครู โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
135 นางสมจิต สุดหอม ครู โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
136 นางสมพรพิศ มาศวิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดกะทิง
137 นายนิธิโรจน์ เชื้อกิตติศักด์ิ ครู โรงเรียนโคกกลางอนุสรณ์
138 นางสุพร สุรางค์กูล ครู โรงเรียนโคกกลางอนุสรณ์
139 นางสุชีรา พรมทองพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อ านวยวิทย"์
140 นายผัน สอนอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
141 นางละมุล สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
142 นางปัทมพร ปัดกอง ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
143 นางพุสณีย์ ชาติประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเมืองยาง"เอี่ยมโอกาสประชานุกูล"
144 นายน้อย ชาติประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา
145 นายเกรียงศักด์ิ สุราราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสนวน
146 นางอ านวย ขวัญบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย
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147 นางศิริรัตน์ คุ้มครอง ครู โรงเรียนอนุบาลช านิ
148 นางนงลักษณ์ ฉายา ครู โรงเรียนอนุบาลช านิ
149 นางบุรัสกร ตรงไธสง ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
150 นางธนาภรณ์ เอกตาแสง ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
151 นายเสริม เจริญศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
152 นางสุแพงศรี วิเศษวงษา ครู โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย
153 นายวสันต์ ยืนชนม์ ครู โรงเรียนบ้านโยนช้า(บุญอาจวิทยา)
154 นายวีระศักด์ิ สุขเกษม ครู โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)
155 นางสุนันทา แสนศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา
156 นายมณีศักด์ิ แสนปัญญา ครู โรงเรียนส าโรงสันติภาพ
157 นางบรรจบ วัฒนพงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
158 นายสุชิต จันทร์ส่องศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
159 นางศิริกาญจน์ บุตรศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
160 นายคณิต วงศ์ไพศาลศิริกุล ครู โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
161 นางวลัยพันธ์ สุรินทราบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านตะโก

1 นางสุภาภรณ์ เอี่ยมศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
2 นางศศิธร เหิมหาญ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ 
3 นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ 
4 นายไพโรจน์ ยอดสะเทิน้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
5 นายอังกูร สายบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
6 นายคาน นามสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวถนน
7 นายประดิษฐ์ พิชนาหะรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านปราสาท
8 นายสงกรานต์ อือตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง
9 นางบัวผัน ปุยะติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยาง

10 นายกฤษฎาพัฒน์ เช่นรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
11 นายสงัด ศรีเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลัก
12 นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
13 นายณรงค์ พรหมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11
14 นายประสิทธิ ์แสงดาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลอย
15 นายจ าเนียร บัวแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกย่าง
16 นายอุดร จงกล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
17 นายสุทัศน์ สารพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกชุม
18 นายกิตติศักด์ิ สายกระสุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประดู่

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
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19 นายเสน่ห์ เวือมประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจรเข้มาก
20 นายเหรียญ กรานประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลัด
21 นายสมบัติ บุตรงาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
22 นางประดิษฐ์ พาจันทึก ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
23 นายค าพอง อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
24 นายเกรียงศักด์ิ ธรรมเทวฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองตะครอง
25 นางรัชตา สุขวัฒนมงคล ครู โรงเรียนวัดหนองตะครอง
26 นางวิไล เปีย่มอักโข ครู โรงเรียนวัดบ้านจอม
27 นายสมเดช จานรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด
28 นางสาวอภิญญา ภัทรบทมาศ ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด
29 นายอุดร มัฐผา ครู โรงเรียนบ้านนาราใหญ่
30 นายโยธิน พินิจจันทกานต์ ครู โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง
31 นางนงเยาว์ แม่นย า ครู โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
32 นายสมบัติ ซ่ือตรง ครู โรงเรียนบ้านอโณทัย
33 นางค าแปง คุณโน ครู โรงเรียนบ้านกุดโคลน
34 นางมาลี ครองชื่น ครู โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิป์ระชาสรรค์)
35 นางพัชรี มงคลชาติ ครู โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
36 นางพนารัตน์ สุภาภา ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
37 นางเกศินี พิประโคน ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
38 นายจ ารัส ศรีเตชะ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
39 นายศักดา อุปชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
40 นางกาญจนา วาลีประโคน ครู โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
41 นายบุตรดา สาคเรศ ครู โรงเรียนบ้านหว้า
42 นางสุมิตรา ดินจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ
43 นางจิตตานันท์ จงกล ครู โรงเรียนบ้านหลัก
44 นายธีรกิตต์ิ ฝักฝ่าย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
45 นายสมพักตร์ ทรัพย์สุข ครู โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8
46 นางกอบแก้ว วิวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านตัวอย่าง
47 นางส ารอง ลามี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
48 นายวีระศักด์ิ ภูผิวเดือน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
49 นางปรารถนา บทมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
50 นางวัฒนา บุตรดีขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
51 นายสิงห์คร บุญชู ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
52 นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์ ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
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53 นางกอบกุล ปุรณะ ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
54 นางอุมาพร เมอะประโคน ครู โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง)
55 นางลักขณา จุดโต ครู โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง)
56 นางวณิษฐา สิริวรรณภัสร์ ครู โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง)
57 นางสัมฤทธิ ์ลิไธสง ครู โรงเรียนบ้านศรีถาวร
58 นางอภิวัน มาลีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขว้า
59 นายอภิศักด์ิ ชัยวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
60 นางประชุม รณสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
61 นายด ารง ปุยะติ ครู โรงเรียนบ้านพาชี
62 นางเพ็ญศรี งอนกระโทก ครู โรงเรียนบ้านห้วยปอ
63 นางเพียงฤดี รักษะประโคน ครู โรงเรียนบ้านห้วยปอ
64 นางสาวบังอร บุญสวาย ครู โรงเรียนบ้านหนองเอียน
65 นายทวีวัฒน์ เสง่ียมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
66 นางร าไพ ศรีวงศ์สุดตรง ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร
67 นายวิบูลย์ โพใครศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง
68 นางเจียมจิรา สาลีวัน ครู โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
69 นายบุญเมือง พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านละลมพนู
70 นางธนัญญา รัตนประดับ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
71 นายสฤษด์ิ เลิศสกุล ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
72 นางอัมพร ภัณฑะประทีป ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
73 นายจรัส หิงประโคน ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บ ารุง)
74 นายสายัณห์ ต่างประโคน ครู โรงเรียนบ้านโคกย่าง
75 นายวัชรชัย ก้องกาญจโนภาส ครู โรงเรียนบ้านโคกย่าง
76 นายเสนอ นึกมั่น ครู โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
77 นางพรรณี นึกมั่น ครู โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
78 นายเฉลิม ยิ้มชื่น ครู โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ)์
79 นายสุเชษฐ์ สุขนึก ครู โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
80 นายเริงศักด์ิ แพพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแสลงโทน
81 นายบุญมี แผ้วพลสง ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
82 นางชะอุ่ม จิตต์ใจรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
83 นางสุภรณ์ พรรณพิสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
84 นางปิยะนุช เฮ่ประโคน ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บ ารุง)
85 นายสุนทร เมืองมาก ครู โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา
86 นายยรรยงค์ เสือประโคน ครู โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บ ารุง)
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87 นางดวงมณี นครวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเห็ด
88 นายจ านง คงพรหม ครู โรงเรียนบ้านโคกตูม
89 นายสุทธิชัย นพตลุง ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา
90 นายสมัย เย็นมั่น ครู โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
91 นางสมคิด พลอยนิล ครู โรงเรียนบ้านตะแบก
92 นายถนอม ราชประโคน ครู โรงเรียนบ้านแพงพวย
93 นางวิมล คล่องดี ครู โรงเรียนบ้านแพงพวย
94 นางอุษา หานามชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
95 นางภาวินีย์ ปิติมานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
96 นางเฉลียว หวังคะพันธ์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
97 นางศิริดาพงศ์ ภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด
98 นางจินตภาณี ชื่นประโคน ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
99 นางสมนึก สินสุพรรณ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

100 นางจิรายุ สราญบุรุษ ครู โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง
101 นางสาวนงลักษณ์ ศรีพรหม ครู โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง
102 นางเพ็ญศรี สุวรรณวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
103 นายไกรศักด์ิ ล้ิมศิริ ครู โรงเรียนวัดปทุมคงคา
104 นายญาณกิตต์ิ วสุวัฒนาอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านพาชี
105 นางนิตยา สมทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
106 นายชยพล วุฒิภัทรโสภณ ครู โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี
107 นางพยงค์ พวงประโคน ครู โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
108 นางนงลักษณ์ บุญใส ครู โรงเรียนบ้านโคกกี่
109 นายชาญวุฒิ จรูญเรือง ครู โรงเรียนบ้านป่าชัน
110 นายเริงศิริ เสียงตรง ครู โรงเรียนบ้านตะแบก

1 นางวีรยา รังสูงเนิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
2 นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่
3 นายประเสริฐ มากนาคา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิง่อนุสรณ์)
4 นายวัชรชัย สวัสด์ิรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน
5 นายชนะพันธุ ์อันดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
6 นายจุลพงษ์ ดีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บ ารุง)
7 นางสาวอุดม ประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม
8 นายรณยุทธ เดชเป้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ไผ่
9 นายอุดม วงศ์จอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
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10 นางเบญจมาศ วรสีหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา"
11 นายสนิท ประทุมตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง
12 นายประดิษฐ์ มาตราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
13 นายอร่าม นุชพิทักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
14 นายบรรจง จ าลองชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่จังหัน
15 นายไตรภพ จันทร์แสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
16 นายประสาร นาคะพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่
17 นางอ าไพ พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
18 นางอาภากร พรหมชัย ครู โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิง่อนุสรณ์)
19 นางกัญญาณัฐ เรืองจ ารัส ครู โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิง่อนุสรณ์)
20 นางประไพ ภักดีพินิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
21 นายชลอ เทียนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
22 นางพรกมล ชัสวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ)์
23 นางสุรัตน์ ทองช่างเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501"
24 นางสาวสุวรรณา ช่อกระถิน ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
25 นางจันทิมา วิรุณพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดสุขส าราญ
26 นางขจี จันทร์ดี ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
27 นางพร้ิมเพรา บุญด้วง ครู โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
28 นางสมควร สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
29 นางสาวจิราวรรณ ภาวะสุทธิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
30 นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที ่225"
31 นายนาวี อู๋ไพจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที ่225"
32 นางรัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
33 นางพรสุรีย์ ลิไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
34 นางทัศนีย์ ศรีพลกรัง ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
35 นางจิราลักษณ์ นิ้มหัตถา ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
36 นางสะเอม กุยศรีกุล ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
37 นายประจักษ์ วรนุช ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
38 นายสมเดช มาวรรณ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
39 นายสุคิด เรือนมะกอก ครู โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
40 นายบุญเสริม จันลา ครู โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
41 นางหทัยภัทร เทียรวรรณ ครู โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
42 นางอัญชลี สามารถ ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
43 นางนภาพร ก าแพง ครู โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
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44 นางอรชร ภาระราช ครู โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
45 นายรณฤทธิ ์รักสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านวังกระโดน
46 นายเดช ยินดีชาติ ครู โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
47 นายส าราญ เทพเนาว์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
48 นางอรพิน เวชชศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
49 นางกิ่งแก้ว พยัคฆก์ุล ครู โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
50 นางสุพัฒนา สังข์โกมล ครู โรงเรียนบ้านหนองง้ิวหนองไทร
51 นายส าเภา บวรชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
52 นายสุพล คชชาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง
53 นายดนัย สุริยวงศ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
54 นางอันทิพา เผือกยอด ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
55 นางพัฒนา หินเมืองเก่า ครู โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
56 นางภัทรานี เธียรวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
57 นางสาวล ายอง โล่ห์นารายณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
58 นายอัครินทร์ ทองพระพักตร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
59 นายสุชิน สุขสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดก้านเหลือง
60 นางสุภาพร ทิพย์โภชน์ ครู โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
61 นางสายันต์ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
62 นางสาวเพียงใจ ทิพย์นางรอง ครู โรงเรียนบ้านเสลา
63 นางเปรมฤดี พันธุว์ิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
64 นายมีเดช วิทย์ไธสง ครู โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
65 นายจรูญ เมืองแสน ครู โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
66 นางมาลัย บูลย์เดช ครู โรงเรียนบ้านทุง่โพธิ์
67 นางไพฑูรย์ จิตรากูล ครู โรงเรียนบ้านหนองทองล่ิม
68 นางจิราภรณ์ กัณหา ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊
69 นางสมหญิง เต็งประวัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊
70 นางสมหมาย อ่อนเขนย ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
71 นางปราณีต คนชุม ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
72 นางล าดวน จิตร์สนธิ ครู โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
73 นางวันนา ลุนโน ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
74 นางสมพร นุชพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
75 นางค าเสร็จ ปักเคเต ครู โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
76 นางสาวประทินพร ประทุมเทา ครู โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
77 นางบรรจบ จันทคณานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
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78 นางอ านวย ชอบท าดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
79 นางประเสริม สิงห์วงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสมจิต
80 นายเฉลิมชัย ทิพย์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
81 นายเกรียงศักด์ิ นพรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข
82 นางสาวเพ็ชรศร ปาละนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
83 นางกรกนก เนติ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
84 นางรัชนี ธีรวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
85 นางนิตยา พลดงนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
86 นางค าปุน่ อารีเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
87 นางอุษา เรืองยงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
88 นายทศพล บุญเกิด ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
89 นายสุพจน์ ทวนไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขส าราญ
90 นางอ าไพ ค าแท้ ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขส าราญ
91 นายเอกศิลป์ ขันนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขส าราญ
92 นางนงคราญ พลกระโทก ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
93 นางเบญจพร ธุระพันธ์ ครู โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
94 นางศรีอ าไพ วงศ์จอม ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
95 นางลัดดาวัลย์ วรงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวลี
96 นางนงนุช เกิดแสงรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา"
97 นายบัลลังก์ แคนสิงห์ ครู โรงเรียนวัดห้วยหิน
98 นายสมนึก ภิญญมุขสาพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านซับคะนิง
99 นางสมจิตร แม้นประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองหิน

100 นายศุภชัย บริหาร ครู โรงเรียนบ้านคลองหิน
101 นางนวลฉวี อินทรามาลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
102 นางบรรจง วงศ์ธนสุข ครู โรงเรียนอนุบาลปะค า
103 นางพรรณทิพย์ ศักด์ิศรีวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านสุขส าราญ
104 นายทินกร สาระคร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
105 นายเศวต ทิพย์อักษร ครู โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
106 นางวารินทร์ เย็นเพชร ครู โรงเรียนบ้านโคกลอย
107 นางสมพร ไทยยินดี ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น
108 นางยุพา ทองดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
109 นายกุญชร พรมโสภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
110 นายทรงพล พลศรี ครู โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
111 นายสุขุม เกตุใหม่ ครู โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
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112 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุดา ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
113 นางสุรัตน์ ปานเกิด ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
114 นางสาวสายัน เป็นนวล ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา)
115 นางทัศนี เก่าแก่กุลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา)
116 นายอดุลย์ คมวชิรกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองถนน
117 นายประยงค์ ปานใจนาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
118 นายทศพล พิมพ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านตากอง
119 นายสุนทร สีสุมัง ครู โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
120 นายราเชนทร์ สิงห์มนัส ครู โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
121 นายไกร ธิราชรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง
122 สิบตรีอุทิศ แก้วปร่ิมปรัก ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง
123 นายสมปอง ศรีวรมย์ ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
124 นายณรงค์ อุทก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
125 นางปัทมา สลวนรัมย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
126 นางวันทณีย์ หฤหรรษ์ ครู โรงเรียนบ้านบุกระสัง
127 นางธิดาวรรณ เศรษฐภักดี ครู โรงเรียนบ้านสระสะแก
128 นางยี่สุ่น ศิริเมฆา ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
129 นายวรกร วรรณแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
130 นายสุนทร บรรเทาพล ครู โรงเรียนบ้านสระขาม
131 นายประชุม บุญเย็น ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
132 นางสวัสด์ิ อินทร์ช านาญ ครู โรงเรียนบ้านกระเบือ้ง
133 นายเอกรัฐ นานอก ครู โรงเรียนบ้านกระเบือ้ง
134 นายสะอาด พลถาวร ครู โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง
135 นางทองพูน ทองเชิด ครู โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง
136 นายวินิจ ทัดไพร ครู โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
137 นางสากร สุดสายเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
138 นายวารินทร์ สุดสายเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
139 นางพยุง นาคนวล ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
140 นางจันทิตย์ สีหามาตร์ ครู โรงเรียนบ้านส าราญ
141 นางสาวสมจิต แก้วรักษา ครู โรงเรียนบ้านหนองง้ิวหนองไทร
142 นางอรสา กัลยานุกิจ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
143 นางพิไส รักพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
144 นายอภินันท์ ชัยน้ าอ้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองต้อ
145 นายบุญมี นนทา ครู โรงเรียนบ้านปล้ืมพัฒนา
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146 นายบัณฑิต ศรีอนงค์ ครู โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
147 นายรชฏ ม่วงสาย ครู โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
148 นางจันดี ยามเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกลอย

1 นายสุขุม วรรณวิจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองต้ิว
2 นายสุขุม วรรณวิจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
3 นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอน
4 นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสตึก
5 นายชาญยุทธ นาเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลัดมุม
6 นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
7 นายอดิศักด์ิ แก้วประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางทะเล
8 นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรส าราญ
9 นายบุญชู แถวนาชุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคา

10 นายประกอบ แสงกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระบัว
11 นายเปรียญ พรมไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองการะโก
12 นายจรัส พรดีมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
13 นายบรรเจนต์ ลิไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
14 นายปัญญาวี เวหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อย
15 นางสุมิตรา ชุนรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองต้ิว
16 นางทองสี ภูบาลชื่น ครู โรงเรียนสมณาวาส
17 นายอารมณ์ โพธิข า ครู โรงเรียนสมณาวาส
18 นางค าพัน บุตรไธสง ครู โรงเรียนสมณาวาส
19 นางกุลธรี ตาดโคกสูง ครู โรงเรียนวัดอิสาณ
20 นางอัญชลี แผลงประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง
21 นายชาญศักด์ิ สุขศรี ครู โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์
22 นางวันเพ็ญ เกริกอ านาจ ครู โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์
23 นางสาววิไลวรรณ กัณหา ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร
24 นางไสว โสภากุล ครู โรงเรียนวัดหงษ์
25 นายด ารง นามประกอบ ครู โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
26 นางทัศนีย์ นามประกอบ ครู โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
27 นางทองด้วง แสงกุล ครู โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
28 นางกระบวน จ่าไธสง ครู โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
29 นางจิราภรณ์ เลียมไธสง ครู โรงเรียนวัดสระบัว
30 นายเรืองศักด์ิ แก้วลอย ครู โรงเรียนบ้านดอน
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31 นางประกาย พลทามูล ครู โรงเรียนบ้านดอน
32 นายอภิชาติ ค าพิลา ครู โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
33 นางนันทพร พนาจันทน์ ครู โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
34 นางวิลาวัลย์ สาไธสง ครู โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
35 นายณัฐดนัย ประดับโชติ ครู โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
36 นางจีระพันธ์ แสวงชัย ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
37 นายทิวากรณ์ จ่าไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
38 นางสวนิต รักชอบ ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
39 นางวันทนีย์ สิงห์ไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
40 นางเบญจพร ติณนรเศรษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
41 นางดาริกา พลวัน ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
42 นางสมหมาย โตนไธสง ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
43 นางสุวิญชา จันทบาล ครู โรงเรียนบ้านบุง่เบา
44 นายอุทัย ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)
45 นายส ารอง โกตถา ครู โรงเรียนวัดวงษ์วารี
46 นางวาสนา ณรงค์ศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดวงษ์วารี
47 นางส ารวย คนกลาง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
48 นายวุฒิศักด์ิ วิชิต ครู โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)
49 นางสองสุดารักษ์ ปะตังถาโต ครู โรงเรียนบ้านแคน
50 นางระวี พยุงแสนกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
51 นายอรรถพร มาลีนันท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
52 นางรัชนี เวหา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
53 นางจิตรา กุงไธสง ครู โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
54 นายพรชัย จันทร์อาภาส ครู โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
55 นางอนัญญา จันทโนดม ครู โรงเรียนบ้านดงพลอง
56 นายวิรัตน์ เกล้ียงแสนเมือง ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
57 นายเสรี วงศ์แก่นท้าว ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
58 นางอารี วงศ์แก่นท้าว ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
59 นายปัญญา บุญที ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
60 นายบุญถม ต่างใจเย็น ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
61 นายสงบ สารชาติ ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
62 นางศิริญา มนต์อรุณโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง
63 นางเบญจวรรณ อาษากิจ ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง
64 นายประดิษฐ์ ปุราชะกา ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล(ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)



๒๖๑

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
65 นายสมบูรณ์ ลายสุขัง ครู โรงเรียนบ้านโนนกลาง
66 นายเวช ประทุมมา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
67 นายประวัติ บุญละคร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
68 นายบุญเพ็ง ฉัตรวิทยกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
69 นายบุญสุข ค าพมัย ครู โรงเรียนวัดฤาษีสถิต
70 นายวัชรินทร์ โสลี ครู โรงเรียนวัดฤาษีสถิต
71 นางฉวีวรรณ เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง
72 นางวาสนา กีระติชัยนันท์ ครู โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บ ารุง
73 นางชิดชนก ศรีมหาพรหม ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
74 นางอมร จันทร์ตรี ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
75 นางอุมา มั่นเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
76 นางสมพิศ ศรีทอง ครู โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
77 นายสมรัก ข่าขันมะณี ครู โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
78 นายแหลมทอง ขุนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปะค าดง
79 นายสมบูรณ์ ปาโสรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
80 นายเฉลิมชัย ศรีสุวัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเขว้า
81 นายณัฒิวุฒิ อรุณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านแพ
82 นางชนากานต์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดงย่อ
83 นางรัมณีย์ ล้ิมอุบัติตระกูล ครู โรงเรียนบ้านดงย่อ
84 นายสังเวียน ตรีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงย่อ
85 นางนิตย์รดี เย็มรมภ์บวรภัค ครู โรงเรียนบ้านหนองขวาง
86 นางศรีวิไล ปักกะสัง ครู โรงเรียนวัดบัวทอง
87 นายธงศักด์ิ ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
88 นายธงชัย นามณี ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน
89 นางมณทิรา เข็มทอง ครู โรงเรียนบ้านสตึก
90 นางสาวรวีวรรณ อาษากิจ ครู โรงเรียนบ้านยางน้ าใส
91 นายวีรานุวัฒน์ จงใจงาม ครู โรงเรียนบ้านพงแขม
92 นางปราณี อูตรวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บ ารุง)
93 นางปัทริน มงคลอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บ ารุง)
94 นายบัญชา จันทร์พลงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
95 นายสมพาน จันทร์นวล ครู โรงเรียนบ้านหนองเชือก
96 นางนิศานันท์ ด าพลงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองเชือก
97 นางพิกุล แสนเมืองชิน ครู โรงเรียนบ้านหนองเชือก
98 นายรชฏ ชะรุมรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
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99 นายวีระ เพียรมุ่งงาน ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

100 นายแสวง นามปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองปุนส าโรง
101 นางไพรินทร์ ไชยสงคราม ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง
102 นายสิทธิชัย ไชยสงคราม ครู โรงเรียนบ้านดงยายเภา
103 นางสุภาพร ทับทิมหิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
104 นางจันทร์ศรี ศรีเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
105 นางรจนา วรรณโคตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
106 นางพวงเพชร ขันธ์โพธิน์้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
107 นายประนอม ขันธ์โพธิน์้อย ครู โรงเรียนวัดบ้านพลับ
108 นายภูมิศักด์ิ ขวัญจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
109 นางละม่อม ศรีงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
110 นางวรรณระพี พิทยานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
111 นายสมาน วงษ์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านทุง่วัง
112 นายสถิตย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านทุง่วัง
113 นายส าอางค์ โยยรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่วัง
114 นางสุดารัตน์ นาเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
115 นางวันทนา เจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านสระกุด
116 นายวิจิตร ล าใย ครู โรงเรียนบ้านสระกุด
117 นางเนตรนภา พิทยานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก
118 นางสุภาวดี ตรีเหรา ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก
119 นายเจริญ ไทยโสภา ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
120 นายประสิทธิ ์วรรธนะก าจรกิจ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
121 นายอาคม อังคะ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
122 นางทองใส เสริมราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
123 นายจุมพล สงวนรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านกระทุม่
124 นายสุขสันต์ เหลือช่าง ครู โรงเรียนวัดชายอรัญ
125 นางกมลลักษณ์ วิชัยกิตติพศ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

1 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ 
2 นางเอมอร พันธุวร ศึกษานิเทศก์
3 นายประยุทธ โยธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันล า "เจริญวิทยา"
4 นายศรีจันทร์ เจริญจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนหอค าพิทยาสรรค์
5 นายสมาน วังหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู
6 นายลิขิต อุ่นค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
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7 นายส ารวย เทพขาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น
8 นายประไพ อุณาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์
9 นายมานิตย์ ภูคัสมาส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง

10 นายพิบูลย์ การิเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา
11 นายเทพนคร พลเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา
12 นายเรืองศักด์ิ เขื่อนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าแก้วโนนสามัคคี
13 นายภูวนัย ฐานะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเหว่ออุดม
14 นายสุทิน ลีเจ้ยวะระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง
15 นายกิตติพงษ์ เสียระหัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยา
16 นายธนิต แสนเทพ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์
17 นางกานต์ธีรา นามวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์
18 นายวัฒนศักด์ิ กงบุราณ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์
19 นายประพันธ์ พันธ์ค าเกิด ครู โรงเรียนบ้านนาป่าน
20 นางสายสมร โยธา ครู โรงเรียนบ้านพันล า"เจริญวิทยา"
21 นายทองใบ ชมภูยันต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ 
22 นางสาวบังอร จันทร์สะอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ 
23 นางพรศิริ ชัยมานันท์ ครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
24 นางประเนียร นาคอ้น ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
25 นางทิพวรรณ เณระสุระ ครู โรงเรียนบ้านไคสี
26 นายไตรภพ ร าเพยพล ครู โรงเรียนแก่งอาฮง
27 นายเดชา พันธ์ไชย ครู โรงเรียนธเนตรวิทยา
28 นางรดารัตน์ ฐานะวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
29 นางส าเนียง ทีหอค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
30 นางสุดาวดี วงศ์พงศ์ค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
31 นายส าราญ เทพสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านทองสาย
32 นายจรัส ศรีดี ครู โรงเรียนบ้านทองสาย
33 นายชัชวาลย์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
34 นายนวภเชษฐ์ ในอรชร ครู โรงเรียนบ้านชุมภูทอง
35 ว่าทีร้่อยตรีสถาพร ศรีสุวอ ครู โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้
36 นายทวีชัย สาขามุละ ครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
37 นายอากาศ อินทรพาณิชย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
38 นางรัชนีวรรณ มีธรรม ครู โรงเรียนบ้านปรารถนาดี
39 นางจิราพร นิลเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
40 นางผ่องศรี ศรพรหม ครู โรงเรียนบ้านดงเสียด
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41 นางบรรจง โพธิจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
42 นางเกศรินทร์ ศรีพรหม ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
43 นายธนาวุฒิ ธงษาราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
44 นางจีรนันท์ เสียงล้ า ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด
45 นางเสาวคนธ์ หงษ์ชูตา ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก
46 นายถนอมศักด์ิ เขียวค้า ครู โรงเรียนบ้านนาทราย
47 นายธีระวุฒิ จันทร์เภา ครู โรงเรียนบ้านนาทราย
48 นายมั่น เพ็งวงศา ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์
49 นายขวัญชัย จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์
50 นายวิฑิต ยี่สารพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์
51 นางดวงเดือน สิมมาโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์
52 นางประคอง กล่ินจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์
53 นางสมศรี ลุนหล้า ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง
54 นางประเนียง ศรีลุนใด ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง
55 นายทวีศิลป์ หอมสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านนาแสง
56 นางปรางศิริ ศิริขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
57 นางกฤษณา พิลารักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
58 นายสาคร ปัดไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
59 นางจารุวรรณ ฮาดดา ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
60 นายฟุง้ ฮาดดา ครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา
61 นายเผด็จ แสนอุบล ครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา
62 นายภูมิถาวร ค้ าคูณ ครู โรงเรียนบ้านค าบอน
63 นางระเบียบ เทศารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านค าบอน
64 นายปรีชา กุมภิโร ครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎรสามัคคี
65 นายถนอม บุญทาป ครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎรสามัคคี
66 นายอุดม ทองขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน
67 นางจันทร์เพ็ญ บุญพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าส าราญ
68 นายสุทธินนท์ ศรีแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
69 นายปัญญา นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
70 นายวัลลภ สารรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกบริการสันก าแพง
71 นางบุษบา ภูการุณย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่วิทยา 
72 นายสุยศ แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ
73 นางกมลรัตน์ วงษ์ภูธรณ์ ครู โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้
74 นางบุญเตรียม บัวพงษ์ชน ครู โรงเรียนบ้านดงสว่าง
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75 นายประกิจ ยอดเทพ ครู โรงเรียนอนุบาลบุง่คล้า
76 นางทับทิม ยี่ขอ ครู โรงเรียนบ้านหนองเด่ินทุง่
77 นายสุวิมล โสภาพร ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
78 นางดอกไม้ จันทร์แดง ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
79 นางส าเนียง ศรีน้อย ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
80 นางบัณฑิต สอนโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอ์ านวย
81 นางวนิสรา ปุณริบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอ์ านวย
82 นางส าราญ ชานุชิต ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก
83 นายพิชิต ปัญญาประชุม ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
84 นายไกรทอง ขัดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
85 นางสมพร สนั่นเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
86 นายสุจินต์ ไชยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค
87 นายสมพร แก้วมุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านซ าบอน
88 นายอารมณ์ พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าล่ี
89 นายบุญเมือง แสงยศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
90 นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
91 นางปิยวรรณ แก้วมงคล ครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
92 นางทองขันธ์ พัญโญศรี ครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
93 นายจ ารัส พรวาปี ครู โรงเรียนบ้านค าเตาะเลาะโนนเค็ง
94 นางใบเตย พรวาปี ครู โรงเรียนบ้านค าเตาะเลาะโนนเค็ง
95 นายภูษิต แสงชิกร ครู โรงเรียนบ้านค าแวง
96 นางสมควร สว่างวงค์ ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1
97 นายบุญเรือง พละสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนาวา
98 นางไพเราะ ชนะหาญ ครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
99 นางจันทญา ต้ังตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง

100 นายประยูร ศรีนะอารัง ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา
101 นางรัชนีย์ ศรีคลังไพร ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง
102 นางอรพิน โสภาวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
103 นายราเชน นิ่มเวไนย์ ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิโ์สกพอก

๑ นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๓ นายคงกฤช สว่างศรี ศึกษานิเทศก์
๔ นางล าเพย สนธิ ศึกษานิเทศก์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
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๕ นายประสาตร์ พันธุข์นุน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม)์
๖ นายชาญ กองนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนสุลักขณะ
๗ นายส าเริง ทองมอญ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว
๘ นายอุทิศ เอกญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลาดช้าง
๙ นายประสิทธิ ์แก้วสด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส

๑๐ นายลือชัย เจริญผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง
๑๑ นางพันธ์ทิพย์ จ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างภพ
๑๒ นางสาวประภา สาลีภัทรกุล ครู โรงเรียนขจรทรัพย์อ ารุง
๑๓ นางวัฒนา หวังพัฒน์ ครู โรงเรียนขจรทรัพย์อ ารุง
๑๔ นายนพรัตน์ ค าประดิษฐ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
๑๕ นางสาวศริญญา มากเปีย่ม ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
๑๖ นางฐานิตา ศุภจิตร ครู โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม)์
๑๗ นางสุนันทา กสิวิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดเทียนถวาย
๑๘ นางสมมิตร จรัสบุษราคัม ครู โรงเรียนวัดนาวง
๑๙ นางชุตินันท์ ศรีก าปัง ครู โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
๒๐ นายมาโนช ประดับลาย ครู โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
๒๑ นางสาวทัศนีย์ ยอดสินธุ์ ครู โรงเรียนวัดบางเด่ือ
๒๒ นางอุไรรัตน์ สกุลชีพ ครู โรงเรียนวัดบางเด่ือ
๒๓ นางสาวสารินี สาตราภัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
๒๔ นางระพีพรรณ พิทักษ์รัตน์ ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร
๒๕ นางฉวีวรรณ ทองย่น ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร
๒๖ นางปราณี พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
๒๗ นายชุมศักด์ิ เหมวิภาต ครู โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
๒๘ นางกันยาสิริ ฉิมเย็น ครู โรงเรียนวัดรังสิต
๒๙ นางสุวรี วิชยานุวัติ ครู โรงเรียนวัดรังสิต
๓๐ นางอ าไพ ธนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดรังสิต
๓๑ นางสุนันทา ประดิษฐ ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
๓๒ นางสาวสุจิตร ไชยนันทน์ ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
๓๓ นางชุติมา อัมพุนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
๓๔ นางพิมล พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
๓๕ นางสุดใจ บุญช่วย ครู โรงเรียนวัดบางเตยนอก
๓๖ นายวิทยา บุตรมาตร ครู โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
๓๗ นางสาวอ าพร พวงอ่อน ครู โรงเรียนวัดปทุมทอง
๓๘ นางกัญญา มหาพิรุณ ครู โรงเรียนวัดสะแก



๒๖๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๓๙ นางล าดวน พิกุลเงิน ครู โรงเรียนวัดสะแก
๔๐ นายชูศักด์ิ ชัยวิชู ครู โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
๔๑ นางละม้าย มะลิทอง ครู โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
๔๒ นางสาวเครือวัลย์ ทองค า ครู โรงเรียนศาลาพัน
๔๓ นางรุ่งอรุณ เข็มเข้ม ครู โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
๔๔ นางจงกลณี จันทร์ส าราญ ครู โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
๔๕ นายยงยุทธ รักแผน ครู โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
๔๖ นางนันธิดา ภูมิฐานนท์ ครู โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
๔๗ นางมาเรียม สุโง๊ะ ครู โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
๔๘ นางนฤมล ปรีชานุกูล ครู โรงเรียนวัดล ามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์)
๔๙ นายไมตรี ศรีพร้อม ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๕๐ นางปฤษณา นุชธิสาร ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๕๑ นางวรรณภา ทับชม ครู โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ)
๕๒ นางอารมณ์ ลอยทะเล ครู โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ)
๕๓ นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์ ครู โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ)
๕๔ นางปัณฑาวีย์ อรุณโชครัตนพร ครู โรงเรียนจารุศรบ ารุง
๕๕ นางพัทธนันท์ นพคุณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
๕๖ นางพัฒนา โพธิศ์รี ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
๕๗ นางจีรวรรณ ชิตกร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
๕๘ นางวรวรรธ์น เพ็งข า ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
๕๙ นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์ ครู โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
๖๐ นางอัญชณา รุจิอาจ ครู โรงเรียนบึงเขาย้อน
๖๑ นางพยุง ช านาญคิด ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง
๖๒ นางวันทนีย์ เดชมา ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง
๖๓ นางอังคณา หว่างเพียร ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
๖๔ นางยุพดี เฉลิมลา ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
๖๕ นางสุรินทร์ จันทร์เปรม ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
๖๖ นางปวีณา ไชยทองศรี ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
๖๗ นางทวี ไม้แก้ว ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
๖๘ นางนาวินี ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
๖๙ นางนวลปราง พุม่ประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
๗๐ นายยุพิน บางนิ่มน้อย ครู โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
๗๑ นางศรีรัตน์ จันทร ครู โรงเรียนวัดพืชนิมิต(ค าสวัสด์ิราษฎร์บ ารุง)
๗๒ นายพงศ์สรณ์ วัฒโนชานนท์ ครู โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
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๗๓ นางนลินจิตต์ วัฒโนภาสศิริ ครู โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
๗๔ นางสมใจ ปินตา ครู โรงเรียนวัดหว่านบุญ
๗๕ นางศุภวรรณ วรรณโสภณ ครู โรงเรียนวัดหว่านบุญ
๗๖ นางสาวทิพย์ภา จิตต์ประทุม ครู โรงเรียนวันครู 2502
๗๗ นางสาวปัทมาพร คัมภีระ ครู โรงเรียนวันครู 2502
๗๘ นางภัทธิภา อุ่นละม้าย ครู โรงเรียนวันครู 2502
๗๙ นางวนิดา ต้ังเตชานนท์ ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง

1 นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวลักขณาวรรณ ภูส่าร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นางสาวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นางตวงรักษ์ รับพร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
5 นางอรพิน มีวิชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
6 นางวันเพ็ญ ค าจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
7 นางสมปอง มีสมมนต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
8 นายจ าลอง จันทร์รุ่งเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎรบ ารุง
9 นายนิเวศ กุลจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์

10 นายธีรเดช ภูกองชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทศทิศ
11 นางไสว เครือรัตนไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้งล าหิน
12 นางสุรดา อิ่มพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนใหญ่
13 นางสาวสมศรี กาญจนเดชากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม
14 นางอักษร กลแกม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานนา
15 นางพยุงมิตร วงษ์เพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
16 นางไลลา ร่ืนสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนรวมราษฎ์สามัคคี
17 นางอุษา จริตธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม
18 นางปราณีต รัศมี รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมูลจินดาราม
19 นางอร่าม เก่งการ ครู โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
20 นางภัทราพร พงษ์โพธิ์ ครู โรงเรียนวัดดอนใหญ่
21 นางมณฑิณี ยอดอุบล ครู โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บ ารุง
22 นางปราณี คงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บ ารุง
23 นางขวัญใจ วิเศษทรานนท์ ครู โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
24 นางจันทรา ปิน่แก้ว ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
25 นางพนิตตา ตราโชติ ครู โรงเรียนทองพูลอุทิศ
26 นางนาตยา บุญประสงค์ ครู โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2



๒๖๙

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
27 นางสุดใจ ม่วงศรี ครู โรงเรียนวัดเจริญบุญ
28 นางจุรีย์ สุวรรโณ ครู โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
29 นายวิวัฒน์ อู่ผลเจริญ ครู โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
30 นางสุภัชชา ศิริวรรณ ครู โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
31 นางรัตนาภรณ์ มีแสงเพชร ครู โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
32 นายธเนศร์ บ าเพ็ญทาน ครู โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
33 นางจิราพร เล้ียงพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
34 นางสุนันท์ จันทร์วีนุกูล ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
35 นางมาลีวรรณ มณีโชติ ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
36 นางพรทิพย์ ปัญจภักดี ครู โรงเรียนวัดคลองชัน
37 นางละเอียด บุญค า ครู โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม
38 นางสาวประภา อังกูรวัฒนา ครู โรงเรียนวัดมงคลรัตน์
39 นางวรรณวิมล ตรีวรรณ ครู โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง
40 นายสุรศักด์ิ บุญเขตต์ ครู โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง
41 นางศิริมา สุขเสดาะ ครู โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
42 นางเพลินพิศ บุญวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบึงบา
43 นางสุนันทา โคตะสิน ครู โรงเรียนชุมชนบึงบา
44 นายสมยศ ขันธสะอาด ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
45 นางดุษฎีบัณฑิต อินทร์หอม ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
46 นางมาลีวรรณ กิ่งก้าน ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
47 นางวิไล ภิบาลจอมมี ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
48 นายวีระ หนูทอง ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
49 นางสมฤดี ใจมา ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
50 นางชุติมา เดชจรัสศรี ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต
51 นางวรรณภา เทีย่งแท้ ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต
52 นางจริยา วัชโรบล ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต
53 นางศรีสุรางค์ บุญชู ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต
54 นางปราณีต จิตรประสงค์ ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต
55 นางปล้ืมจิตร์ ทองเล็ก ครู โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
56 นางวนิดา ไวยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสระบัว
57 นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัย ครู โรงเรียนวัดสระบัว
58 นายอนันท์ จันทร ครู โรงเรียนวัดเกตุประภา
59 นางวัฒนา เพ็งสุข ครู โรงเรียนวัดพวงแก้ว
60 นางไตรรัตน์ ฉลวยศิริเลิศ ครู โรงเรียนวัดมูลจินดาราม



๒๗๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
61 นางนิลุบล จันทร ครู โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
62 นางธิติกาล เกิดสมศรี ครู โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
63 นายเศรษฐวิทย์ ดาราศร ครู โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
64 นายชัยมงคล แก้วมณี ครู โรงเรียนคลองสิบสาม"ผิวศรีราษฎร์บ ารุง"
65 นายมานัด เหล็งนุ้ย ครู โรงเรียนเจริญดีวิทยา
66 นางสารภี เพ็ญประพัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
67 นางกัญนิภา อินทรอักษร ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
68 นางวันเพ็ญ จิ๋วแก้ว ครู โรงเรียนวัดราษฎรบ ารุง

1 นายไพรัช มณีโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายจรณธพงศ์ วุฒิพงศ์วรากร ผู้อ านวยการโรงเรียนมูลนิธิศึกษา
4 นายบุญศักด์ิ พัฒราช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
5 นายไพบูลย์ ล้ิมพัธยาเนตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่ประดู่
6 นายกัมพล หิรัญวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านสิงขร
7 นายภานุพงษ์ ยอดปรีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
8 นายสมชาย ทศเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาบูรณะวิทยา
9 นายวิเศษ ศรเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ

10 นางเตือนใจ ครุฑไชยัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์
11 นางธนิดา กล่ันศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางสะพาน
12 นางบุญจันทร์ จันทร์เจียม ครู โรงเรียนบางสะพาน
13 นางอนงค์ ศรีเล็ก ครู โรงเรียนบางสะพาน
14 นางจารุวรรณ พรหมดี ครู โรงเรียนอนุบาลทับสะแก
15 นางสาวอมรรัตน์ ชัยภัทรอมร ครู โรงเรียนอนุบาลทับสะแก
16 นางเยาวนารถ วงศ์เรือง ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม
17 นางกุหลาบ อักษรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
18 นางชฏาพร ธรรมเนียม ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
19 นายพิศิษฐ์ รอดทิม ครู โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บ ารุง
20 นายถาวร วิเชียรฉาย ครู โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บ ารุง
21 นายมงคล บุญมาก ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
22 นางบุปผา ล้วนเล็ก ครู โรงเรียนบ้านท่าฝาง
23 นางรัตนา ส่งกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านดอนส าราญ
24 นางมณฑา สูรยาทิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
25 นางพรพิมล รัตนพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1



๒๗๑

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
26 นางนิภาพร บุญเย็น ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
27 นางอมรา วัฒรอด ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
28 นางจารุวรรณ กล่ินพิกุล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
29 นางจีริน บุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
30 นางจิราภา อังสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
31 นางบุญสม แขยินดี ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
32 นางจิตศรี ทองรอต ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
33 นางสาวิกา ทาทอง ครู โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
34 นายธนิต วัดอักษร ครู โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
35 นางสาววนิดา เสริมสุข ครู โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
36 นางสาววิภา โรจน์เสถียร ครู โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
37 นางสาวอ าพันธ์ บรรดาศักด์ิ ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน
38 นางสุวรรณี พุทธอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านค่ันกระได
39 นางวนิตา ทองอยู่ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
40 นางสุภาพ ป้านทอง ครู โรงเรียนวัดทุง่ประดู่
41 นางอรอนงค์ สุวิชยายนต์ ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
42 นายปรีชา สมจิตร์ ครู โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์
43 นางพรพิมล กรยืนยง ครู โรงเรียนบ้านมะเด่ือทอง
44 นางสมพร ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
45 นายสุภาพ หอมทัว่ ครู โรงเรียนประชาพิทักษ์
46 นางสุวรรณา ชโลวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
47 นางจารุวรรณ สวยพร้ิง ครู โรงเรียนอุดมราชภักดี
48 นางราตรี บานเย็น ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ
49 นางอัญชลี ชูรส ครู โรงเรียนวัดทุง่กลาง
50 นางลัดดาวัลย์ สายคง ครู โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
51 นายสมชัย อรชุน ครู โรงเรียนบ้านหนองเสือ
52 นางนิตยา จันทวี ครู โรงเรียนบ้านห้วยสัก
53 นายน าไทย ผอูนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนใจดี
54 นายวิโรจน์ รักษาราช ครู โรงเรียนบ้านหนองมงคล
55 นางศิริลักษณ์ พิลาวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
56 นางยุวพร หวิงปัด ครู โรงเรียนมูลนิธิศึกษา
57 นายธนะรัชต์ ธนพรวรกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม
58 นางลินจง ศรีสมุทร์ ครู โรงเรียนบ้านทองมงคล
59 นายสุรวุฒิ เกียรติบ ารุง ครู โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)



๒๗๒

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
60 นางสาวทิพวรรณ สุโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองลอย
61 นางอุทัยวรรณ ดวงมาลา ครู โรงเรียนบ้านไร่ใน
62 นายธนกฤต วิเศษณกุล ครู โรงเรียนวัดก ามะเสน
63 นางบังเอิญ หนูเล็ก ครู โรงเรียนบ้านสีดางาม
64 นางจ านรรค์ เขาใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านหนองพิกุล
65 นางจุฑารัตน์ สายสกล ครู โรงเรียนบ้านย่านซ่ือ
66 นางจิรฐาพร สมบัติใหม่ ครู โรงเรียนบ้านมะเด่ือทอง
67 นางปารณี ทองเกิด ครู โรงเรียนบ้านบึง
68 นายจุลชัย สังข์คงเมือง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา65(วังไทรต่ิง)
69 นายณรงค์ เขียวอิ่ม ครู โรงเรียนประชาราษฎร์บ ารุง
70 นายพงษ์พันธ์ ล าภา ครู โรงเรียนวัดดอนยาง
71 นางสาวร าพึง ฤทธิอ์ินทร์ ครู โรงเรียนมูลนิธิศึกษา
72 นางอุมาพร อุนารัตน์ ครู โรงเรียนวัดนาล้อม
73 นายวัฒนา สาตะรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
74 นางพจนารถ จินดาชื่น ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก
75 นางสาววันเพ็ญ แก้วเกตุ ครู โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
76 นางจรัสศรี พุม่พวง ครู โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์
77 นางสาวจงดี จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์
78 นางวันเพ็ญ อินเสวียด ครู โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
79 นายขจร เชื้อทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนทราย
80 นางอรุณโรจน์ ทองค า ครู โรงเรียนบ้านในล็อค
81 นายประสิทธิ ์ล้ าเลิศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที ่35
82 นายนุภาพ ประพันธ์บัณฑิต ครู โรงเรียนมูลนิธิศึกษา
83 นายอ านวย เกตุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านยางเขา
84 นายมนต์ภูชิชย์ ผลพันธ์ทิน ครู โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร

1 นายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 ว่าทีร้่อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นางสริษา แสงอุทัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
5 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์
6 นายฉัตรนิพัฒน์ เผือกประคอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู
7 นายอุดมเดช หนูสวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว
8 นายชัยชนะ ทองเปีย่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรือน้อย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2
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9 นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ยาว

10 นางศรีส าอางค์ แฉ่งฉายา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใต้
11 นางศิรัชญา เปล่ียนปราณ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง
12 นางมณี หิรัญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านยางชุม
13 นางเรียม ทองรอด ครู โรงเรียนบ้านไร่บน
14 นายเดช สนธิ ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
15 นางอ าพร จีรัง ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
16 นางสาวนันทนา ชลอสันติสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
17 นางสุชิรา ทองจ าปา ครู โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
18 นางสัญศิฏา สุขสมัย ครู โรงเรียนวัดทุง่น้อย
19 นายระยอง เพ็ชรประดับ ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
20 นายไพโรจน์ อ่อนท้วม ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
21 นางสาวพรรัตน์ กิ่งมะลิ ครู โรงเรียนบ้านต าหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)
22 นางรสรินทร์ กล่ันทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านต าหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)
23 นางดวงใจ ทองค า ครู โรงเรียนบ้านต าหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)
24 นางสาวธัญญาภรณ์ คงกะเรียน ครู โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์)
25 นางอัญชลี หนูสวี ครู โรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ
26 นางสุกัญญา บุญกอง ครู โรงเรียนบ้านปรือน้อย
27 นางสาวภาวิณี เทียมเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านปรือน้อย
28 นางสาวดวงเดือน อยู่ยืนยง ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
29 นางสายทิพย์ ศรีล้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
30 นางจริยา ภูพ่ันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
31 นายธงชัย เกตุย้อย ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
32 นางสาระภี เล็กน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)
33 นายจรูญ สีสุกใส ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
34 นางมารยาท ชื่นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
35 นายสนอง อ่วมอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองซอ
36 นางอัจฉรา ธัชมาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองซอ
37 นายประกอบ มาตโห้ ครู โรงเรียนบ้านวังข่อย
38 นางศรีสมร พานพ่วง ครู โรงเรียนบ้านวังข่อย
39 นายประสิทธิ ์จันทร์ดี ครู โรงเรียนอานันท์
40 นายศักสิทธิ ์กิจหิรัญ ครู โรงเรียนอานันท์
41 นายพเนิน ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านพุน้อย
42 นางอุทัยวรรณ ศรีขิริยะกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
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43 นายปราโมทย์ หอมชื่น ครู โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
44 นายสมชาย คล้ายเพชร ครู โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 
45 นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี 
46 นางจิรัฏฐ์ อภินภาวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิถี 
47 นางปราณี หินชีระนันท์ ครู โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
48 นางจันทรา ทองส าราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ ารุง)
49 นางสาวมลิวัลย์ พยุหกฤษ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ ากลัด
50 นางปาริษา แตงจุ้ย ครู โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก)
51 นางจิรภา ต้ังเจียวล้ี ครู โรงเรียนบ้านสิบสองหุน้
52 นางอารีย์ หงิมทิวา ครู โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
53 นางสาวมุกดา โภคธรรม ครู โรงเรียนบ้านรวมไทย
54 นายแมน อาจณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านยางชุม
55 นางสมพิศ งามสุด ครู โรงเรียนวัดดอนยายหนู
56 นางสาวอุทัยวรรณ บุญอยู่ฮง ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
57 นางผ่องศรี น้อยพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
58 นางอรุณ ยลพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ยาว
59 นางสาวกะนุน แซ่เตียว ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
60 นางมิตรธิรา เพ่งผล ครู โรงเรียนบ้านใหม่
61 นางทัศนีย์ พงค์เพชร ครู โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
62 นายสมหมาย มณีแต้ม ครู โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
63 นางธัญญาศิริ ชูตระกูล ครู โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
64 นางสุมาลย์ พรมสอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ ากลัด
65 นายเปลว ทองรุ่งเปลว ครู โรงเรียนบ้านเกาะไผ่

๑ นายปรีชา เดชะไชย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๒ นางบัวบาง บุญอยู่ ศึกษานิเทศก์
๓ นายไพฑูรย์ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน
๔ นายอ านาจ แกมนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
๕ นายบรรจง ปิน่วิหค ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์
๖ นายสันต์ เดชสุภา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
๗ นายวีรยุทธ ช่างกลึง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
๘ นางสุภาส จันทร์บัว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๙ นายไพฑูรย์ พูลเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่สบก

๑๐ นางสาวชวลิตา ชาญธนู ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนพคุณทอง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
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๑๑ นายสมบัติ เกษร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางขาม
๑๒ นายไพโรจน์ สวัสดิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนประชุมเขตศึกษา
๑๓ นางสมจิตร คงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียร่ิงอุปถัมภ)์
๑๔ นางอุษาทิพย์ แก้วทอง ครู โรงเรียนวัดสัมพันธ์
๑๕ นางลัดดา ทุมมี ครู โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
๑๖ นางจิรพรรณ ราชพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
๑๗ นางบรรจงพิศ คร้ามไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน
๑๘ นางกุศล ทรัพย์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน
๑๙ นายสุเทพ พนมฤทธิสุนทร ครู โรงเรียนวัดคู้ล าพัน
๒๐ นางสาววิมล คลองมีคุณ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
๒๑ นางมะลิวัลย์ ทัศนวรานนท์ ครู โรงเรียนบ้านด่าน
๒๒ นางอ านวย มานาค ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
๒๓ นายนิวัติ พานทอง ครู โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
๒๔ นางวราภรณ์ พรมวิเศษ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
๒๕ นางนิฐิพร กลักทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
๒๖ นายสุเทพ วงสกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดแสงสว่าง
๒๗ นางพรรณิภา เชาวน์ดี ครู โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
๒๘ นายอดุลย์ ศิริธรรมพิทยา ครู โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
๒๙ นางรัตติยา วรรธนภิโยกุล ครู โรงเรียนวัดหนองแก้ว
๓๐ นางสุวรรณา ผลนานาถ ครู โรงเรียนวัดทุง่ตะลุมพุก
๓๑ นางพรทิพย์ ทองตา ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
๓๒ นายวิโชค สิงห์ประสม ครู โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
๓๓ นางทิวา โดยอาษา ครู โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
๓๔ นางวิไล พึง่เกษม ครู โรงเรียนวัดกระทุม่แพ้ว
๓๕ นางสุจิตรา ดุลยะสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
๓๖ นางสมลักษณ์ เสริมสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
๓๗ นางสุธาทิพ มณีรุ้ง ครู โรงเรียนวัดสัมพันธ์
๓๘ นางพิเศษ มีเชาว์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)
๓๙ นางสาวนารี ชลอรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
๔๐ นางนภาพร นิลปัทมานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
๔๑ นางปรานอม เนาว์โนนทอง ครู โรงเรียนวัดหนองโพรง
๔๒ นางส ารวย ล้ิมนุกูลเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
๔๓ นางเบ็ญจา หงษ์วิไล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
๔๔ นายเผด็จ ยิ่งประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
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๔๕ นางบัวโรย จันทเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
๔๖ นางสุจิน ห่วงบุญรอด ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
๔๗ นางรวีวรรณ สมานพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
๔๘ นายสมบัติ โค้วตระกูล ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
๔๙ นางวันเพ็ญ ขวาไทย ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
๕๐ นางสาวยุภา บุญเย็น ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
๕๑ นางสาวบรรจบพร ปักษี ครู โรงเรียนบ้านด่าน
๕๒ นางทิพยา ผลพฤกษา ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
๕๓ นางอรุณศรี วงศ์กระจ่าง ครู โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส
๕๔ นายสิทธิว์โรจน์ วีระพัสดุ ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
๕๕ นางลักษมี ตุ้มเสือ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
๕๖ นางชมนารถ เตียวหุน ครู โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
๕๗ นางสายสวาท ไชยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดลิรัญดอน
๕๘ นางวราภรณ์ พร้อมประดิษฐ ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียร่ิงอุปถัมภ)์
๕๙ นางมาลีวรรณ ปรากฎ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)
๖๐ นายนิเวช ชินสร้อย ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
๖๑ นายประวิทย์ ค ารอด ครู โรงเรียนวัดคลองเฆ่
๖๒ นางทัตยา อรัญญิก ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
๖๓ นางศศิธร ม่วงไหมทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร
๖๔ นางญาติชฎา ดุษฎี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
๖๕ นางกุลศรี ชาติก าเนิด ครู โรงเรียนบ้านเนินหอม
๖๖ นายสุรัตน์ชัย ชุ่มชูจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
๖๗ นางสิฌารัตน์ น้อยษา ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
๖๘ นางยลรดี มะลิทอง ครู โรงเรียนวัดกระทุม่แพ้ว
๖๙ นางบุญเรียน ปิน่วิหค ครู โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์
๗๐ นางดวงใจ ต่อเชื้อ ครู โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล)
๗๑ นายสาธิต สัจจา ครู โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม
๗๒ นางสุจิตรา เชาวน์ดี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
๗๓ นางวราทิพย์ ห้วยกัญจน์ ครู โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ
๗๔ นางขนิษฐา กล่ินเจริญ ครู โรงเรียนวัดหนองโพรง
๗๕ นางเอมอร เพ็ชร์รัตน์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
๗๖ นางกัญญารัตน์ ลาวิลัย ครู โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา
๗๗ นางสุคนธ์ อึ๊งประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา
๗๘ นางณัฏฐ์ตนรี จิตนวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดไผ่งาม
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๗๙ นางสุวรรณา จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียร่ิงอุปถัมภ)์
๘๐ นายณรงค์ศักด์ิ ใจยงค์ ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
๘๑ นางทวีรัตน์ อินต๊ะปัญโญ ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
๘๒ นางรัชนีกรณ์ นิธิโภคารัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
๘๓ นางปราณี ชาวบน ครู โรงเรียนวัดประชาวาส
๘๔ นางส ารวย คัมภีระธัม ครู โรงเรียนวัดไชยมงคล
๘๕ นางพยงค์ นาคสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
๘๖ นางธัญญ์นภัส อิงครัตธนาธิษณ์ ครู โรงเรียนวัดล าดวน
๘๗ นายประภาส บุญเชิด ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
๘๘ นางสุวนิตย์ ประดิษฐ์วงษ์ ครู โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล)
๘๙ นายเรณู มาระศรี ครู โรงเรียนวัดประชาวาส
๙๐ นางสุนทรี ศรีบุตร ครู โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
๙๑ นายธกร กันตโสภณานนท์ ครู โรงเรียนวัดบางคาง
๙๒ นางปิยพรรณ ทองดี ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
๙๓ นางเจียมรัตน์ อร่ามวิทยานุกูล ครู โรงเรียนบ้านวังทะลุ
๙๔ นางพัชรี ก้อนเงิน ครู โรงเรียนวัดลิรัญดอน
๙๕ นางโสภา ปังประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
๙๖ นายเขจร โชติธรรม ครู โรงเรียนวัดบางเตย
๙๗ นายวัลลภ หันชะโด ครู โรงเรียนวัดบุฝ้าย
๙๘ นายสงคราม เจนกิจ ครู โรงเรียนวัดบุยายใบ
๙๙ นางสาวรัชนี เราประเสริฐ ครู โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี

๑๐๐ นายทิพย์ ศรีกะชา ครู โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
๑๐๑ นางสาวสมใจ โสมนัส ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล
๑๐๒ นายนิพนธ์ ระวังเหตุ ครู โรงเรียนวัดกระทุม่แพ้ว
๑๐๓ นางกรรณิกา เกิดศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านโนน
๑๐๔ นางสมร สีจ าปา ครู โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)
๑๐๕ นายประสาน ภูห่อมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
๑๐๖ นางสุรางค์ พิมพาภรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
๑๐๗ นางสุดาทิพย์ ศรีส้มเขียว ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
๑๐๘ นางกิ่งแก้ว บ่วงราบ ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๐๙ นายวิมล พิมุ ครู โรงเรียนบ้านบางขาม
๑๑๐ นางสาวนิสา ป้อมภู่ ครู โรงเรียนวัดสระมะเขือ
๑๑๑ นางกิ่งแก้ว คุ้มชุ่ม ครู โรงเรียนบ้านเนินหอม
๑๑๒ นายถวัลย์ กงทะสร ครู โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ
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๑๑๓ นางธิดา ทิพยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
๑๑๔ นางศิริพร แก้วค าดี ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
๑๑๕ นางนิจดา เวชศรี ครู โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส
๑๑๖ นางลัดดา พรหมณี ครู โรงเรียนวัดไผ่งาม
๑๑๗ นายส าเริง ภูมิทอง ครู โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
๑๑๘ นายกฤษ วานิชสุขสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
๑๑๙ นายวิทยา แสงสว่าง ครู โรงเรียนวัดนพคุณทอง

1 นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายค าแหง แก้วจุฑามณี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นางจีระนันท์ แก้วยศชัยภัทร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นายขุนทอง ละบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
5 นายธีระพล จันทวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนินสูง
6 นายเรืองฤทธิ ์พันธ์วิไล ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารวิทยา
7 นายสานิตย์ เจนสัญญายุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
8 นายปรีดา ก าลังดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวัฒนารังษี
9 นายมงคล สิงห์สินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองระก า

10 นายสถิตย์ สมมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตามั่น
11 นายสมพร จันแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
12 นายสมหมาย สมมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
13 นายประยูร งอพา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
14 นางสมร เดชาฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
15 นายธีระ น้อยเพชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านส าพันตา
16 นางสิริพร แก้วพิกุล ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
17 นายสามารถ ปิน่งาม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
18 นางวัลนภา วีระพงษ์ ครู โรงเรียนบรรหารวิทยา
19 นางบุญนาค วงษ์บาท ครู โรงเรียนบรรหารวิทยา
20 นางสิมณนันท์ เตชาหิรัญวิสิฐ ครู โรงเรียนบรรหารวิทยา
21 นางจันทิพมาศ ภัคคกาญจนพัฒน์ ครู โรงเรียนบรรหารวิทยา
22 นางทัศนีย์ สุดาบุตร ครู โรงเรียนบ้าน ก.ม.80
23 นางบุญเรือง เดือนฉาย ครู โรงเรียนบ้าน ก.ม.80
24 นางณัฐญา ยืนยง ครู โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
25 นางจิราพร มีศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)
26 นางอังคณา มีสุข ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
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27 นางจิตติมา เกษมศักกริน ครู โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น
28 นางธัญวรัตม์ เอี่ยมศิริกุล ครู โรงเรียนบ้านคลองร่วม
29 นายประสงค์ วชิรดุสิต ครู โรงเรียนบ้านคลองอุดม
30 นางวิมล ถิ่นยืนยง ครู โรงเรียนบ้านโคกกระจง
31 นายฤทธิไกร เจริญผล ครู โรงเรียนบ้านโคกส้ัน
32 นางไพจิตร ศิริประภา ครู โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล
33 นายช านาญ ปางเดิม ครู โรงเรียนบ้านทด
34 นางวัชรินทร์ สมจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
35 นางปานรดา ชิระกุล ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
36 นางนันทพร พรรณนพ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
37 นางพยอม จันกง ครู โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
38 นางธัญลักษณ์ แสนสุขทวี ครู โรงเรียนบ้านบุสูง
39 นายทองสุข แก้วแดง ครู โรงเรียนบ้านพระปรง
40 นางกัลยาณี สิงห์สินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
41 นางเสาวลักษณ์ รุณเกตุ ครู โรงเรียนบ้านโคกลาน
42 นางดวงใจ วิริยะ ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
43 นายประไพ ร่วมค า ครู โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)
44 นางกัลยาณี จันแทน ครู โรงเรียนบ้านหนองอนามัย
45 นางดวงใจ พัฒน์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองอนามัย
46 นางสุหร่าย สมมิตร ครู โรงเรียนบ้านหินเทิน
47 นายสมชาย ยวงค า ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
48 นายสมควร ไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดเกาะแดง
49 นางจินดารัตน์ จิราวัสน์ ครู โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร
50 นางศิริรัตน์ วรรณประเวศน์ ครู โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม
51 นางสาวปัญชลีย์ ทรัพย์มั่นคงกุล ครู โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
52 นางนิรมล พงษ์อาภา ครู โรงเรียนวัดศรีสวัสด์ิ
53 นายพิชัย พงษ์อาภา ครู โรงเรียนวัดศรีสวัสด์ิ
54 นายสุทิน ปรางค์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดศรีสวัสด์ิ
55 นายสมพงษ์ จูมานัศ ครู โรงเรียนวัดศรีสวัสด์ิ
56 นางกชพรรณ ศักด์ิอนันต์ ครู โรงเรียนวัดศรีสวัสด์ิ
57 นางนงลักษณ์ โคตะนันท์ ครู โรงเรียนวัดสระดู่ (บูบ่ ารุงวิทย)์
58 นายบุญล้อม หมู่มาก ครู โรงเรียนวัดสารวนาราม
59 นางเจนจิรา สมแสง ครู โรงเรียนวัดสารวนาราม
60 นางไพรินทร์ บุญสา ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
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61 นางอัจฉราพร เทียมพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
62 นายเด่น เกตุบรรจง ครู โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
63 นางส าเนียง จันดร ครู โรงเรียนอนุบาลนาดี
64 นางดวงพร ประดับมุข ครู โรงเรียนอนุบาลนาดี

1 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายประเสริฐ วาเล๊าะ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางณัฐพร สุวรรณชนะ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นางอารี พันทสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
5 นางพนิดา มาแก้วสอง ศึกษานิเทศก์
6 นายสิทธิศักด์ิ เจ๊ะสารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบานา
7 นายไพโรจน์ อรุณเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองต่ า
8 นายประพันธ์ เสาะสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม
9 นายถวิล แซ่ฮ่ า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าบ่อ

10 นายอาแซ หะยีตาเห ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
11 นายสมาแฮ เสดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะปริง
12 นายดาโอะ มะลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะเอาะ
13 นายสะอารี หะยีสแลแม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
14 นางสาวอาอิซะฮ์ สะมะแอ ครู โรงเรียนเมืองปัตตานี
15 นายอาแว ลีแซ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
16 นางวีณา แขวงเมฆ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
17 นางกูไซละห์ แวและ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
18 นางสุวิมล แดงกระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านรามง
19 นางซัชเราะห์ มุกรอมีน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
20 นางอารยา รัตนพรชัย ครู โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ
21 นายอับดุลรอมัน กาเซ็งอีแต ครู โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ
22 นางสมทรง ศรีวรเดชไพศาล ครู โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
23 นางดรุเณศ จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านกาฮง
24 นางมนัสวัน ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
25 นายประณุท คุมภะสาโน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
26 นายแวอับดุลเลาะ เจะเละ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
27 นางทวีวรรณ สุขสถาน ครู โรงเรียนบ้านสะบารัง
28 นางสาวปราณี บัวด า ครู โรงเรียนบ้านสะบารัง
29 นางสุภาภรณ์ หลังยาหน่าย ครู โรงเรียนบ้านสะบารัง
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30 นางอุไร ไชยคง ครู โรงเรียนบ้านนอก
31 นางวริศฐา ศรีสุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนอก
32 นายพันธุ ์อินทบุญ ครู โรงเรียนบ้านปุลามาวอ
33 นายวิรัตน์ ใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านปุลามาวอ
34 นางเนาวรัตน์ รัตน์ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
35 นางพรรณี หนูเมือง ครู โรงเรียนบ้านเตราะหัก
36 นางอัญ สิทธิอุเป ครู โรงเรียนบ้านบางมะรวด
37 นางขนิษฐา เพ็ชร์ ครู โรงเรียนวัดมหิงษาราม
38 นางสุลี ทองไชย ครู โรงเรียนบ้านเคียน
39 นางสุภาพร ถาวรสุข ครู โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
40 นางแวน๊ะ สมาแอ ครู โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
41 นางนิเด๊าะ หะยีแวสะแลแม ครู โรงเรียนบ้านบือเจาะ
42 นางนาปีเส๊าะ ปัตนกุล ครู โรงเรียนบ้านบือเจาะ
43 นางศศิภา นิลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
44 นางเจะแย อาลี ครู โรงเรียนบ้านดาลอ
45 นางสาวรัชนี หน่อทวี ครู โรงเรียนบ้านตูเวาะ
46 นายอดินันต์ พยากรณ์พิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านตันหยง
47 นางสาวปิน่จารีย์ แก้วจันทร์ทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
48 นายอนันต์ อินจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแรต
49 นายเซะ สนิ ครู โรงเรียนบ้านบางปู
50 นางผุสดี อารีสิริสุข ครู โรงเรียนบ้านบางปู
51 นายมะยูโซะ สามะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
52 นายนิอาซิ นิสนิ ครู โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
53 นางอรอนงค์ ไชยนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านปะกาลือสง
54 นายสมเกียรติ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกหมัก
55 นางอุไรวรรณ จันทรศิริ ครู โรงเรียนบ้านควนดิน
56 นายนิสิต นิกุโน ครู โรงเรียนบ้านยาบี
57 นายอับดุลเราะห์หมาน กุวิง ครู โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง
58 นางนันทา รัตนเดโช ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก
59 นางสุจิตรา รัตนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
60 นางกัญจนา โสติถิมานนท์ ครู โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
61 นางนิยะเนตร นาคเสวี ครู โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
62 นางสาวประภาพร บุญมณี ครู โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
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1 นายวิทยา อินทโกษี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนลังงา
2 นายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ
3 นายเสถียร ถาวรสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเค็ด
4 นายธีรศักด์ิ สระวารี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา
5 นายวุฒิพงศ์ ล่าด้ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะหุด
6 นายสวัสด์ิ โทบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูระ
7 นายหมาด ตะเหลบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูโกะ
8 นางสวลี สามแก้ว ครู โรงเรียนวัดนาประดู่
9 นางจิตตินี บุญยืด ครู โรงเรียนบ้านนาประดู่

10 นางอ้อมใจ มะลิวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่
11 นางรัตนา แก่นเพชร ครู โรงเรียนบ้านเกาะตา
12 นายภาณุพล โสมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบาเงง
13 นางพันธ์ทิพย์ สิทธิเสรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบาเงง
14 นางนิตยา หะยีลาเต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านนาเกตุ
15 นางธนพร จันทนวล ครู โรงเรียนบ้านชะเมา
16 นายสมพร บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าคลอง
17 นางศศิธร รัตนมาลา ครู โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
18 นางยุพิน ขวัญนงค์รัก ครู โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
19 นางวิราภรณ์ ป่านทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน
20 นางรตวรรณ ทองบัว ครู โรงเรียนบ้านนาประดู่
21 นางประภา บุญศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดทรายขาว
22 นางวรรณศิริ แก้วไกร ครู โรงเรียนบ้านบาเงง
23 นายพัยรัตน์ แก้วระงับ ครู โรงเรียนวัดธนาภิมุข
24 นางนิพาส บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านนาเกตุ
25 นางขอลีเย๊าะ สุหลง ครู โรงเรียนบ้านชะเมา
26 นางกันจะนา คงคนึง ครู โรงเรียนบ้านชะเมา
27 นายวรวิทย์ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดนิคมสถิต
28 นายก าพล ขุนพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาค้อใต้
29 นางอัจฉรา เพชรชูกูล ครู โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
30 นายอุเส็น ตาเยะ ครู โรงเรียนบ้านสามยอด
31 นางกอบกุล จันทนา ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ
32 นางนิภา เพชรมณี ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ
33 นางล าดวน ชูดวง ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ
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34 นางสุรีภรณ์ สุวรรณจาง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ ์มิตรภาพที ่148
35 นางกฤษณา ไชยนุ้ย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ ์มิตรภาพที ่148
36 นางเบญจวรรณ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสุนทรวารี
37 นางเครือวัลย์ ยี่สุ่นแก้ว ครู โรงเรียนวัดสุนทรวารี
38 นางสุจารี จรจะนะ ครู โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง
39 นางพวงทิพย์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง
40 นางอารีซะ เจ๊ะสารี ครู โรงเรียนบ้านบราโอ
41 นางสาวฤตินันท์ หะยีสะมะแอ ครู โรงเรียนบ้านบูโกะ
42 นางซัยนับ ปะดอ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน
43 นายแวหามะ แวหะยี ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง
44 นางแวหม๊ะ ดอนิ ครู โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ
45 นายมะลีเป็ง จาหลง ครู โรงเรียนบ้านระแว้ง
46 นางมาเรียม ล่าด้ี ครู โรงเรียนต้นพิกุล
47 นายการียา เจะกายอ ครู โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
48 นางวิไลพร แก้วเหมือน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน
49 นางภิรมณีย์ กึ่งพุทธกาล ครู โรงเรียนบ้านอินทนิล
50 นายรอยาลี จารง ครู โรงเรียนบ้านอินทนิล
51 นายณรงค์ หวานเปราะ ครู โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา
52 นางนิรมล เจะยะปาร์ ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง
53 นายมาโนช สาคร ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง
54 นายอาแว บูงอดิง ครู โรงเรียนบ้านมะหุด
55 นายอูเซ็น หะยีแยนา ครู โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา)
56 นางฟาซียะ เจะแว ครู โรงเรียนบ้านราวอ
57 นางมยุรี เจะมะ ครู โรงเรียนบ้านปาลัส
58 นางสุนันท์ อ่อนอุ่น ครู โรงเรียนบ้านด่าน
59 นางจงรักษ์ คงส าเร็จ ครู โรงเรียนบ้านปลักปรือ
60 นางอุฬาริกา ทองสีพราย ครู โรงเรียนบ้านม่วงเต้ีย
61 นางภาวนา มีทอง ครู โรงเรียนบ้านม่วงเต้ีย
62 นางมณฑา สุขธร ครู โรงเรียนบ้านม่วงเต้ีย

1 นายสุพลีพี สือรี ศึกษานิเทศก์
2 นายอับดุลรอเซะ ปูเตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโละแนะนา
3 นายรอซารี เจ๊ะอาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์"
4 นายอับดุลเลาะ เตะโระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาโงมูลง
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5 นายจิรัฏฐ์ วงศ์บุหลัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไชย
6 นางอนงค์ หวังดี ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอ
7 นางจิตติมา โกวิทางกูร ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอ
8 นางลักษณา บุญศิริ ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอ
9 นางฉลวย บุญเพชรศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที ่113

10 นางตวงตวรรณ ใจเสมอ ครู โรงเรียนบ้านวังไชย
11 นางทิวาพร เทพพรหม ครู โรงเรียนบ้านบือเระ
12 นายพยม บุญสนอง ครู โรงเรียนบ้านปลักแตน
13 นางฮามีด๊ะ เจะเลาะ ครู โรงเรียนบ้านปลักแตน
14 นายอดินันท์ ดาโอะ ครู โรงเรียนบ้านละเวง
15 นางเสาวนิตย์ ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดสารวัน
16 นางมะลิวรรณ ดโนทัย ครู โรงเรียนบ้านตือเบาะ
17 นางมัสน๊ะ บิลเฮ่ม ครู โรงเรียนบ้านกะรุบี
18 นางซีตีซาเราะ กะจิ ครู โรงเรียนบ้านโลทู
19 นางเทพินทร์ รัตนกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอ
20 นายวาเหะ ยะพา ครู โรงเรียนบ้านสือดัง
21 นางนูรีซัน แสงโมลี ครู โรงเรียนบ้านบาโงมูลง
22 นางสาวเจะบีเดาะ อ าเซาะ ครู โรงเรียนบ้านบน
23 นางปวีณา อิแต ครู โรงเรียนบ้านบน
24 นางอาซีเย๊าะ หลีสหัด ครู โรงเรียนบ้านบน
25 นายสะแปะอิง สะมาแอ ครู โรงเรียนบ้านทุง่กินนร
26 นางกรวิภา ทองแดง ครู โรงเรียนบ้านจะเฆ่
27 นางฟาดีละฮ์ คลานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านมะนังยง

1 นายเอนกรัตน์ เงินมาก นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
2 นายวันชัย แก้วเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง)
3 นายนที พุม่ไสว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
4 นายไพศาล ทองเนื้อแปด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลาลอย
5 นายสามารถ หมายสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ)์
6 นางกรุณา ภูม่ะลิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง
7 นายสุนันท์ รักศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะเล่ิง
8 นายทวี จานโอ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ)์
9 ว่าทีร้่อยโทกมล คงสมปราชญ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บ ารุง"

10 นายเสนาะ ต้ังทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร"

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
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11 นายไพล๊อต บุศราค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ"์
12 นายอนุกูล ผดุงรส ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดส าพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา)
13 นายละออง สีนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
14 นายเฉลิมเกียรติ เฉลยญาณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 647)
15 นางกัลยรัตน์ เมืองสง ผู้อ านวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ์
16 นายสมบัติ โล่ห์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บ ารุง)
17 นายชลอ ศรีสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชาวน์วัศ
18 นายจ าลอง มากประมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
19 นายไพรัตน์ พันธุรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุนทิพย์
20 นายณฐกร นิรพาธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อแร่
21 นายส าเนา เลียบมา รองผู้อ านวยการโรงเรียนประตูชัย
22 นายอ านาจ เภทพ่อค้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
23 นางอมรา ประไพพงษ์ ครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฏร์นุกูล)
24 นางยุพา อรรถานิธี ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง)
25 นายสุพจน์ แจ้งเขว้า ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
26 นางลมูล แย้มบุญมาก ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
27 นายสมศักด์ิ เสมสายัณห์ ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
28 นายสะอาด แก้วมณี ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
29 นางสาวประทุมทิพย์ อภบิาลธรรมกิจ ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
30 นางวนิดา มังกะลัง ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
31 นางประพิน ศรีบุศยดี ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
32 นางสิฏฐารัตน์ สายันต์ ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
33 นางยุพา สังข์ทอง ครู โรงเรียนวัดท าใหม่
34 นางวิไลวรรณ ร่ืนบุญ ครู โรงเรียนวัดช้าง
35 นายปัญญา กล่ าประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดปากกราน
36 นางสาวสุนีย์ ศิริวรพลกุล ครู โรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบ ารุง)
37 นางพัทยา สุขเขตต์ ครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
38 นางเพ็ญศรี สุภาพเนตร ครู โรงเรียนประตูชัย
39 นางสาวสุมาลี ศรีสมาน ครู โรงเรียนประตูชัย
40 นางประนอม ทรัพย์มีชัย ครู โรงเรียนประตูชัย
41 นางพินิจนารถ ล าดวน ครู โรงเรียนประตูชัย
42 นางปริศนา ขันธกมล ครู โรงเรียนประตูชัย
43 นางกชกานต์ ทองแท้ ครู โรงเรียนประตูชัย
44 นางสาวจรียา จริตพจน์ ครู โรงเรียนประตูชัย
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45 นางดรุณี นกขุนทอง ครู โรงเรียนประตูชัย
46 นางจุฑามาส เชื้อลีวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
47 นางปิยะรัฐ จ าเนียรพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
48 นางประณีต ปิติสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
49 นางวนิดา ภิญวัย ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
50 นายเจริญ พรหมนิมิตร์ ครู โรงเรียนวัดบัวงาม
51 นางสาวจินดา ตึกหิน ครู โรงเรียนบ่อแร่
52 นายล าพูน อาลัยพร ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
53 นางสาวมาลี สมเสียง ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร"
54 นายสิทธิชัย นพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร"
55 นางสาววรัณญา พาสุนันท์ ครู โรงเรียนวัดสฎางค์
56 นางสาวอัญชลี โชติสังข์ ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
57 นายสมคิด สงเคราะห์ธรรม ครู โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ)์
58 นางสุมาลี โลหิตหาญ ครู โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ)์
59 นางศรีประไพ บุญเสนา ครู โรงเรียนวัดปรีดาราม
60 นายสุริยนต์ จุลปานนท์ ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย)์
61 นายสมศักด์ิ แย้มประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย)์
62 นายชูชัย มีทองใบ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ)์
63 นางสมปอง จารุเพ็ญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ)์
64 นางบัวทิพย์ กลมกล่อม ครู โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
65 นายวินัย เนื้อเย็น ครู โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
66 นายสุรชัย บุญยืนมั่น ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ
67 นางปราณี เขียวไม้งาม ครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบ ารุงประชาวิทยา)
68 นางสาวเนื้อทอง ภูยาธร ครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)
69 นางอรวรรณ ศรีฤกษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)
70 นางนวพร สุขมะโน ครู โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
71 นายสุรพล ดีเลิศ ครู โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
72 นางพัฒนฉัตร เพ่งสุข ครู โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
73 นางเกษม เฉลิมฉัตร ครู โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
74 นางสาวสุนีย์ ช่างปัน้ ครู โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
75 นางมาลี เกรียงไกรวณิช ครู โรงเรียนวัดนาค
76 นางแตงอ่อน เนื้อเย็น ครู โรงเรียนวัดเกาะเล่ิง
77 นางจิราภรณ์ ขยัน ครู โรงเรียนวัดบางเด่ือ
78 นางส ารวย พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดอินกัลยา
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79 นางละเอียด เรืองหิรัญ ครู โรงเรียนวัดอินกัลยา
80 นางวันดี อุ่นทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดศรีภวังค์
81 นางประคอง เกิดพร ครู โรงเรียนวัดศรีภวังค์
82 นางมะลิวัลย์ แข็งงาน ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง
83 นางสาววนิดา ภักดีวงษ์ ครู โรงเรียนวัดดาวคะนอง
84 นางปารณีย์ พานทอง ครู โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
85 นางสมศรี นาคสินธุ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลย์ประภาราษฎร์สามัคคี)
86 นางอนงค์ ชูชื่น ครู โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
87 นางสาวพัชลีย์ จุลอ าพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
88 นางสาวธัญมน แสงแก้วมณี ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร"
89 นายบุญเกื้อ บุญเตปิณ ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร"
90 นางอัมพร กระแสร์นุช ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
91 นายทองอยู่ ฟุง้สุข ครู โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
92 นายพรภพ ศรีค า ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
93 นางเบญจวรรณ พวงมณี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
94 นางณิชชา วงษ์จันนา ครู โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ)์
95 นายขจร นรดี ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (ส านักงานสลากกินแบ่งฯ)
96 นางวงเดือน ต่ายสอาด ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (ส านักงานสลากกินแบ่งฯ)
97 นางปราณี วิชชุเวสคามินทร์ ครู โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
98 นางสาววิไลลักษณ์ วรรณลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
99 นายทรงธรรม สะอาดเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

100 นายวันเพ็ญ กองเนตร ครู โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
101 นางสมหมาย มรรคผล ครู โรงเรียนวัดโพธิป์ระสิทธิ ์(วิบูลย์บ ารุง)
102 นางสาวลักษิกา พลายเพ็ชร์ ครู โรงเรียนวัดศรีประชา
103 นางพรรณี ค้าสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดศิวาราม
104 นางนภาพร พลส าราญ ครู โรงเรียนวัดบ้านช้าง
105 นางพิศมัย ศรีโสภา ครู โรงเรียนวัดบ้านช้าง
106 นางณัฏฐา สุทธิประทีป ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
107 นางวาสนา แพทย์รักษ์ ครู โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์
108 นางบุษบา ต่อสติ ครู โรงเรียนบ้านล าแดง
109 นายวัชรินทร์ แก้วพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
110 นางพิกุล ห่อทอง ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
111 นางเพ็ญนภา ศรีเรือง ครู โรงเรียนสิทธิพยากรณ์
112 นางสาวมณทิรา พันธุไ์พศาล ครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
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113 นางสุชีรา พัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านสร้าง (ส าริต ภูเ่งิน อนุสรณ์)
114 นายนิวัฒน์ ไพรสันต์ ครู โรงเรียนมุสลิมบ ารุง
115 นางสาวพยอม สุขกาย ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
116 นางแฉล้ม โทนเด่ียว ครู โรงเรียนวัดลาดทราย
117 นางกรรณิกา ชนาวิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดลาดทราย
118 นางกมลรัตน์ นาคสุข ครู โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
119 นางรัตนา บุญรอด ครู โรงเรียนวัดพะยอม
120 นายสุเทพ ลาไม้ ครู โรงเรียนวัดพะยอม
121 นางนุชนารถ กฤษณะกะรัตน์ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
122 นางสุพัตรา จิตตะยโศธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
123 นายโสภณ จิตตะยโศธร ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
124 นายนริส พรหมสูงวงษ์ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
125 นางนฤมล อินทร์เนียม ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
126 นางวรรณา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
127 นายวรรณพ ฉิมพสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
128 นางกิรณา พงษ์อารี ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บ ารุง)
129 นายเอกชัย พงษ์อารี ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บ ารุง)
130 นางมาลัย ตรียศ ครู โรงเรียนวัดจ าปา
131 นางมณี ลาภบรรเทิง ครู โรงเรียนวัดโตนดเต้ีย
132 นายเสมา สุริยากุล ครู โรงเรียนเชาวน์วัศ
133 ว่าทีร้่อยตรีวิเชียร วิกสิต ครู โรงเรียนวัดโตนด

1 นายเกริกฤทธิ ์ พ่วงสมจิตร  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
2 นายศักด์ิผจญ  เริงใจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก
3 นางสุนันท์  บุญศักด์ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"
4 นายวัฒนชัย  นิรพาธ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางไทร 
5 นายวิจิตร  แสงเปีย่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบางไทร
6 นายศุภพัฒ  ด าเนิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกอไผ่ 
7 นายบรรจง  เป็ดทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 
8 นายสุเทพ  ไทยประยูร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยม 
9 นางอัจฉรา  คหินทพงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดระโหง 

10 นายเพทาย  บุญประคอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงรากน้อย(ทรัพย-์สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)
11 นายสมหวัง  สมบูรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเปรมปรีชา
12 นายสนั่น  เล็กผลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
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13 นายส ารวย พิมลพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านอ้อ
14 นายสุจิน  วัชรเวท  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดย่านอ่างทอง
15 นายพิสิทธิ ์ สุขสาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 
16 นายวิษุวัต  ข้อสว่าง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ)์
17 นายวิเชียร  เวลาดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ 
18 นายประยูร  กิจสมุทร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 
19 นางขันทอง  ทูค ามี  ครู โรงเรียนวัดสุคนธาราม
20 นางมณี  สุขศรี  ครู โรงเรียนวัดสามเพลง
21 นางจิตร  มงคลแถลง  ครู โรงเรียนวัดสามเพลง 
22 นางสาวธนวรรณ  ฤกษ์ฉายี  ครู โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 
23 นางพัชรี  ชุติเชาวน์  ครู โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ)์ 
24 นางปัทมา  น่วมใย  ครู โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 
25 นางนงนุช  สุวานิช  ครู โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 
26 นางสมพร  ยอดชมภู  ครู โรงเรียนวัดสุนทราราม 
27 นางรัตนา  สร้อยดอกสน  ครู โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
28 นางกาญจนา  เริงใจ  ครู โรงเรียนวัดกระแชง "จันทรไพโรจน์วิทยา"
29 นางส าลี  สุขสมโฉม  ครู โรงเรียนวัดกระแชง "จันทรไพโรจน์วิทยา"
30 นางก าไร  จิตรีญาติ  ครู โรงเรียนวัดสนามไชย 
31 นายสมยศ  เอียวสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนศรีบางไทร
32 นางวิภา  เอียวสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนศรีบางไทร 
33 นางอาภรณ์  ต้นรัง  ครู โรงเรียนศรีบางไทร 
34 นางสาวผาณิต  ไวปรีชี  ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 
35 นางธัญรัศม์  ปพัฒน์วรภิญญ์  ครู โรงเรียนวัดสง่างาม
36 นางภาวนา  จันทร์ส่องศรี  ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ)่ 
37 นายบุญลือ  คล้ายนัครัญ  ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ)่
38 นางเสาวณี  คล้ายนัครัญ  ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ)่
39 นายสุรินทร์  รู้วิชา  ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์ตงใต้
40 นายประเสริฐ  บุญณะ  ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์ตงใต้ 
41 นางสาวปราณี  ศรีสุขเกษมสันต์  ครู โรงเรียนวัดทางยาว
42 นางจุฬาลักษณ์  พงษ์สังข์  ครู โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 
43 นางรัตนา  สุวินทรากร  ครู โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 
44 นางสมพร  รัศมีสว่าง  ครู โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 
45 นางพรทิพย์  เวชวงษ์  ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ 
46 นายสุเทพ  นิ่มทับทิม  ครู โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 
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47 นางสุมิตรา  ไตรเดช  ครู โรงเรียนวัดไทรน้อย 
48 นายชูโชค  สุวินทรากร  ครู โรงเรียนวัดปราสาททอง
49 นายรักศักด์ิ  ศรีทอง  ครู โรงเรียนวัดปราสาททอง
50 นางวันเพ็ญ  ทองแดง  ครู โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 
51 นางอนงค์  ขาวเงินยวง  ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
52 นายบรรลือ  โอฬาฤกษ์  ครู โรงเรียนวัดแจ้ง 
53 นางลัดดา  ครูฑเงิน  ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
54 นางปราณี  เลขะพันธุ ์ ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
55 นายประยุทธ  พึง่วงษ์  ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
56 นางสมรัตน์  พันธุเ์สือ  ครู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 
57 นายสมชัย  ผกามาศ  ครู โรงเรียนวัดอินทาราม (ค าเทศวิทยาคาร)
58 นางอุบล  มีมนต์ษม  ครู โรงเรียนวัดอินทาราม (ค าเทศวิทยาคาร)
59 นางอุไร  เสือทรงศีล  ครู โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ)์
60 นายทวิช  เสือทรงศีล  ครู โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ)์
61 นางประภา  สังข์งาม  ครู โรงเรียนวัดศรีโพธิ(์เชิงทรัพย์วิทยาคาร)
62 นางกฤษณา  มีแสงนิล  ครู โรงเรียนวัดยม 
63 นายบุญชอบ  ลาภเวช  ครู โรงเรียนวัดลาดระโหง 
64 นางสาวสมร  กล่อมเกล้ียง  ครู โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
65 นางกุลวดี  อัศวเสนา  ครู โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
66 นางสาวชวนพิศ  สายพิณ  ครู โรงเรียนวัดท าเลไทยโปรดสัตว์ 
67 นางสมปอง  สมะจิต  ครู โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 
68 นางสาวชุลีอร  ดอกกะฐิน  ครู โรงเรียนราษฎร์บ ารุง 
69 นางวรารัช  เกษเลิศปัญญา  ครู โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
70 นางประพิมพรรณ  บุญมี  ครู โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
71 นางยมนา  เพียรทอง  ครู โรงเรียนเชียงรากน้อย(ทรัพย-์สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)
72 นางนิตยา  อิ่มแสงจันทร์  ครู โรงเรียนเชียงรากน้อย(ทรัพย-์สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)
73 นายศิวาพัชร์  โรจนเสนณัฐกุล  ครู โรงเรียนเชียงรากน้อย(ทรัพย-์สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)
74 นางอัมพวัน  ไตรประวัติ  ครู โรงเรียนวัดธรรมนาวา 
75 นางสยมพร  ชลอวงษ์  ครู โรงเรียนวัดธรรมนาวา 
76 นางสุคนธา  จันทรวิบูลย์  ครู โรงเรียนวัดบางเคียน 
77 นางชะม้อย  สนั่นนารี  ครู โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
78 นางวาสนา  น่าดู  ครู โรงเรียนวัดล าตะเคียน
79 นายณรงค์  สุขเกษม  ครู โรงเรียนวัดล าตะเคียน 
80 นางสุมาลี  มงคลวัย  ครู โรงเรียนวัดล าตะเคียน
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81 นายกวี  ศรีโสภา  ครู โรงเรียนวัดล าตะเคียน
82 นางเฉลิมศรี  กิจเฉลา  ครู โรงเรียนวัดล าตะเคียน
83 นางทองใบ  เจนประโคน  ครู โรงเรียนวัดตาลานเหนือ
84 นางกาญจวรรณ  ปรีชาชาญ  ครู โรงเรียนวัดโพธิ ์(ผักไห่วิทยาคาร) 
85 นายอุดม  ปิติทรง  ครู โรงเรียนวัดบ้านแค 
86 นายสมชาย  ชูประสิทธิ ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยา)
87 นางฉวีวรรณ  โคกครูฑ  ครู โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
88 นายวิชาญ  หล่อสุวรรณ  ครู โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
89 นายณรงค์  ผุดผ่อง  ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 
90 นางสาวเกษร  ภูร่ะหงษ์  ครู โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 
91 นายวิโรจน์  ปาระดี  ครู โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
92 นางสาวสมจิต  หัสเนตร  ครู โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
93 นายสุพจน์  เกษมเนตร  ครู โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบ ารุง) 
94 นางณัฐธลักษณ์  ลาภหลาย  ครู โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
95 นางสาคร  สุขเกษม  ครู โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
96 นางนุชรินทร์  ยอดทีรั่ก  ครู โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ ์
97 นางรุ้งนภา  กษิดิศ  ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
98 นางวรรณา  ปาสะและ  ครู โรงเรียนประสิทธิว์ิทยา
99 นางอุไร  บุตรจันทร์  ครู โรงเรียนประสิทธิว์ิทยา

100 นางพรศญาฒ์  พิทักษ์สิทธิพร  ครู โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
101 นางเพชรา  ทรัพย์วัฒน์  ครู โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
102 นายประดิษฐ์  รัตนโกมล  ครู โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
103 นางแฉล้ม  เพิม่พูล  ครู โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 
104 นางสาวมนัสนันท์  ไม้อบเชย  ครู โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 
105 นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์  ครู โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
106 นางวราภรณ์  สงละออ  ครู โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์
107 นางลัดดา  ชมวิชา  ครู โรงเรียนอุปลพันธุโ์รจนประสิทธิ ์
108 นายอาวุธ  จันทร์เอียง  ครู โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
109 นางนัยนา  เนตินาค  ครู โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
110 นางเบญจพร  มังศรี  ครู โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 
111 นายมนัส  เพชรขุ้ม  ครู โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
112 นางสุกัญญา  อินตรี  ครู โรงเรียนวัดสามตุ่ม
113 นางเย็นจิตต์  เหมรา  ครู โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที ่57)
114 นางสุวรรณี  วันละค า  ครู โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที ่57)
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115 นางศิรดา  ดาวธง  ครู โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา
116 นางอารีย์  ทองล่ิม  ครู โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
117 นายสมคิด  ผาเจริญ  ครู โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 
118 นางสุเทพี  งาเนียม  ครู โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
119 นายประจักษ์  โฉมศรี  ครู โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
120 นางน้อมจิตร  ไกรชิต  ครู โรงเรียนชายนาพัฒนา (ส าเนียง สนิทอุปถัมภ)์
121 นางเกศินี  สิงหพันธุ ์ ครู โรงเรียนวัดกลาง(ประมวญราษฎร์บ ารุงวิทย)์ 
122 นายธนู  มหรรณพ  ครู โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปล่ัง ฤกษ์จารี)
123 นางสุวนิจ  สามสี  ครู โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปล่ัง ฤกษ์จารี) 
124 นางวัจนา  เทีย่งตรง  ครู โรงเรียนวัดโพธิ ์(แจ่มวิทยาคาร) 
125 นางจินตนา  แสงลับ  ครู โรงเรียนวัดบันไดช้าง 
126 นายสง่า  อุทัยศรี  ครู โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 
127 นายเทวัญ  จาดสุวรรณ  ครู โรงเรียนวัดไชยภูมิ 
128 นายทวี  ฤกษ์วีรี  ครู โรงเรียนวัดไชยภูมิ 
129 นางสมจิต  โพธิป์ระดิษฐ์  ครู โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 
130 นางส าอางค์  ดอนนิยม  ครู โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 
131 นายมานพ  วงศ์แสน  ครู โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
2 นายนเรศ เชื้อทหาร นิติกรช านาญการพิเศษ
3 นางนันทภัค จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
4 นายนิคม ขจรค า นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
5 นางสาวจุไรพร พร้อมสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
6 นายสงัด ปินตานา ศึกษานิเทศก์
7 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ 
8 นายธนเดช นามบ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน
9 นายเสน่ห์ อัศวมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้า

10 นายบุญส่ง ไชยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าประชาบ ารุง
11 นายทวี นามอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปิน
12 นางประไพ ลาวเมือง ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
13 นางพัชรี ตุ้ยค า ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
14 นางมาลี ค าลือ ครู โรงเรียนบ้านร่องค า
15 นางวันเพ็ญ ม่านมุงศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย
16 นางวิไลรัตน์ เฉพาะธรรม ครู โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย
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17 นางสาวสุพรรณ สุริยะ ครู โรงเรียนบ้านแม่กา
18 นางสมหวัง หล่อวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บ ารุง)
19 นางสาวพรรณี ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
20 นางประนอม อ้อยบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
21 นางอรุณี นาแพร่ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า
22 นางพิศมัย เตชะกุลวณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า
23 นางจิราพร อธิเสนะ ครู โรงเรียนบ้านต๊ าพระแล
24 นางสาวศรีเสง่ียม ค ามูล ครู โรงเรียนบ้านต๊ าพระแล
25 นายดวง อินสุขิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า
26 นางสุนีตา จักรเทพวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านต๊ าเหล่า
27 นางเจริญศรี ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านต๊ าเหล่า
28 นางจรรยา ณ นครพนม ครู โรงเรียนบ้านต๊ าดอนมูล
29 นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคา
30 นางนิตยา แสนแปง ครู โรงเรียนบ้านป่าคา
31 นางสาวถาวรนิชา ยารังษี ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน
32 นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน
33 นางพูลศรี กีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน
34 นางลลิตา โกษากุล ครู โรงเรียนบ้านใหม่
35 นางอัมพร จันทร์ผ่องศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
36 นางสาวศรีนวล สะสม ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
37 นางบุญประคอง ชัยชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
38 นายไพโรจน์ ศรีภา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
39 นางวนิดา ตาระกา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
40 นางศรีสุดา สระสม ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
41 นางอรนุช ไชยสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
42 นางมยุรี วัฒนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
43 นางกชวรรณ แก้วเทพ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
44 นางสุชีรา ศรีภา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
45 นางสาวรจเรข เข็มทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
46 นายสงกรานต์ วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกค าใต้)
47 นางอรวรรณ ชัยเรืองวุฒิ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกค าใต้)
48 นางศจีนาถ นวลทิม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกค าใต้)
49 นางสุนา อินโต ครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า
50 นางอ าพัน ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า
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51 นายอดุลย์ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลดอกค าใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)
52 นางสาวสุพรรณ วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลดอกค าใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)
53 นางบุญทวี นนทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดง
54 นายมานพ อูปแก้ว ครู โรงเรียนบ้านค่า
55 นางสันทัด ขันตี ครู โรงเรียนบ้านค่า
56 นายสายยนต์ บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านค่า
57 นางมาลี เจนใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
58 นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต้นศรี
59 นางกัลยา ศรีธนชัย ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
60 นายประยงค์ ศรีธนชัย ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
61 นายบัณฑิต ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ าประชานุเคราะห์
62 นางรัตติยาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ าประชานุเคราะห์
63 นางพงษ์มิตร หวานเสียง ครู โรงเรียนบ้านถ้ าประชาบ ารุง
64 นางเดือนพร ตุงคนาคร ครู โรงเรียนบ้านถ้ าประชาบ ารุง
65 นางเพ็ญศรี ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปาง
66 นายวรายุทธ์ วงศ์โยธา ครู โรงเรียนบ้านโพธิท์อง
67 นายสุเทพ สมจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิท์อง
68 นายวิรัตน์ วุฒิคุณ ครู โรงเรียนบ้านปิน
69 นายสมเกียรติ รัตน์ศยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านปิน
70 นายวิเชียร จุมปา ครู โรงเรียนบ้านแม่พริก
71 นางประนอม ปิงเมือง ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
72 นางวิยะดา จิตชู ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
73 นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
74 นางรุจิรา หทัยด ารงวิทยา ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
75 นางปวีณา บุญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าตึง
76 นางสาคร ทิพย์เมืองพรม ครู โรงเรียนบ้านดงอินตา
77 นายบุญเถียร เมืองใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
78 นางพชรภัทร ปินตานา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
79 นางธัญญาลักษณ์ เตชะแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
80 นางสมพร ค าเมืองสา ครู โรงเรียนบ้านแม่จว้า
81 นางจีรพันธ์ โยธาวุธ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
82 นายเสนอ หน่อแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
83 นายสมเกียรติ อุทธโยธา ครู โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี
84 นางพรเพ็ญ นักปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ป่าข่า
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85 นางบวร เดชพิชัย ครู โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง
86 นายเมืองศรี กาวินค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
87 นางอัมพร ขันแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
88 นางสาวสุวรรณา บุญตัน ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
89 นายศุภโชค เคร่ืองแก้ว ครู โรงเรียนเจริญใจ
90 นายธนพัฒน์ วงค์สีดา ครู โรงเรียนเจริญใจ
91 นางศรินทิพย์ ไชยเพ็ญ ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
92 นางพสชณันท์ ณ น่าน ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
93 นายมงคล สมณาศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสันต้นผ้ึง
94 นายเรืองศักด์ิ บ่อทอง ครู โรงเรียนบ้านสันต้นผ้ึง
95 นางกรรณิกา ฟูสีกุล ครู โรงเรียนบ้านสันต้นผ้ึง
96 นายยุทธชัย วงศ์ไชย ครู โรงเรียนบ้านสันต้นผ้ึง
97 นายสกล ธุระ ครู โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ)์
98 นางบุษบา ชอบจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง
99 นางศิริพร ธินะ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง

100 นายธเนศ ก้อนค า ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง
101 นายถนอม ธินะ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้ง
102 นางอินทิรา พุม่ร่วมใจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
103 นายสุพจน์ นันตา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
104 นายสุรชัย เกิดแล้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

1 นายอดุลย์ อ่อนนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงค า(วัดพระธาตุสบแวน)
2 นายจ านงค์ จันแปงเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
3 นายด ารงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
4 นางสุกัญญา วงศ์วิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
5 นายวิชัย ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงค านาคโรวาท)
6 นายพิชิต เตชะนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องส้าน
7 นายปฏิพงษ์ ไชยเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควรดง
8 นายประทีป สร้อยนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
9 นายทองค า ทากัน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงค า(วัดพระธาตุสบแวน)

10 นายพิเชียร ศรีวิชิต ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
11 นายวัฒนชัย ตาค า ครู โรงเรียนบ้านสักทุง่
12 นายอุดม ปงค าเฟย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
13 นายอิทธิชัย ภิญโญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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14 นางพรนิสา อยู่ทิม ครู โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
15 นางอัมพวัน ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนบ้านแวน
16 นางแสงวรรณ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงค า(วัดพระธาตุสบแวน)
17 นางศรีแพร หาญสมุทร ครู โรงเรียนบ้านหมุ้น
18 นางปาริชาติ นพไธสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่(อินมีอุปถัมภ)์
19 นางอ าพรรณ รัตนแพทย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
20 นายทรงศักด์ิ ธีระวงศนันท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
21 นางนงราม โนวิชัย ครู โรงเรียนปัวพิทยา
22 นางเสถียร เย็นใจ ครู โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
23 นายเปลว คุณยศยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านสถาน
24 นางรพีพรรณ สุมนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสบบง
25 นางสาคร วงค์อารีย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนไชย
26 นายนิพันธ์ รวมสุข ครู โรงเรียนบ้านดอนไชย
27 นางกิ่งกาญจน์ ฝึกฝน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
28 นางสมัย นาวีพัฒนา ครู โรงเรียนบ้านฝายกวาง
29 นางศรีพรม เลาเหล็กพลี ครู โรงเรียนบ้านฝายกวาง
30 นางสมจิต ถวิลวงค์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่กล้วย
31 นางกาบแก้ว ต๊ะพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
32 นางกัลยาลักษณ์ กันไชยศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านปงใหม่
33 นายวุฒิสิทธิ ์ฤทธิศร ครู โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว
34 นายองอาจ อ่องประกฤติ ครู โรงเรียนบ้านปง
35 นางสุวัจนา วงศ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านสา
36 นางอัมพรรณ บุญยืน ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
37 นายสมทรง โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านสักลอ
38 นางอรพิน บัติปัน ครู โรงเรียนบ้านทุง่มอก"ราษฏร์อนุกูล"
39 นางสาวสุทัศนีย์ ใจกล้า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
40 นางนงคราญ แหวนวัง ครู โรงเรียนบ้านสระ
41 นางประคอง จักร์เงิน ครู โรงเรียนบ้านแวน
42 นางปิลันธนา ปัญญาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านสักลอ
43 นางณัฐหทัย อึ้งตระกูล ครู โรงเรียนบ้านไชยพรม
44 นายสัมพันธ์ เครือมูล ครู โรงเรียนบ้านดู่
45 นางสุภาพ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หนอง
46 นายประสาท อุ่นเมือง ครู โรงเรียนบ้านแม่ทาย
47 นางจันทร์หอม เทพนัน ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ า



๒๙๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
48 นางวาสนา อินทะชัย ครู โรงเรียนบ้านสะแล่ง
49 นางครองสุข หลวงจินา ครู โรงเรียนบ้านดอนลาว
50 นางสาวพิพัฒน์พร พรหมเมฆ ครู โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ
51 นางสาวเกื้อกูล ไชยอักษร ครู โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย
52 นางดารุณี งานดี ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล
53 นางอารีย์ ศศิภัทรกุล ครู โรงเรียนบ้านจุน
54 นางสาวศศิธร จันทร์มา ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
55 นางเจนจิต ปิยวรรณหงส์ ครู โรงเรียนบ้านสักลอ
56 นางสายทอง จันทาพูน ครู โรงเรียนบ้านดอนไชย
57 นายจักรกริช ปัญจจอม ครู โรงเรียนบ้านจ าบอน
58 นางจิราพรรณ พันธุสื์บ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
59 นางจิตตราภรณ์ ไชยจ าเริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
60 นางดวงจันทร์ กิจวัฒนาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลย
61 นางประทินนุภัทร ไชยกุล ครู โรงเรียนบ้านสระ
62 นายสมจิตต์ ปินชัย ครู โรงเรียนบ้านแก
63 นายไหล่ ธนะ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเปือ๋ย
64 นางก าไลทอง พึง่พุทธ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
65 นายสนอง แหวนวัง ครู โรงเรียนบ้านสระ
66 นางพจนา พรหมเสน ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
67 นายปรีชา ถึงสุข ครู โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
68 นางสุจิน สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
69 นางเต็มวัน ขันกา ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
70 นายนิกร กันมูล ครู โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
71 นายบุญธรรม สิทธิยศ ครู โรงเรียนบ้านร่องย้าง
72 นางแววดาว วิจิตรานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
73 นางนิตยา วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านสันหลวง
74 นางกรองทอง พันธุสื์บ ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
75 นายบรรจง พรมฐาน ครู โรงเรียนบ้านปางมดแดง
76 นางสุพัตรา อยู่ดี ครู โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
77 นายทรงศักด์ิ ทะลิ ครู โรงเรียนบ้านร่องแมด
78 นายสุริยัน จางศิริกูล ครู โรงเรียนบ้านขุนก าลัง
79 นายทิวาสวัสด์ิ วัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
80 นายพินิจ รักษา ครู โรงเรียนบ้านสบขาม
81 นางวิจิตรา ก๋องต๊ิบ ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก
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82 นางวิไลวรรณ ทิวาศิริ ครู โรงเรียนบ้านดู่
83 นายสมพร แก้วมาเมือง ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก
84 นางศรีเพ็ญ จันธิมา ครู โรงเรียนบ้านสักทุง่
85 นายธวัชชัย จันธิมา ครู โรงเรียนบ้านสักทุง่
86 นางสุวิมล ชื่นวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยง้ิว
87 นางแสงเดือน วังนัยกูล ครู โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
88 นายประชุม เรืองเดช ครู โรงเรียนบ้านดู่
89 นายบุญธรรม อินต๊ะสิน ครู โรงเรียนบ้านร่องส้าน
90 นายศาสตรา ทิวาศิริ ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
91 นางปราณี บุญสว่าง ครู โรงเรียนบ้านทุง่มอก"ราษฏร์อนุกูล"
92 นางสุพัตรา ธุวะค า ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

1 นายวิเชน ว่องกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปัจจันตคาม
2 นายณรงค์เดช ระถะการ ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่าวมะม่วง
3 นายบุญลือ สุทธิศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา
4 นายค ารณ พรหมภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางนายสี
5 นายอนุวัตร สุธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่
6 นายนิวัฒน์ บุญสร้าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ไทรงาม
7 นายอุดม จงไกรจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง
8 นายสมมิตร รักเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
9 นางศุภธิดา ผลเกิด ครู โรงเรียนเมืองพังงา

10 นางยุวดี อิสระลักษณ์ ครู โรงเรียนบางกัน
11 นางสาวผกา ว่องนาวี ครู โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
12 นางฉวีวรรณ โปฎก ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา
13 นางนุสราภรณ์ ปานมี ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา
14 นางวิภา จ าปาทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา
15 นางอัญชนา วราธิกุล ครู โรงเรียนบ้านตากแดด
16 นางสวณี เจริญกุล ครู โรงเรียนบ้านทุง่เจดีย์
17 นางสุดา จันทร์อ าไพ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เจดีย์
18 นางวัฒนา หนูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบางเสียด
19 นางประนอม รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
20 นายสนธยา ฟองละแอ ครู โรงเรียนเกาะปันหยี
21 นางมาลัย เจริญฤทธิ์ ครู โรงเรียนเกาะไม้ไผ่
22 นางวรณี อิ๋วสกุล ครู โรงเรียนบ้านกะปง
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23 นางอัญชลี เจี่ยสกุล ครู โรงเรียนบ้านปากถัก
24 นายปราโมทย์ ทองวัชระ ครู โรงเรียนบ้านปากพู ่(รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
25 นางณิชาภา สกุลสัน ครู โรงเรียนเกาะยาว
26 นางสุจิระ ขอสกุล ครู โรงเรียนบ้านคุระ
27 นางอารี เพชรประกอบ ครู โรงเรียนบ้านคุระ
28 นายสาโรช จันทรวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านบางติบ
29 นางอุบล กดทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบางหว้า
30 นางนวลวรรณ ค าแก้ว ครู โรงเรียนคุระบุรี
31 นางนวลจิตร์ ปานนาค ครู โรงเรียนบ้านหินสามก้อน
32 นางจิตรา พาพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านบางหลาม
33 นางสาวละเวก ก่อทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบางหลาม
34 นางบังอร สมจริง ครู โรงเรียนบ้านเกาะกลาง
35 นางสาวสุนิศา เหมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านคลองไส
36 นางประพิศ บ ารุงกุล ครู โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที1่63
37 นายสุพจน์ วังวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย
38 นางวนิดา บุญกลาง ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น
39 นางวนิดา ต้องล้ีพาล ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
40 นางวณี ดอกรัก ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
41 นางสาวจรวยพร โลหกุล ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
42 นางเกวลินต์ ราตรี ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
43 นางศุภสวัสด์ิ ทวนนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านน้ าเค็ม
44 นางมาลินี ล่องสกุล ครู โรงเรียนวัดคมนียเขต
45 นางสาวละออง ตันเก็ง ครู โรงเรียนปากวีปมิตรภาพที ่124
46 นางชูศรี ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบางเนียง
47 นางนงลักษณ์ ค าเพชร ครู โรงเรียนบ้านบางนายสี
48 นางมาลินี จินดาพล ครู โรงเรียนบ้านท่าจูด
49 นางนงลักษณ์ เอนกรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่
50 นายจุติ ณ รังษี ครู โรงเรียนบ้านท่าสนุก
51 นายประกอบ บุญเสริม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
52 นางเกศราภรณ์ กะเต้ืองงาน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
53 นางนงนุช กล่ินเกษร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
54 นางสุนัย ทองภิญโญชัย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
55 นางมุกดา คงยศ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสน
56 นางภัทรลดา สุมาลี ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสน
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57 นายสุนทร พลายสิน ครู โรงเรียนวัดนิโครธาราม
58 นางชูศรี สิทธิศิลป์ ครู โรงเรียนวัดนิโครธาราม
59 นางลัดดา สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
60 นางสาคร รักเมือง ครู โรงเรียนวัดโคกสวย
61 นางพิมพรรณ ใจเพชร ครู โรงเรียนวัดโคกสวย
62 นายภักดี ผลมาตร์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต่อเรือ
63 นายวานิชย์ ฐานันดรวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านพอแดง
64 นางมาลี จันทวงศ์ ครู โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
65 นางอัลชลีย์ สุขวิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดปัตติการาม
66 นางสุรีย์ แก้วบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านบ่อดาน 
67 นางกาญจนา บุญราศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
68 นางอมร ณ นนทบุรี ครู โรงเรียนวัดอินทนิน 
69 นางวธิดา ก้องวุฒิเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านนาใน
70 นางเปรมฤดี ณ นคร ครู โรงเรียนบ้านเกาะนก
71 นางปราณี คงชม ครู โรงเรียนบ้านควนแรด
72 นางอริยา เหมพันธ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
73 นางฉวีวรรณ พงษ์ทองหล่อ ครู โรงเรียนบ้านบกปุย
74 นายอารี ขนาดผล ครู โรงเรียนวัดช้างนอน
75 นายสมหมาย หมึกแดง ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
76 นางณิชกานต์ พฤกษ์วัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
1 นายช านาญ รามแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางจริยา จรจิตร นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นายวิรุฒิ ภูนุชอภัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
4 นางภาวินี ชูข า นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
5 นางสุคลธา ปานียโชติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
6 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์
7 นายมณี จันทร์เกื้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที ่89)
8 นายวิโชติ วิเวกอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าส าเภาใต้
9 นายประยงค์ อินทองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหรังแคบ

10 นายวิเชียร บัวศรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)
11 นายพงษ์ศักด์ิ ชูเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองใหญ่
12 นายสุชาติ แก้วทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านนา
13 นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
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14 นางอารีย์ ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
15 นางบังอร แก้วสุข ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุม่พูนพิทยา)
16 นางสุคนธา คงเกต ครู โรงเรียนบ้านนาโหนด
17 นางสมใจ ชูหนู ครู โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร
18 นางจันจิรา เกตุชู ครู โรงเรียนวัดกลาง
19 นางฟองจันทร์ ข าร้าย ครู โรงเรียนบ้านท่ามิหร า
20 นางอรวรรณ จันทร์พร้ิม ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
21 นางสุดา หนูรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
22 นางประไพ รักพวก ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
23 นางอรจิรา เทวยุรัง ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง
24 นายช านาญ ชนะชัย ครู โรงเรียนวัดปากสระ
25 นางสมพร รอดเนียม ครู โรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
26 นางอารมย์ รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ
27 นายสุรศักด์ิ เลาแก้วหนู ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
28 นางกชพร ปัทมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
29 นางจีรภรณ์ ทองเอียด ครู โรงเรียนวัดหรังแคบ
30 นายมนตรี สุพิทยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหรังแคบ
31 นางมณฑา ภูมิประไพ ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
32 นางระเบียบ นวลยัง ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง
33 นายจริน สังขมณี ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย
34 นายชิติพัทธ์ ทองนวล ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย
35 นายนุกูล คงแดง ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย
36 นายภักดี แสงชาตรี ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด
37 นายกิตติรัตน์ สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเตง
38 นางทัศนา อ่อนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเขาอ้อ
39 นายวิโรจน์ รัตนโกศัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง
40 นางระเบียบ ต้ังไล่ ครู โรงเรียนวัดทุง่ขึงหนัง
41 นางพรภัทร นวลจันทร์ ครู โรงเรียนทุง่ยางเปล
42 นางจวน จูห้อง ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
43 นายสุเชิต ปานสง ครู โรงเรียนวัดโงกน้ า
44 นางบุญญรัตน์ เจ้ยชุม ครู โรงเรียนวัดพังดาน
45 นางบุญให้ สุทธิชน ครู โรงเรียนบ้านขันหมู่
46 นางธิติมาพร แป้นด้วง ครู โรงเรียนวัดเกาะยาง
47 นายสมจิต ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน
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48 นางสมบูรณ์ หนูขาว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
49 นางยุภา สุขแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
50 นางนิสากร ทองขาวเผือก ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
51 นางอุมา ศรีราม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
52 นางนัฏฐา จันทร์เกื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
53 นางเพ็ญศรี ฉางตา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
54 นางสุมาลี บัวศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
55 นางจินดา นิ่มด า ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
56 นางอุบล ซิวเต้ีย ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
57 นางอาวรณ์ จันทนชัย ครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ
58 นายโสภณ คชภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
59 นางธัญวรรณ ทุม่แก้ว ครู โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน
60 นางอารีย์ พงศ์พฤกษธาตุ ครู โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน
61 นางสาวสุราวี เวชสาร ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย
62 นายบรรลือศักด์ิ สมานุภาวิน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ชุมพล
66 จ่าสิบตรีโสภณ ชนะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาวง
67 นางประพิศ นิมิสวิน ครู โรงเรียนบ้านโตน
63 นางสาคร ทองพันธ์ ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง
64 นางสาวกระสินธ์ พลรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์
65 นางพรทิพา ชูช่วย ครู โรงเรียนวัดทุง่ยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)
68 นางสมจิตร เหมโลหะ ครู โรงเรียนวัดควนถบ
69 นางสุภาพ ไชยบุรินทร์ ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที ่89)
70 นางอ าไพ จาดทองค า ครู โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา)
71 นายสมพร จันทวี ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ)์
72 นางชูลักษณ์ เหมะรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาแดง
73 นายชาญวิทย์ วัฒนานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
74 นางวันทนา สมหวัง ครู โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว
75 นางสุดา แจ้งจุล ครู โรงเรียนบ้านส านักกอ
76 นางวิไลลักษณ์ นิ่มด า ครู โรงเรียนทุง่ยางเปล
77 นายบุญมา จันคง ครู โรงเรียนวัดเกาะยาง
78 นายเจริญ ด านาคแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน
79 นางสุนิสา เกื้อรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
80 นายสุชาติ พริกเทพ ครู โรงเรียนวัดใสประดู่
81 นางสมใจ คงแก้วขาว ครู โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน
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82 นายสงบ นุ่นตรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ชุมพล
83 นางสาวสุพัตรา ปานศิริ ครู โรงเรียนบ้านถ้ าลา
84 นางศิริ วงษ์บุญ ครู โรงเรียนวัดล าใน
85 นางนิลวรรณ มากแก้ว ครู โรงเรียนวัดทุง่ยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)

1 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางเกศินี วิทยารัฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นางอรัญญา ต้ังนภาดล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
4 นางสุณีรัตน์ สุวรรณสะอาด นักวิชาการศึกษาช านาญการ
5 นายโสภณ บุญเกื้อ ศึกษานิเทศก์
6 นางนพพร จีระพันธ์ ศึกษานิเทศก์
7 นายสมพร จ านงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
8 นายอุเทน สามัคคี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
9 นางรัชนี ปราบกรี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกงหรา

10 นายนรินทร์ ยอดไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหานโพธิ์
11 นายสุชาติ สุวรรณมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสังฆวราราม
12 นายพงศ์พันธ์ ทองเจือ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฝาละมี
13 นางพรรณชนก ชลเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าควาย
14 นายโอภาศ กลับแป้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที ่45
15 นายนิกร องคะลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียด
16 นายสุทธิชัย อ่อนคง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนโคกยา
17 นายนรินทร์ ศรียา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระเกิด
18 นายสุวัฒน์ ข าร้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนขี้แรด
19 นายอนุวัตร ธรรมวาโร ผู้อ านวยการโรงเรียนมิตรมวลชน 1
20 นางอ านวย มากมณี ครู โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
21 นางวาสนา สนหละ ครู โรงเรียนส านักสงฆห์้วยเรือ
22 นางบุศรินทร์ ตันอรชร ครู โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
23 นางประชุมพร ครูอ้น ครู โรงเรียนวัดแหลมจองถนน
24 นายวินัย ครูอ้น ครู โรงเรียนวัดแหลมจองถนน
25 นางจันทร์จิรา หมื่นหนู ครู โรงเรียนวัดหัวควน
26 นางบุญเรือน แก้วขาว ครู โรงเรียนวัดหัวควน
27 นายมนูญ แก้วขาว ครู โรงเรียนวัดหัวควน
28 นายสมยศ ศรีเพชร ครู โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม
29 นายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดลอน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2



๓๐๔

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
30 นางเพ็ญพรรณ มาชู ครู โรงเรียนวัดโพธิยาราม
31 นางเสน่ห์ ชูทอง ครู โรงเรียนวัดโพธิยาราม
32 นายจรัน รัตนกาล ครู โรงเรียนวัดพังกิ่ง
33 นางดาราพร สุขด า ครู โรงเรียนวัดพรุพ้อ
34 นางณัฐกานต์ อินทะสระ ครู โรงเรียนวัดป่าบอนต่ า
35 นางสุนีย์ ชูเรือง ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม
36 นางจินตนา สุขเอียด ครู โรงเรียนวัดบางขวน
37 นางนิภา สัจจา ครู โรงเรียนวัดนาปะขอ
38 นางจินตนา ขุนแก้ว ครู โรงเรียนวัดท่าควาย
39 นางจิตรา ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)
40 นางเสริมสุข วิบูลย์กาญจน์ ครู โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
41 นางวิจิตรา เมืองแก้ว ครู โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
42 นายเทพ เพ็ชรอ่อน ครู โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
43 นายสุรชาติ อุไรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดควนเผยอ
44 นายอุดม เพ็ชรตีบ ครู โรงเรียนวัดควนเผยอ
45 นางเตือนใจ รัตโณภาส ครู โรงเรียนวัดควนเค่ียม
46 นายชุมพล นิ่มโอ่ ครู โรงเรียนวัดเขาวงก์
47 นายนิรัตน์ นิวัตตระกูล ครู โรงเรียนปากพะยูน
48 นางสุดา มะหมัด ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
49 นางเพ็ญศรี ชูสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
50 นางสาวธัญรดี สังข์คีรี ครู โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
51 นางเบญจพร วัดจังอินทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
52 นางวนิดา สุพรรณชนะบุรี ครู โรงเรียนบ้านพน
53 นางศิริมา เต้ียวเนี่ยว ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
54 นางนันทกานท์ ไชยลึก ครู โรงเรียนบ้านท่าเชียด
55 นายนิพนธ์ รุณปักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง
56 นายสมมิตร ขุนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
57 นางนิภา สุวรรณธาดา ครู โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
58 นางละออง เกื้อคลัง ครู โรงเรียนบ้านควนยวน
59 นางสาวอาภรณ์ ก้อนเรือง ครู โรงเรียนบ้านควนยวน
60 นายสมรัตน์ วรศักด์ิวุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
61 นางสาวพะเยาว์ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
62 นางสาวบุญเสริม แก้ววิเศษ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23
63 นายนิคม ช่วยพิชัย ครู โรงเรียนวัดแหลมจองถนน



๓๐๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
64 นางพิยะดา พูลศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดลอน
65 นายธรรมทร เพชรจูด ครู โรงเรียนวัดโพธิยาราม
66 นายโชค ฉิมสี ครู โรงเรียนวัดพรุพ้อ
67 นางสมใจ ขาวน้อย ครู โรงเรียนวัดป่าบอนต่ า
68 นางเครือวัลย์ จริยภัครติกร ครู โรงเรียนวัดป่าบอนต่ า
69 นางสาววิลัยรัตน์ เวชรังษี ครู โรงเรียนวัดปลักปอม
70 นางเสาวนีย์ ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)
71 นางอรอนงค์ สิทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)
72 นายสมมารถ แก้วแจ่ม ครู โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
73 นายสุชน ชูทอง ครู โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
74 นายเสริมศักด์ิ รัตนปราโมทย์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ)์
75 นายนิพนธ์ วงศ์ช่วย ครู โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ)์
76 นายไพรัตน์ บัวจุด ครู โรงเรียนบ้านหน้าวัง
77 นายสมใจ สมสังข์ ครู โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง
78 นางเพียรจิต ด าชื่น ครู โรงเรียนบ้านพน
79 นายมนิตย์ จันทร์ช่วย ครู โรงเรียนบ้านปากพล
80 นางสุดา ถูกจิตร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
81 นางราณี อิสโร ครู โรงเรียนบ้านทอนตรน
82 นางจริยา เดชสง ครู โรงเรียนบ้านด่านโลด
83 นายพันธุ ์รักนุ่น ครู โรงเรียนบ้านช่องฟืน
84 นางสมศรี ดลระหมาน ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก
85 นายพินัย หนูหล่อ ครู โรงเรียนบ้านควนประกอบ

1 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายค ารณ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงชะพลู
3 นายเจริญ มะมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังทับไทร
4 นายโชติ เปีย่มงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
5 นายธรรมเนียม เพ็ชรพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขส าราญ
6 นายบ ารุง สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยา
7 นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
8 นายศรัณยู กะโห้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่โม่ง
9 นายสมทรง จิตติละอองวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกระด่ีทอง

10 นางกนกวรรณ ดีอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
11 นางไขนภา สุขเรือง ครู โรงเรียนวัดเนินปอ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1



๓๐๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
12 นางจรรยา สาคร ครู โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์
13 นางสาวจรัญญา สมัยสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
14 นายจเร จันทโชติ ครู โรงเรียนวัดวังตะขบ
15 นางฉัฐญากานต์ ทองแจ่มธัญโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
16 นายชุติพนธ์ นครพุม่ ครู โรงเรียนวัดหนองปล้อง
17 นายโชติภัทร แสงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพระ
18 นายด ารงค์ ข ามั่น ครู โรงเรียนบ้านเนินพยอม
19 นายถาวร ส้มจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเนินขวาง
20 นายทรงศักด์ิ ประจันนวล ครู โรงเรียนบ้านยางตะพาย
21 นางทองวรรณ ปานจิตต์ ครู โรงเรียนวัดดงกลาง
23 นายทิพย์ นามประเสริฐพร ครู โรงเรียนบ้านนิคม
24 นางทุเรียน ศิริอ่อน ครู โรงเรียนบ้านวังทับยา
22 นางทัศนีย์ แสงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
25 นางธัญทิพย์ มีแม่นวิทย์ ครู โรงเรียนวัดฆะมัง
26 นายธีระพล อินทร์สอาด ครู โรงเรียนวัดโนนสะเดา
27 นางนลินี บ ารุงมา ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
29 นางนารีรัตน์ หุน่ทอง ครู โรงเรียนวัดโนนสะเดา
30 นางนิตยา วัชรานุกูลกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
31 นางนิภาวรรณ สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดวังตะขบ
32 นายนุกูล เอี่ยมอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองขานาง
28 นางนัยภรณ์ เมฆอาภา ครู โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
33 นางบุญส่ง ธรรมชาติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
34 นางบุษณี เนียมคล้าย ครู โรงเรียนบ้านโพธิป์ระทับช้าง
35 นายบัณฑิต ใจแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสวนแตง
36 นายประพันธ์ ทองไพบูรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆอ้น 
37 นางสาวประภาณี ปัณราช ครู โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
38 นางประมวล บุญจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
39 นางประหยัด เอมโอด ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
40 นางปัญญานี บุญวงศ์ ครู โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี
41 นางผกาพร เดียวสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองร้ิน
42 นายพนม ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
43 นางพนอ หมอกมืด ครู โรงเรียนวัดคลองโนน
44 นางพรพรรณ อะทะไชย ครู โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
45 นายพสุ ปรึกษาพรมราช ครู โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ



๓๐๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
46 นางพิสมร เอี่ยมอาจ ครู โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา
47 นางพิสมัย เกียรติไกรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง
48 นางไพสอน เนาว์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านยางสามต้น
49 นางภัทราภรณ์ ต้ังใจ ครู โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
50 นายมานะ พลายเพลิด ครู โรงเรียนบ้านหนองพระ
51 นางสาวมาลี สุวรรณนาค ครู โรงเรียนบ้านใดโพธิ(์เงิน-ทองย้อยอุทิศ)
52 นายยิ่งพันธ์ จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านป่าแซง
53 นางรวิพรรณ ศิวเวทพิกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
54 นางราตรี อินทร์เปาะ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา
55 นายละเอียด หินเพชร ครู โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที ่54)
56 นางลัดดา เมฆสุวรรณ ครู โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
57 นายวชิระ ศรีทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
58 นายวรวุฒิ มีศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
59 นางวลัยภรณ์ ธนสัมบัณณ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ส าราญ
60 นางวัดตุลี เพ็ชรแก้ว ครู โรงเรียนวัดวังแดง
61 นางวัลภา รอดก าเนิด ครู โรงเรียนวัดเขารูปช้าง
62 นางวิจิตร เพชรชาติชั้น ครู โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์
63 นางวิมลพรรณ ศรีใจวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนิคม
64 นางวิไลวรรณ ไชยสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
65 นางวีณา มีแม่นวิทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
66 นางสาวศิรินทิพย์ หาญบูรณรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
67 นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์ ครู โรงเรียนวัดคลองโนน
68 นายสถาพร ขุนทอง ครู โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
69 นางสมบัติ ทันเทีย่ง ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
70 นางสมพิศ ฟองชัย ครู โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา
71 นางสมานัตตา ทองรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
72 นางส านวน จ านงค์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
73 นางสุชีลา รอดก าเหนิด ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
74 นายสุทนต์ สังวรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาว
75 นายสุทิน บัวริคาน ครู โรงเรียนบ้านยางสามต้น
76 นายสุเทพ ถัดทะพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
77 นายสุธี ถาวรศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
78 นางสาวสุนทร คัดชานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
79 นางสาวสุพรทิพย์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
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80 นางสุพรรณี ค ามก ครู โรงเรียนวัดหนองหลวง
81 นางสุภัจนา รัตนะไทย ครู โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
82 นายสุรินทร์ สุรเดช ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
83 นายเสนาะ เสาวภา ครู โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์
84 นายเสวก พิลา ครู โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย
85 นางแสงระวี พรมมี ครู โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ
86 นางอนงค์ หอมอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลโพธิป์ระทับช้าง(ทุง่ใหญ่)
87 นางอมรศรี จีนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดล าชะล่า
88 นางอรพิน เพ็ชรโต ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก
89 นายอวบ เมืองแดง ครู โรงเรียนวัดโนนสะเดา
90 นายอารัญ ดาเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านท่าแห
91 นางอ านวย จันทร์สุขวงศ์ ครู โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
92 นางอุไร สุภะเสถียร ครู โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
93 นางสาวจิรัฐติกาล เขียวพุม่พวง ครู โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
94 นายมงคล สีฉ่ า ครู โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
95 นายสมบัติ แสงวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ
96 นางสมบัติ หงษ์สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
97 นางสาวเสาวภา ต้ังใจ ครู โรงเรียนบ้านมาบแฟบ
98 นางอนงค์รัก พัวสัมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม

1 นายสมศักด์ิ แย้มครวญ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นางจรูญ แย้มครวญ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์
4 นายลักษณ์ บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง"
5 นายสุรพล ทองอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น
6 นายประมินทร์ กิ่งชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีประสิทธิว์ิทยา
7 นายประจวบ เพ็งพัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังหว้า
8 นายประสิทธิ ์ภูส่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทับหมัน
9 นายสุชาติ ต้ังปัญญาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองข่อย

10 นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ
11 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง
12 นายสนิท รอดเทีย่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าเรไร
13 นางสาวจารุวรรณ ว่องวิไลรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
14 นายสมาน สังข์เมือง ครู โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
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15 นางสายใจ พิลึก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่น้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา"
16 นางอุบล นาคสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่น้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา"
17 นางศิริเพ็ญ ลือชา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่น้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา"
18 นางทิฆมัพร นากกลัด ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
19 นางประจวบ เกิดเกตุ ครู โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ า
20 นายประสิทธิ ์หมื่นยงค์ ครู โรงเรียนวัดพร้าว
21 นายสุริยัณห์ ดิษฐจันทร์ ครู โรงเรียนวัดพร้าว
22 นางสาวศรีสุดา อิ่มใจ ครู โรงเรียนวัดโพทะเล
23 นางสุขศรี อิ่มนรัญ ครู โรงเรียนวัดโพทะเล
24 นางสาวจรัญญา คารมปราชญ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง"
25 นายเดิมพันธ์ จาดเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง"
26 นางนัยนา ยอดนุ้ย ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิท์อง "ปกาสิตวิทยา"
27 นายนิวัฒน์ คงบุญวาส ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิท์อง "ปกาสิตวิทยา"
28 นายอุดม จันทร์โท ครู โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
29 นางนันทยา ใจดี ครู โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
30 นางนงเยาว์ ปัญควณิช ครู โรงเรียนบ ารุงราษฎร์วิทยาคม
31 นายทรงพล เอี่ยมชู ครู โรงเรียนวัดล าประดาใต้
32 นางบุญช่วย คงคะชาติ ครู โรงเรียนวัดล าประดาใต้
33 นางสาวประสพ แก้วประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดล าประดาใต้
34 นายอนันต์ ปานทิพย์ ครู โรงเรียนวัดล าประดาเหนือ
35 นางอารมณ์ ทรงบัวผัน ครู โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง
36 นางสาวมานิต เนียมจันทร์ ครู โรงเรียนศรีประสิทธิว์ิทยา
37 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
38 นายบรรพจน์ หงษ์ฤทัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
39 นางยุพา เชื้อแฉ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
40 นางระวีวรรณ สุวรรณทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
41 นางวิมล หุน่วัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
42 นางสาวเกษศิรินทร์ เนียมเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
43 นางเกศรา ศรีบุญ ครู โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
44 นางสุพัตรา เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
45 นางสาวปราณี แสงรส ครู โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
46 นายธวัช สายพัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย
47 นางสุมาลย์ อ้นมี ครู โรงเรียนวัดเขารวก
48 นางวิจิตรา หุน่วัน ครู โรงเรียนวัดคลองข่อย
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49 นางพัชรินทร์ เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดคลองคูณ
50 นางสายสุณีย์ ตุ้ยศิริ ครู โรงเรียนวัดคลองคูณ
51 นางเสมือน น้อยสอน ครู โรงเรียนวัดคลองคูณ
52 นายวินัย ทรวดทรง ครู โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
53 นายภูดิศ ยิ้มน้อย ครู โรงเรียนวัดทับหมัน
54 นางสกุลนา สุขร่ืน ครู โรงเรียนวัดทับหมัน
55 นางบัวชุม เรืองรุ่ง ครู โรงเรียนวัดท่าปอ
56 นางสาวเจียมรัตน์ ม่วงทอง ครู โรงเรียนวัดโพธิล์อย
57 นางปราณี เผ่ือนประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพธิล์อย
58 นางเยาวเรศ กรุดอินทร์ ครู โรงเรียนวัดโพธิล์อย
59 นางจันทร์ฉาย เจริญวาที ครู โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
60 นายวันชัย บุญโห้ ครู โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
61 นางมัลลิกา เอกสุภาพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม)
62 นางภัสนันทน์ จีนคง ครู โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง
63 นางลาวัลย์ สิงห์อุดร ครู โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง
64 นางสุพัตรา ผิวเพชร ครู โรงเรียนท้ายทุง่ราษฎร์วิทยาคาร
65 นายสุริวงค์ ผิวเพชร ครู โรงเรียนท้ายทุง่ราษฎร์วิทยาคาร
66 นางนิตยา ลาวตูม ครู โรงเรียนบ้านเขานกยูง
67 นายเดชศักดา ศรีมากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินม่วง
68 นางสาวราตรี หล่อปัญญากิจการ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ด ารง
69 นางสุภาพร ศรสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ด ารง
70 นางทิพวรรณ บุญประสม ครู โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
71 นายวีระยุทธ รักษาสัตย์ ครู โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
72 นางมานิตย์ เจ็งเจริญ ครู โรงเรียนวัดเขาทราย
73 นายแก้ว หละวัน ครู โรงเรียนวัดชัยศรี
74 นางปราณี ศรลัมพ์ ครู โรงเรียนวัดชัยศรี
75 นางพลนุช เหลาทุม ครู โรงเรียนวัดป่าเรไร
76 นางสมบูรณ์ เหมหาญ ครู โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม
77 นายเสถียร เรือนแก้ว ครู โรงเรียนวัดหนองน้ าเต้า
78 นางพยอม ประสงค์เงิน ครู โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)
79 จ่าสิบเอกบุญเสริม อินบัวทอง ครู โรงเรียนบ้านวังกะทะ
80 นางชุติมา จันทร์สูง ครู โรงเรียนบ้านวังบงค์
81 นางสาวรุ้งตะวัน ขุนสงคราม ครู โรงเรียนวังก้านเหลือง
82 นางบุษนันท์ สีเผือก ครู โรงเรียนวัดวังหินแรง
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83 นางบรรเทา ชื่นผล ครู โรงเรียนวัดหนองสนวน
84 นางวีนัส พิมพ์เมือง ครู โรงเรียนวัดหนองสนวน
85 นางสมศรี โหมเพ็ง ครู โรงเรียนวัดหนองสนวน
86 นายปริญญา นะราชา ครู โรงเรียนส านักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
87 นางสาวเพ็ญศรี สิงห์สง่า ครู โรงเรียนส านักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
88 นายไพโรจน์ บัวสถิตย์ ครู โรงเรียนส านักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
89 นางวฤนดา ดีพูล ครู โรงเรียนส านักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
90 นางวันทนา กล่ินชั้น ครู โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
91 นายวัชรศักด์ิ นุกูล ครู โรงเรียนบ้านทุง่ทอง
92 นายสุวิทย์ พรหมอยู่ ครู โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ"์
93 นางกรุณา หนูทวน ครู โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที ่176
94 นายชาลี เอี่ยมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที ่176
95 นางเกศรินทร์ หมื่นยงค์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บ ารุง"
96 นางสุชิลา สังข์ทอง ครู โรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บ ารุง"
97 นางชัชฎาภรณ์ ฉ่ าเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย
98 นางชวนพิศ ทับทอง ครู โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้
99 นายธรรมเนียม ทับทอง ครู โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้

100 นางสาวคะนึง พรหมอยู่ ครู โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ
101 นายอดิศร เพ็งรอด ครู โรงเรียนวัดบ้านบึงลี
102 นางพิศมัย อะมุลราช ครู โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
103 นางสาล่ี บุญคล้าย ครู โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

1 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางกนกพร อู่ทองมาก นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นางชูศรี เรือนใจดี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นายพินิจ บัวงามดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
5 นางทิพวรรณ โชคไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
6 นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์
7 นายพิพัฒน์ ปิน่จินดา ศึกษานิเทศก์
8 นายบรรเจิด ศิริปโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่
9 นางดลนภา ท้วมยัง ผู้อ านวยการโรงเรียนสะพานที ่3

10 นายสวรรค์ พุม่มาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
11 นายสุเทพ อนันต์ภัทรากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดง้ิวงาม
12 นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ระหัน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
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13 นายสุทธิภาพ จันทร์แดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
14 นายพรรษา บงเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนอภัย
15 นายโกศล อยู่หลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านย่านใหญ่
16 นายวิเชียร บัวกลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
17 นายทองแดง มาดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่ชา
18 นายชัยพร โพธิท์อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนินมะคึก
19 นายณธกร วัฒนาจรัสแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังแร่
20 นายศรีทน ละม่อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
21 นายเอนก ถนอมเพชรสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
22 นายนิวัตร เฉลิมภักตร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ่าการบุญ
23 นายสนั่น ฝ้ายแดง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
24 นายส าเริง รอดเงิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด
25 นายสุทีป สามเกษร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
26 นางธนพร ด่านอมรไพศาล ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
27 นางทุเรียน มาน้อย ครู โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
28 นางนงลักษณ์ วัฒนสิงห์ ครู โรงเรียนวัดสระโคล่
29 นางวันทนีย์ เอี่ยมแก้ว ครู โรงเรียนวัดสระโคล่
30 นางสกุณา แก้วพร้ิง ครู โรงเรียนวัดสระโคล่
31 นางนิตยา สีสังข์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
32 นางระวีวรรณ เกษน้อย ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
33 นางจิดาภา เสนาพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
34 นางมณี ใจแน่ ครู โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
35 นางประมวล โตสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
36 นางวรินทร์รตา ธนาชัยเมธาวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
37 นางรุ่งทิพย์ หนูบ้านยาง ครู โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
38 สิบเอกอ านาจ บุญผ่อง ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
39 นางปิยะพร เพียรสวรรค์ ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
40 นางพรสุดา กรีแสง ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
41 นางภัทราภรณ์ อยู่ฉัตร ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
42 นางนิภา ล้ิมสินธะโรภาส ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
43 นางสาวเทียนจิตร มูลหงษ์ ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
44 นายสุรศักด์ิ ทรัพย์ศรี ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
45 นางรัชตา เจริญภัทราวุฒิ ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
46 นางมานพนาถ ดีอินทร์ ครู โรงเรียนจ่าการบุญ



๓๑๓

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
47 นางสาวสิริกร พุฒตาล ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
48 นางหฤทัย วีระมาชา ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที ่73
49 นางวราพร สระทองค า ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
50 นางนันทิยา ประมาณ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
51 นางศรีวัฒนา เจริญกุล ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
52 นางวันเพ็ญ แดงประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)
53 นางทิวาพร ช านาญผา ครู โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)
54 จ่าสิบเอกสมเกียรติ พ่วงแพ ครู โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)
55 นางพัชรา ฤทธิคุปต์ ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ)์
56 นางสุนีย์ จ าปาเงิน ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ)์
57 นายสุรพล ทองงาม ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
58 สิบเอกสินธพ ใจกล่ า ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
59 นางภาวดี ณ ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
60 นางธนกร สายบัว ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
61 นางสุรินทร์ สมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
62 นางภาพิมล อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
63 นางกาญจนา เรืองโต ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
64 นางกรชุดา สัตยบุตร ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
65 นางชุลีพร คล้ายสอน ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
66 นางพงษ์ลดา ใจทิม ครู โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ)์
67 นางอัจฉราวดี น้อยต้ัง ครู โรงเรียนชุมชนที ่14 วัดดอนทอง
68 นายกร พิลาศจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองกวางล้ี(ประสิทธิ-์ประชานุสรณ์)
69 นางกุสุมา สารสังข์ ครู โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
70 นายพัทยา ยาวขันแก้ว ครู โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
71 นายดาเนี่ยน เกตุสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
72 นางร่มฉัตร เพชรหาญ ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
73 นายจันทร์ได ยาวขันแก้ว ครู โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
74 นางอัจฉรากุล หมอกเมฆ ครู โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
75 นางผ่องพรรณ จินตนา ครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
76 นางอ าพัน มาก าเนิด ครู โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ ามัน
77 นางศุภางค์ สุภาผล ครู โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ ามัน
78 นายวิรัตน์ อยู่พุม่ ครู โรงเรียนวัดจุฬามณี
79 นางรุ่งทิวา เหล่าประภัสสกุล ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
80 นายอัมพล กฤตฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง
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81 นางละเอียด มากล้น ครู โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
82 นายยุทธนา แสวงผล ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
83 นายณเรศ ศรีสุโข ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
84 นางอุษณีย์ สุจริตจันทร์ ครู โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
85 นางวิมล งามสงวน ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
86 นางสาวจินตนา บ ารุงดี ครู โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)์
87 นายจรูญ จันทขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)์
88 นางรัญทม แสงงาม ครู โรงเรียนชุมชนที ่11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
89 นางคนึงนิจ สุทธิอาจ ครู โรงเรียนชุมชนที ่11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
90 นางสุกัญญา เดียวสุรินทร์ ครู โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
91 นายเรียบ จันทร์เมือง ครู โรงเรียนวัดจอมทอง
92 นางจิรพร ทองดอนง้าว ครู โรงเรียนวัดจอมทอง
93 นางก าไล วรเนตร์ ครู โรงเรียนคลองวัดไร่
94 นางนงลักษณ์ จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบางระก า
95 นางจารุวรรณ บุญมา ครู โรงเรียนบางระก า
96 นางกันยารัตน์ อินทรสัมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
97 นางธัญญลักษณ์ สนธิศิ์ริ ครู โรงเรียนวัดยางแขวนอู่
98 นางณัฐมน จันทร ครู โรงเรียนวัดยางแขวนอู่
99 นางชูศรี ใจอ่อน ครู โรงเรียนวัดกรับพวง

100 นางกุลนภา ฤทธิเกรียง ครู โรงเรียนวัดกรับพวง
101 นางสละ บัวส าเริง ครู โรงเรียนวัดกรับพวง
102 นางอิสราพร ศรีวิโรจน์ ครู โรงเรียนวัดกรับพวง
103 นางสาวพรพิมล พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดวังอิทก
104 นายกรกช กองเต็ก ครู โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
105 นายสมเกียรติ ฮวมรุณ ครู โรงเรียนวัดดอนอภัย
106 นางปิน่อนงค์ พรมชาติ ครู โรงเรียนวัดแตน
107 นายสุทิน มั่นเจริญ ครู โรงเรียนวัดหนองพะยอม
108 นางสุนันทา ข่มอาวุธ ครู โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย
109 นางนภา เชื้อชัยนาท ครู โรงเรียนวัดพรหมเกษร
110 นายสโรชพร ชาติสุนทร ครู โรงเรียนวัดพรหมเกษร
111 นางสุขเนตร สุวรรณพิทักษ์ ครู โรงเรียนนิคมบางระก า 1(รุ้งวิไล)
112 นางเยาวมาลย์ ระฆงั ครู โรงเรียนวัดคุยขวาง
113 นางจิราภรณ์ เฟือ่งจร ครู โรงเรียนวัดคุยขวาง
114 นายสมยศ โตท่าโรง ครู โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
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115 นายวินิช เจริญควนิช ครู โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
116 นางนงพงา เจริญควนิช ครู โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
117 นายธานี มั่นประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
118 นายณรงค์ พรมจีน ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
119 นางสาวปราณี สุหฤทด ารง ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
120 นางพรทิพย์ เพ็งดี ครู โรงเรียนวัดบึงกอก
121 นางส าเนียง พ่วงท่าโก ครู โรงเรียนวัดบึงกอก
122 นายทวี วิชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองกุลา
123 นางศิวพร สิงห์คง ครู โรงเรียนวัดบึงบอน
124 นางสุภัสสรา เกตุดี ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
125 นางวราภรณ์ พิมานมาศสุริยา ครู โรงเรียนบ้านปลักแรด
126 นางเยาวลักษณ์ สุโกมลนันท์ ครู โรงเรียนบ้านปลักแรด
127 นายพงศ์พัฒน์ เผือกอ่อน ครู โรงเรียนบ้านปลักแรด
128 นายประสูตร พันโท ครู โรงเรียนวัดดงโคกขาม
129 นางคนึงนิจ วงษ์ผา ครู โรงเรียนบ้านพันเสา
130 นายดิเรก เซนักค้า ครู โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง

๑ นายบุญสม โพธิเ์งิน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางมาลัย วงษ์กัณหา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
3 นางสาวสาคร พงษ์บ้านไร่ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
๔ นายสมนึก อ่อนล้อม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
๕ นายปรินทร์ ยอดจันที ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์
6 นายสุพล นาคมั่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
๗ นายประจวบ จันทร ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
8 นายประทีป ป้อมสาหร่าย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ร้ิวศิริวัฒน์อุปถัมภ)์
๙ นายวิระ จันทราสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินทอง

10 นายเรือง ทองทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๑๑ นายวันชัย พฤกษะวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
12 นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยพลู
๑๓ นายพิมลศักด์ิ รัตนไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าเต่า
14 นายวันชัย พินิจ ครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม
๑๕ นางดารินทร์ แก้วก าเหนิด ครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม
16 นางสิริเพ็ญ ชัยวิยารัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม
๑๗ นางวัชรี คงแคล้ว ครู โรงเรียนศึกษาลัย
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18 นางสาวนงคราญ ชีคงเนียม ครู โรงเรียนศึกษาลัย
๑๙ นางรัตนา อ่ าอ าไพ ครู โรงเรียนชุมชน ๑๒ ท่าตาลประชาสฤษฎ์
20 นายจ านงค์ ทองค า ครู โรงเรียนบ้านวังสาร
๒๑ นางพยุง หนูหนุน ครู โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
22 นายสุทิป ข าน้ าคู้ ครู โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
๒๓ นางสาลินี ภูร่ะหงษ์ ครู โรงเรียนวัดบึงล า
24 นางอนงค์ โทนแจ้ง ครู โรงเรียนวัดบึงล า
๒๕ นางยุพดี ข าหรุ่น ครู โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
26 นางนิตยา ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
๒๗ นางวลัยรัตน์ เมืองเงิน ครู โรงเรียนวัดตายม
28 นายสว่าง อ่อนนุ้ย ครู โรงเรียนวัดตายม
๒๙ นางสาวสุมาลี มาอยู่ ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง
30 นางกุลนาถ เต็งอินทร์ ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง
๓๑ นางยุพา นาคอัง ครู โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
32 นางธัญญพัทธ์ จารุศักด์ิสุจริต ครู โรงเรียนวัดดงหม(ีธรรมรสอุปถัมภ)์
๓๓ นายวิชัย บุญเกิดกูล ครู โรงเรียนราษฎร์ด าริ
34 นางจรุณ บุญเจริญ ครู โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
๓๕ นางวิไล ธนปริวรรตกุล ครู โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
36 นางสาวณัฐนันท์ งามนิล ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
๓๗ นางร าเพย ฤทธิเ์ดช ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ร้ิวศิริวัฒน์อุปถัมภ)์
38 นางพงษ์ลดา สุภาวะ ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ต้ังตรงจิตร 12
๓๙ นางสาวแสงจันทร์ เรณุมาร ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ต้ังตรงจิตร 12
40 นางสาวไสว ครุธบึงพร้าว ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ต้ังตรงจิตร 12
๔๑ นางทองค า นิ่มสุวรรณ์ ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ต้ังตรงจิตร 12
42 นางกัญณภัทร ธนัทสุวรรณ ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ต้ังตรงจิตร 12
๔๓ นางประภาพร ปาจิตร์ ครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
44 นางประไพ คงนุ่น ครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
๔๕ นางอัญชลี เรืองชูเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
46 นางอมรรัตน์ ขันมณี ครู โรงเรียนบ้านวังดินสอ
๔๗ นางจรูญ พูลประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
48 นางพรรณี มาดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
๔๙ นางอัศนีรัตน์ ถาริยะ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
50 นายพิษณุ โรจนพานิช ครู โรงเรียนบ้านหินประกาย
๕๑ นางสุธาทิพย์ วรรณไทย ครู โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
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52 นายประทีป หอมบุปผา ครู โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
๕๓ นางบุญทิวา โรจนพานิช ครู โรงเรียนบ้านแก่งสฤษด์ิเสนาอุปถัมภ์
54 นางประมวล หาญพยัค ครู โรงเรียนบ้านซ าตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ)์
๕๕ นางประคอง สีชมพู ครู โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
56 นายสมโภชน์ นิตสร้อย ครู โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
๕๗ นางอุมาจรีย์ ปัน้แสง ครู โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
58 นางปิน่รัตน์ อัครผล ครู โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
๕๙ นางภัทราภรณ์ พิกุลเงิน ครู โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
60 นายประเวศ กองอังกาบ ครู โรงเรียนบ้านหนองงา
๖๑ นายคุณากร คงเจริญ ครู โรงเรียนสามัคคีธรรม
62 นางกัญญารัตน์ บุญอ่วม ครู โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
๖๓ นายชัย บุญอ่วม ครู โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
64 นางศิริรัตน์ วังน้อย ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
๖๕ นายสุธี ฤทธิเ์ดช ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
66 นายชาญชัย สร้อยมุข ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
๖๗ นางมัตติกา เวฬุวัน ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
68 นางนาถนภา ลาลุน ครู โรงเรียนบ้านเจริญผล
๖๙ นางจรินทร์ทิพย์ อยู่หลาย ครู โรงเรียนบ้านโป่งปะ
70 นางสุดาภรณ์ บุญประสพ ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
๗๑ นางชัญญานุช ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
72 นางมิ่งขวัญ อยู่หลาย ครู โรงเรียนบ้านปากยาง
๗๓ นางสายฝน พึง่วัน ครู โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
74 นางล าดวน วรรณไทย ครู โรงเรียนห้วยพลู
๗๕ นางวารินทร์ มหาพราหมณ์ ครู โรงเรียนห้วยพลู
76 นางบุญศรี จันประตูมอญ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๗๗ นายช านาญ บริวาร ครู โรงเรียนบ้านน้ ายาง
78 นายสมชาย เมฆดี ครู โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
๗๙ นายธวัช แก้วบวรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแถววังน้ าใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บ ารุง)
80 นางนิรชรา วุน่ดี ครู โรงเรียนบ้านแม่ระกา
๘๑ นางเติมทิพย์ ผิวงาม ครู โรงเรียนบ้านแม่ระกา
82 นางอัมพร ครุธาโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
๘๓ นางศรีวรรณ จงวรรธนะศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
84 นางกล่ินสุคนธ์ ข าน้ าคู้ ครู โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
๘๕ นางปฏิญญา เครือษา ครู โรงเรียนบ้านคลองเมือง
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86 นายเสน่ห์ อินทปัตย์ ครู โรงเรียนบ้านเข็ก
๘๗ นางเฉลิมพร ซ่อนกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านเข็ก
88 นางนวลจันทร์ ปัน้ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเข็ก
๘๙ นางอุบลรัตน์ ดอนเขียวไพร ครู โรงเรียนบ้านเข็ก
90 นายพลศักด์ิ ค าโท ครู โรงเรียนบ้านซ ารัง
๙๑ นางภูริน ค าโท ครู โรงเรียนบ้านซ ารัง
92 นายน้อย มีศิล ครู โรงเรียนบ้านน้ าปาด
๙๓ นายเฉลิมชัย เมืองเขียว ครู โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
94 นายสมศักด์ิ จ าเนียรการ ครู โรงเรียนบ้านล าภาศ
๙๕ นางเฉลียว แตงเกษม ครู โรงเรียนห้วยบ่อทอง
96 นางประนอม ฉายศรี ครู โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)
๙๗ นางลัดดา สอนที ครู โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)
98 นางรจนา ทรงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านผารังหมี
๙๙ นายสนิท ทองดอนแอ ครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ

100 นายสมบัติ ตระกูลทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
๑๐๑ นางวิมล ทองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
102 นางสงบ มีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
๑๐๓ นางละเอียด สุวรรณนาบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
104 นางสาคร คล้ายพร้อม ครู โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

1 นางอุทิศ น้อยนึ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
2 ว่าทีร้่อยตรีสมโภชน์ ภูท่ับทิม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวดน้ ามัน
3 นายจ านัน เมืองพระฝาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตีนต่ัง
4 นายสุรเกียรติ อินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิน์าจาน
5 นายกรีฑา วิชัยดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา
6 นายภูลิขิต ประทีปคีรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ
7 นายนิรันต์ ทองสรวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแยง
8 นายปรีชา ตุนาโป่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสามัคคี
9 นายอ านาจ รักประกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

10 นายประดุง เทีย่งน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่ตาเปร้ียว
11 นายชอบ ดิษฐ์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์
12 นางอนัญลักษณ์ ช่วงเบ้า ครู โรงเรียนบ้านชาติตระการ
13 นางภัครินทร์ ศิวิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
14 นางชนิดา หาศิริ ครู โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน
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15 นางวันเพ็ญ หมู่หนอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหิน
16 นายเสมียน โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านนาล้อม
17 นายพงศ์พิพัฒน์ พูลหน่าย ครู โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
18 นางสาวระพีพรรณ สุทธายศ ครู โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
19 นางพัชรี วิมุขมนต์ ครู โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
20 นางสดศรี อินท า ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าสร้าง
21 นายวัฒนะ ปัญญาสงค์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าคลาด
22 นางเจนฤดี จันดาหาร ครู โรงเรียนบ้านหนองลาน
23 นายพัชร วงษ์ธัญญะ ครู โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
24 นางเพิม่ศรี หีบทอง ครู โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ
25 นางศิริลักษณ์ แม่งมา ครู โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
26 นายบุญลือ จันทร์ดี ครู โรงเรียนบ้านป่ารวก
27 นายสุธน พุดตาลดง ครู โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์
28 นายมนิตย์ ทูลขุนทด ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
29 นางจันลอน จ าปา ครู โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
30 นางปราณี วุฑฒยากร ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิน์าจาน
31 นางวิภาวรรณ พุกสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิน์าจาน
32 นางวันทนี เนตรบุตร ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิน์าจาน
33 นายสงกรานต์ คงปันนา ครู โรงเรียนบ้านป่าคาย
34 นายวสันต์ จันแสน ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา
35 นายประเสริฐ ทาวงษ์ ครู โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา
36 นางสุวานิตย์ เถื่อนชนะ ครู โรงเรียนบ้านแยง
37 นายส าเนียง สารีบุตร ครู โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
38 นายเพิม่พูน มีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านถ้ าพริก
39 นางปฏิมาพร กองจิว ครู โรงเรียนบ้านบุง่ตารอด
40 นายสามัญ สอนศรี ครู โรงเรียนบ้านบุง่ตารอด
41 นางสาวระพีพร ราชรองเมือง ครู โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาส
42 นางวันทนี สุวรรณประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาส
43 นายเจริญ นาคมี ครู โรงเรียนวัดหนองมะคัง
44 นางกฤษณีย์ บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดทับยายเชียง
45 นางรัชนี ม่วงแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนดิฎฐอ ารุง
46 นางจันทร์เพ็ญ สุขมาก ครู โรงเรียนชุมชนดิฎฐอ ารุง
47 นางทัศนีย์ คงสร้อย ครู โรงเรียนวัดนาขุม
48 นางศิรฎา นิ่มนวล ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง
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49 นางสาวสุวรรณา อ่ าอ าไพ ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง
50 นางเบ็ญจวรรณ เทพบุตร ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
51 นางฉลวย ศิวิลัย ครู โรงเรียนวัดวังมะด่าน
52 นางนารถรยา กล่ินแย้ม ครู โรงเรียนวัดวังมะด่าน
53 นางประสิทธิ ์ขันตี ครู โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา
54 นางจ าเนียน มโหฬาร ครู โรงเรียนผดุงวิทยา
55 นางทัศนวลี เพ็งสลุด ครู โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล
56 นางสุณิสา หงษ์นิมิตร ครู โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล
57 นายนรินทร์ อ่อนสี ครู โรงเรียนวัดทุง่ตาเปร้ียว
58 นางจินตนา เทพสลิด ครู โรงเรียนวัดวังง้ิวงาม
59 นางเพลินตา กิ่งศักด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
60 นางจันทร์แรม สืบสายอ่อน ครู โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
61 นายแสง จันพร ครู โรงเรียนวัดห้วยด้ัง
62 นางวิไล มิ่งภูนา ครู โรงเรียนวัดห้วยด้ัง
63 นายเรืองเดช อยู่ยัง ครู โรงเรียนวัดห้วยด้ัง
64 นายวีรชัย เกตุมะ ครู โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)
65 นางวิชิน อ้วนอินทร์ ครู โรงเรียนวัดหางไหล
66 นายวิทยา ธัญญาทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดหางไหล
67 นางสรรเสริญ สังข์ทอง ครู โรงเรียนวัดวังวน
68 นายสังวาล บุญแตง ครู โรงเรียนบ้านคลองท าเนียบ
69 นายสุทัศน์ ภูศรีเทศ ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม
70 นางณัสธร เกตุมะ ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม
71 นางสาวพจมาลย์ แม่ดี ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)
72 นายนิกิจ อินเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านมะต้อง
73 นายเกษม สารีค า ครู โรงเรียนวัดท่าส่ีร้อย
74 นายวันชัย มั่นคง ครู โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
75 นางสาวสมพร สวนมะลิ ครู โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
76 นางสาวอรพิน ทองศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบุง่วิทยา
77 นางนวลศรี พุม่บ้านเซ่า ครู โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
78 นางนารี บุญคง ครู โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
79 นางวัฒนา ส่งแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านท่ากระดุน
80 นางชวนพิศ โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ(์บ ารุงวุฒิวิทยา)
81 นายปรีชา เอี่ยมสงคราม ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ(์บ ารุงวุฒิวิทยา)
82 นางวราภรณ์ ขันตี ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ(์บ ารุงวุฒิวิทยา)
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83 นางพูลสุข ส้มเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
84 นายสาคร บ ารุงศรี ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
85 นางฐิติรัตน์ น้ าดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
86 นายนคร กุลประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
87 นายสุขเรต หุน่ฉัตร์ ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง
88 นางสุรีย์ พลอยเจริญ ครู โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
89 นายชลอ ไทยนา ครู โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย
90 นายปัญญา จันทร์รักษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าหักศึกษา
91 นางพลับพลึง ค าชนแดน ครู โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว
92 นางนวลพรรณ เนียมนก ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
93 นายธานินทร์ ศรีชมภู ครู โรงเรียนวัดบ้านน้อย

๑ นายสายัณห์ พันนุกิจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายทินกร กล่ าทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ
๓ นางวราภรณ์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
๔ นางสุรัตน์ กาญจนโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
๕ นางทิพาคุณ ศิวิลัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
๖ นางวาสนา กลางเวหา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
๗ นางสาวอภินันท์ อั้งโสภณ ศึกษานิเทศก์
๘ นางจิราวรรณ พันนุกิจ ศึกษานิเทศก์
๙ นายสหชัย แสงอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)

๑๐ นายณรงค์ โตระพิมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
๑๑ นายโกศล กรีทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่เฟือ้ (เอมสะอาดอ านวย)
๑๒ นายสมศักด์ิ เวชการ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลัด
๑๓ นางสาวชลิตตา เชื้อนิล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๑๔ นายอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
๑๕ นางณิปตา บัวชื่น ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๑๖ นางชูชีพ ปล้ืมกุศล ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๑๗ นางสาวอาภรณ์ ภิญโญภาวศุทธิ ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๑๘ นางสันธิฌา ศิริวงษ์ ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๑๙ นางศิวพร ตาใจ ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๒๐ นางบุญตา บัวงาม ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๒๑ นางพเยาว์ ทรัพย์เกิด ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๒๒ นางยุพา ชิงชัย ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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๒๓ นายสามารถ แสงกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๒๔ นางสมยา บุญตัน ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๒๕ นางธชกช ศะสิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๒๖ นายประธาน ทองคล้ า ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย
๒๗ นางชมภูนุท สุขเกษม ครู โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ)์
๒๘ นางชูมณี เงินดี ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
๒๙ นายสรนันต์ ถนอมรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
๓๐ นางกรรณิการ์ จันตรา ครู โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)
๓๑ นายมนเทียร โตแสง ครู โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
๓๒ นายวิบูลย์ศิลป์ มีทิม ครู โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
๓๓ นางอัจฉรา เกิดแก้ว ครู โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ)์
๓๔ นางสาวประยงค์ ป้านสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
๓๕ นางประไพ แป้นดวงเนตร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)
๓๖ นางอุษณี จอมพุก ครู โรงเรียนวัดหนองส้ม
๓๗ นางเครือวัลย์ ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดท้ายตลาด
๓๘ นางภาวิณี สืบเนื่อง ครู โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บ ารุง)
๓๙ นางนงลักษณ์ มาลี ครู โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บ ารุง)
๔๐ นายนพพงศ์ เพิม่สวัสด์ิชัย ครู โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง
๔๑ นางยุพิน หาดทวายกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
๔๒ นางสาวนิภา มหาท านุโชค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)
๔๓ นางสาวนฤมล บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านแหลม
๔๔ นางสุภา พัฒนาธนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแหลม
๔๕ นางปริศนา ชัยคช ครู โรงเรียนวัดในกลาง
๔๖ นางมัทนา ทรัพย์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่34
๔๗ นางสาวธัญพร อ่วมเครือ ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
๔๘ นางสายพิน เพิม่สิน ครู โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
๔๙ นางรัตนา นวลแตง ครู โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
๕๐ นายดิลก ทองค า ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
๕๑ นางสมใจ เลียบวัน ครู โรงเรียนบ้านบางแก้ว (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
๕๒ นายวินัย เฝ้ามั่น ครู โรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้
๕๓ นางกมลวรรณ ทองหยาด ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
๕๔ นางสาวอัมพร พันธพฤทธ์พยัต ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
๕๕ นางสาวศิริวรรณ เหรียญทอง ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
๕๖ นายสัมฤทธิ ์ภูม่าลัย ครู โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ (พรหมานุกูล)
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๕๗ นางสาวประยงค์ รวยเงิน ครู โรงเรียนบ้านบ่อโพง
๕๘ นางเกษร สังข์ทอง ครู โรงเรียนบ้านพีเ่ล้ียง (อิ่มอุทิศ)
๕๙ นางศรีรัตน์ ต่ิงทอง ครู โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ)์
๖๐ นางสุภาพ สุกใส ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
๖๑ นางสาวสุขนิตย์ กล่ินทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่
๖๒ นางวิไลลักษณ์ จันทร์ชุติภา ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
๖๓ นางนันทพร โกญจนวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
๖๔ นางบุญยิ่ง ไกรพงศ์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านแหลม
๖๕ นายณรงค์ศักด์ิ นาคนคร ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
๖๖ นายร าพึง ตาใจ ครู โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
๖๗ นางศิริรัตน์ ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนบ้านเหมืองไทร
๖๘ นางพิมพ์ชนก อุปชัย ครู โรงเรียนบ้านเหมืองไทร
๖๙ นายสุโรจน์ ป้านทอง ครู โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
๗๐ นายชินวัฒน์ เรืองอร่าม ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
๗๑ นางกฤษณา หัสรินทร์ ครู โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
๗๒ นางสาววรวรรณ แผนประไพ ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
๗๓ นายสุวัฒน์ พุม่ไสว ครู โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
๗๔ นางอัครมณี รามนัฏ ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน
๗๕ นายสุชาญ น้อยนุช ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๗๖ นางเบญจมาพร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๗๗ นางสาวสุธาทิพย์ วังแก้วหิรัญ ครู โรงเรียนบ้านล้ินช้าง
๗๘ นางชูชีพ เรืองสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดเหนือ

๑ นายจัตุพร บุญระดม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายธีระพร ทองเกิด นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๓ นายโพยม เกาทัณฑ์ทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๔ นายศรัณย์กร ฐิติกรประภาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๕ นายอ าพล หิน่เก่า ศึกษานิเทศก์
๖ นางสิริมณี โอฬารวัต ศึกษานิเทศก์
๗ นางทิพวรรณ คงหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหว้า
๘ นายส าเนา หนูเทียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิว์ิทยา)
๙ นายอรุณชัย กัณฑภา ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์1)

๑๐ นายอัมรินทร์ คล้ าชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)
๑๑ นายบุญธรรม เพิม่สุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
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๑๒ นางอัจฉรพร แก้วมรกต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
๑๓ นางจรรยา วงศ์ทองดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)
๑๔ นางจ าเรียง นิลพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บ ารุง)
๑๕ นายส่วน ทิมจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิล์อย (เรือนวงษ์ผดุง)
๑๖ นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
๑๗ นายสมนึก แผ้วลุ่มแฝก ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
๑๘ นายอุทัย ศรีมหันต์ ครู โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
๑๙ นางศรีรัตน์ ไพจิตร ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
๒๐ นายเฉลียว แสนส าราญ ครู โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
๒๑ นายบุญยืน จันทรแฝง ครู โรงเรียนวัดโพธิล์อย (เรือนวงษ์ผดุง)
๒๒ นางลดาวัลล์ิ อาภานุกูล ครู โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร)
๒๓ นางสุมล เรืองเทศ ครู โรงเรียนบ้านพุเข็ม
๒๔ นางสาวรพีพรรณ นุชนารถ ครู โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
๒๕ นางนงเยาว์ ภูเจริญชัยกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
๒๖ นายนัฐพงษ์ นกแก้ว ครู โรงเรียนบ้านซ่อง
๒๗ นางสาวพยอม สุขส าราญ ครู โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
๒๘ นางมณี อารมณ์ดี ครู โรงเรียนบ้านบางเก่า
๒๙ นางสาวญานี ทองทับ ครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
๓๐ นายอาลัย เปล่ียนสี ครู โรงเรียนบ้านหุบกะพง
๓๑ นางสุมาลี ชูชื่น ครู โรงเรียนชาวไร่
๓๒ นางเบญจมาศ ขันธรักษา ครู โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
๓๓ นางสอางศรี บัวภา ครู โรงเรียนบ้านอ่างหิน
๓๔ นายจรูญ พานเพ็ชร์ ครู โรงเรียนบ้านสารเห็ด
๓๕ นายสมนึก กรีดกราย ครู โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
๓๖ นายปิยะ กล่อมจิตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขานาง
๓๗ นางระเบียบ ปิน่ทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห)์
๓๘ นางแววตา โสมนัส ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห)์
๓๙ นางบัวแก้ว ธรรมปรีชา ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห)์
๔๐ นางสุนันท์ พวงมณี ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห)์
๔๑ นางศุภกาญจน์ ปราณีมาโพธ ครู โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม
๔๒ นางวัณนา บุญค า ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
๔๓ นางสมศรี สังข์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
๔๔ สิบตรีวิเชียร เนตรแตง ครู โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที ่103
๔๕ นางวราวรรณ ศรีสุขใส ครู โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที ่103
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๔๖ นายสมชาย นาคนคร ครู โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ
๔๗ นางกัญทิมา วิริยะสกุล ครู โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
๔๘ นางทองสุข เกิดผล ครู โรงเรียนบ้านในดง
๔๙ นางประเทือง สู่สวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
๕๐ นางเบญจมาศ ทองมี ครู โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)
๕๑ นางสาวพิกุล แย้มดี ครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๕๒ นางประเชิญ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
๕๓ นายภมร อินทุกร ครู โรงเรียนวัดโพธิก์รุ (ผินผดุง)
๕๔ นางณัฐกร ชื่นอารมณ์ ครู โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)
๕๕ นางพัชนี ทางมีศรี ครู โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)
๕๖ นายเฉลิม หงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง)
๕๗ นางสนอง อินทร์ปรุง ครู โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
๕๘ นายสุวิจักขณ์ จันทร์น้อย ครู โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)
๕๙ นายสนั่น พงษ์ใหญ่ ครู โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)
๖๐ นางวราภรณ์ โสมนัส ครู โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)
๖๑ นายอ านวย หร่ังวัตร ครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
๖๒ นางบุญเชิญ มั่นคง ครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
๖๓ นางสุกัญญา เจิมปี ครู โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
๖๔ นางจ าเนียน ดวงหัสดี ครู โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
๖๕ นางยุวดี ฉิมสัญชาติ ครู โรงเรียนบ้านมะขามโพรง
๖๖ นางประเทือง รูปสง่า ครู โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
๖๗ นางปริศนา กนกวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๖๘ นางรัตนา ไทยเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
๖๙ นายคณิต พ่วงทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
๗๐ นายทองเปลว อยู่สบาย ครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
๗๑ นางอักษร ฐานาพิชัยศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านร่องระก า
๗๒ นายถนัด มีแก้ว ครู โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จ านง)
๗๓ นายสมศักด์ิ ทองมี ครู โรงเรียนบ้านท่ามะริด
๗๔ นางปรียา ตุ้มศรี ครู โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
๗๕ นายปราโมทย์ ดีเซ็น ครู โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือ้นราษฎร์อุปถัมภ)์
๗๖ นางสิริรัตน์ ผลศรัทธา ครู โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ)์
๗๗ นางอารีย์ หงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห)์
๗๘ นางพิศมัย กรีธาธร ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห)์
๗๙ นางสาวมณทิรา นามทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
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๘๐ นางล าใย ปกครอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม
๘๑ นางเพ็ญศรี โสมนัส ครู โรงเรียนวัดวังไคร้
๘๒ นางสาวประทุม ทนยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านในดง
๘๓ นางสมพิศ เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
๘๔ นายประจวบ ชาญศิริ ครู โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)
๘๕ นางรัชดาภรณ์ ภิรมย์พู่ ครู โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
๘๖ นางสาวพะเยา ทองสมนึก ครู โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
๘๗ นางศิรินทิพย์ ธิติพงศ์วณิช ครู โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
๘๘ นางแก้วมณี อ่อนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านพุตุม
๘๙ นางวิจิตรา บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ)์
๙๐ นางศิริญา อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดหว้า
๙๑ นางบุบผา สีสัย ครู โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง
๙๒ นางธัญพร เกตุรักษา ครู โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
๙๓ นางสมใจ พรหมมลมาศ ครู โรงเรียนบ้านด่านโง
๙๔ นางวัฑฒิกา เย็นวังตะโก ครู โรงเรียนบ้านซ่อง

1 นายบ ารุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์
2 นายประทีป พัวพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาง่ัว
3 นายโสวัฒน์ หนูพา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดง
4 นายอิทธิพงษ์ สานุสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง
5 นายประสิทธิ ์ก้อนทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
6 นายสมศักด์ิ สุจริตธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะแกงาม
7 นางกรณี ต๊ะอาจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากน้ า
8 นายแล จันทโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบง
9 นายธเนศร์ กล่ินมิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายม

10 นายพฤฒสภา แย้มพราย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยาว-ีห้วยโป่ง
11 นายนิธิวิชย์ ภูรินินนาท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง
12 นายนิคม เหลืองทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตูม
13 นายบัญชา ชินบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดแค
14 นายทรงวุฒิ พลมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
15 นายธีรวัฒน์ สีหะวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหินซอง
16 นางผาณิต เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
17 นายวิโรจน์ ชินไตรภพ ครู โรงเรียนบ้านนาง่ัว
18 นางสาวยุพิน แซ่สัว ครู โรงเรียนบ้านนา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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19 นางสกุลตา ขจรไพร ครู โรงเรียนบ้านคลองสาร
20 นางการุณ แจ่มแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านท่าพล
21 นางศิริวรรณ วัชโรทยาน ครู โรงเรียนบ้านท่าพล
22 นางสมจิตต์ คงเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านดง
23 นางสาวสุพัตรา อนุแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโพธิท์อง
24 นางเตือนใจ สมใส ครู โรงเรียนบ้านอมกง
25 นางสมคิด นันบุญตา ครู โรงเรียนบ้านโพธิง์าม
26 นางจุฑามาศ พุม่ห่าน ครู โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
27 นางอุบล ศรเพชร ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
28 นางเพียงจันทร์ แก้วดี ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
29 นายวีระวัฒน์ รัตนะกรี ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
30 นางสมหวัง ณ วิเชียร ครู โรงเรียนบ้านล าป่าสักมูล
31 นางจารุนันท์ ต่ายแสง ครู โรงเรียนบ้านคลองบง
32 นายสมาน พริกไทย ครู โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
33 นายไพทูล แซ่ล้ิม ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
34 นายพิศิษฐ์ ทองแพ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเด่ือ
35 นางเยาวภา สุดสวาสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบุง่กกเรียง
36 นางสาวอุไรรัตน์ ชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านบุง่กกเรียง
37 นางวัลยา รุ่งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า
38 นางบุญเต็ม รักประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า
39 นางสมจิต บรรเทา ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า
40 นายดิษฐพงษ์ ธนรัชต์พรเจริญ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า
41 นายประยุทธ ปึงตระกูล ครู โรงเรียนบ้านบง
42 นางปาริชาต ใหม่วงค์ ครู โรงเรียนบ้านบง
43 นายวีระศักด์ิ สุขเจริญ ครู โรงเรียนบ้านกกไทร
44 นางนวลออง พันแหนบ ครู โรงเรียนบ้านนาป่า
45 นางไฉไล เพียรเกิด ครู โรงเรียนบ้านนาป่า
46 นางบังอร คล้ายกัน ครู โรงเรียนตาดหมอกวิทยา
47 นางคนึงนิจ ฉิมมา ครู โรงเรียนบ้านบุฉนวน
48 นางสายยันต์ สุขเอม ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
49 นางทรงศรีสวัสด์ิ กล่อมกลึง ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
50 นายยุทธพล เหง้าฝอย ครู โรงเรียนบ้านตะเบาะ
51 นายวิชัย สายค ายศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
52 นางมานิต เมืองนาค ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
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53 นางสาวศิริกัญญา วิญญู ครู โรงเรียนบ้านเขาขาด
54 นายสัญชัย เรืองโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านโตก
55 นางลดาวัลย์ บัวรัตนกุล ครู โรงเรียนบ้านโตก
56 นายสวิด จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านโตก
57 นางสาวสุภาวี สีไพร ครู โรงเรียนบ้านโตกใต้
58 นางรัชนี สติมั่น ครู โรงเรียนบ้านโตกใต้
59 นางส ารวย มีวันเนือง ครู โรงเรียนบ้านโตกใต้
60 นางสุวภา พลนิกร ครู โรงเรียนบ้านพี้
61 นายโสภณ พันธุน์้อย ครู โรงเรียนบ้านพี้
62 นายทวี ด้วงธรรม ครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)
63 นางสมพาน แก้วกรเมือง ครู โรงเรียนบ้านวังจาน
64 นายพิทักษ์ ชิ้นจอหอ ครู โรงเรียนบ้านวังจาน
65 นางสุวรรณ อิ่มคง ครู โรงเรียนบ้านสักแห้ง
66 นางจิตตรี บุญญะวัด ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
67 นางสาวสมจิตร ธูปหอม ครู โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง
68 นายช านาญ ชูสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแหวน
69 นางวัฒนา วรรณหนองคู ครู โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
70 นางสายบัว อินทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
71 นางเสริมสุข มีศิลปสม ครู โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที ่137
72 นางไพรัตน์ เผ่าน้อย ครู โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที ่137
73 นางมาลี จันทร์กล่ัน ครู โรงเรียนบ้านระวิง
74 นายประยงค์ พงษ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านยางลาด
75 นางนงลักษณ์ ไตรสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคก
76 นางจงรักษ์ มิยา ครู โรงเรียนบ้านกงกะยาง
77 นางอุรา พิมพ์เรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
78 นายไสว ไกรศรีบุตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
79 นางหทัยรัตน์ ธิกะ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
80 นางสาวิตรี พัชรตระกูลพงศ์ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
81 นายสามัญ ศรีอินทร์ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
82 นางชนานันท์ สนธิศิ์ริ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
83 นางร าไพ สุขรัตนวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
84 นายไพล้อต อ่ าศรีเวียง ครู โรงเรียนบ้านสะเดียง
85 นางวนิดา หอมยศ ครู โรงเรียนบ้านสะเดียง
86 นายสวาท สังข์เทศ ครู โรงเรียนบ้านยาว-ีห้วยโป่ง
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87 นางล าดวน ยังคง ครู โรงเรียนบ้านยาว-ีห้วยโป่ง
88 นายสุภาพ หาญมาก ครู โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
89 นางอรชร ช้างร้าย ครู โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
90 นางทิพาพร อินทร์พรหม ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
91 นางศิริยา นาคนายม ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
92 นางกุหลาบ กองประดิษฐ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
93 นางบุญเรือน จันทร์รุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
94 นางอัมพร หรุ่นโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
95 นางแจ่มจรัส อยู่คง ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
96 นางกนกพร วรรณตรง ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
97 นายณรงค์ โสมนัสแสง ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
98 นายสถิตย์ น้อยประไพ ครู โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
99 นางสุดาพร น้อยประไพ ครู โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ

100 นางอุไร ยอดเกตุ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด
101 นางลัดดาวัลย์ เชื้อบุญมี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด
102 นายตรีเพชร ทองเหง้า ครู โรงเรียนบ้านผาทอง
103 นางสมพร เนียมกล่ัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง
104 นายสมาน อินเขียว ครู โรงเรียนบ้านลาดน้อย
105 นายพิสิษฐ์ อุ่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านลาดแค
106 นายสมพงษ์ มหาราช ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
107 นางวีรวรรณ ศรีพลกรัง ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
108 นางดาเรศ ซิตูมปูน ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
109 นางนพวรรณ เทียมแก้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
110 นายวันชัย วิภาจักษณกุล ครู โรงเรียนบ้านดงขุย
111 นางวรรณา สันวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดงขุย
112 นางนฤมล สิทธิผิน ครู โรงเรียนบ้านดงขุย
113 นายชูเกียรติ เทียนพูล ครู โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
114 นางอภิรักษ์ เมฆเมืองทอง ครู โรงเรียนบ้าน กม.28
115 นางอรัญญา หล าใจซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านเนินสว่าง
116 นายสมชาย แอบสมตัว ครู โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
117 นายวีรพล วงษ์จันนา ครู โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
118 นางสุมิตรา ไชยมา ครู โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
119 นางศิริรัตน์ ธนศิริรัตนานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลชนแดน
120 นายมานพ สุนทรวิภาต ครู โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ
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121 นายฉลอง แผนจันทร์ ครู โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ
122 นายธีรภัทร ดีหมี ครู โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
123 นายสิทธิศักด์ิ นุ้ยทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
124 นางจรินทร์ ทองก้านเหลือง ครู โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
125 นางกิตติมา ลอองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
126 นางศิริพร ดิษทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
127 นายปราโมทย์ พิลา ครู โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
128 นางจริยา จันทร์บัว ครู โรงเรียนบ้านซับสีทอง
129 นางสาวค าเพียร นนทะโคตร ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
130 นายชัยสิทธิ ์แสนประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านวังพลับ
131 นายวิโรจน์ โอฬารทิชาชาต ครู โรงเรียนน้ าอ้อมประชาสรรค์
132 นายประจักษ์ สอดจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังหินซอง
133 นายราเมศ เนตรแสงศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
134 นายอรุณ จันทร์ศร ครู โรงเรียนบ้านดงหลง
135 นายสุเทพ จันทร ครู โรงเรียนบ้านดงหลง
136 นายบุญเลิศ ทองทรง ครู โรงเรียนบ้านดงหลง
137 นางสาวประสาร บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านวังศาล
138 นายสายหยุด พรมดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านวังศาล
139 นางสุนันท์ พนมสุข ครู โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย

1 นายส าราญ  บุตรอามาตย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุวิทย์  พลยศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสก
3 นางกานต์กนิษฐ์  หมื่นเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝายนาแซง
4 นายกันตภณ  เบญจานุกรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
5 นายรุ่งศักด์ิ  สุภสิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารทิพย์
6 นายอภิชาต  ภักดีสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศิลา
7 นายสังคม  บุญสิงห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดกลอย
8 นายสลับ  ชมพลมา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง
9 นายบุญวิก  สาธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่นางาม

10 นางอรวรรณ  โนนค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุง่
11 นายวิโรจน์  แสงพวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมน
12 นายสมยศ  พรหมพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
13 นายอ านวย  คิรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกวาง
14 นายอนุศักด์ิ  ทีแสงแดง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม
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15 นายพนอ  ผูกพรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา
16 นายวิจิตร  ขันยศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องบง
17 นายสุรศักด์ิ  เริงเล่ือม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
18 นางไพรรัตน์  สายค าทอน  ครู โรงเรียนบ้านภูปูน
19 นางหนูกุล  แก้วมิตร  ครู โรงเรียนบ้านโป่งสามขา
20 นางใจภักด์ิ  โทนแก้ว  ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาน
21 ว่าทีร้่อยตรีสมศักด์ิ  บัวพรวน  ครู โรงเรียนบ้านสักหลง
22 นางสาวรัตนา  พึง่วิริยะ  ครู โรงเรียนบ้านท่ากกแก
23 นางเนียรวิภา  สมภักดี  ครู โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที ่229
24 นายสงกรานต์  แสงสีดา  ครู โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที ่229
25 นางอรทัย  ค ายิ่ง  ครู โรงเรียนบ้านตาดกลอย
26 นางธนิดา อุตม์อ่าง ครู โรงเรียนบ้านฝาย
27 นางสมใจ  ยมจันทร์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้ิว
28 นางวรรณะ  จันทร์ลา  ครู โรงเรียนวัดศรีทอง
29 นางสุภาพร  อินกันต์  ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
30 นางสาวสายปัญญา  อาษา  ครู โรงเรียนบ้านหนองแม่นา
31 นางจัตุพร  เม่นสุข  ครู โรงเรียนบ้านวังร่อง
32 นางธิดา  บุญสิงห์  ครู โรงเรียนบ้านหินฮาว
33 นางยาใจ  อินดีค า  ครู โรงเรียนบ้านน้ าก้อ
34 นายสมจิต  เฮ้าปาน  ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง
35 นางจงจิตร  แก้วเบีย่ง  ครู โรงเรียนบ้านท่าผู
36 นางเพ็ญแข  สุภิรัตน์  ครู โรงเรียนบ้านหนองเล
37 นางจิตติมา  เรืองแสง  ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
38 นางจงรัตน์  พิมพ์สอน  ครู โรงเรียนบ้านแก่งโตน
39 นางตระกูล  บุศย์น้ าเพชร  ครู โรงเรียนบ้านภูปูน
40 นางวนัสสุดา  มลพงษ์พันธุ ์ ครู โรงเรียนบ้านนาแซง
41 นางปิยะนันท์  พัว้พวง  ครู โรงเรียนบ้านน้ าค า(บางระจันทร์15)
42 นางกอบกูล  เอี่ยมฉิม  ครู โรงเรียนบ้านน้ าค า(บางระจันทร์15)
43 นางพัชนีย์  ศรีนุต  ครู โรงเรียนบ้านบึง
44 นางสุรัสวดี  ค าหมู่  ครู โรงเรียนบ้านปากดุก
45 นางสุเพชร  สุทธิ  ครู โรงเรียนบ้านวังมล
46 นางวิไล  มูลคลัง  ครู โรงเรียนบ้านวังมล
47 นางสาวพจนีย์  พรหมบุญตา  ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
48 นางสาวสุมนา  ผิวสานต์  ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
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49 นายเสถียร  พัว้พวง  ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
50 นายสังวาล  วงศ์อ่อนตา  ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาน
51 นางชุลีพร  ทองวัน  ครู โรงเรียนบ้านแก่งโตน
52 นางวิญญู  เกียรติวุฒิอมร  ครู โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
53 นางอมรรัตน์ ล้อมพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่สมอ
54 นางประไพ  สิงห์เวิน  ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
55 นางสาวชัยนาท  บุญสวน  ครู โรงเรียนบ้านท่าผู
56 นางอโนชา  บุญสุข  ครู โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
57 นางอรุณ  เทียมเพ็ง  ครู โรงเรียนบ้านวังร่อง
58 นางเยาวนาฏ  แก้วธรรม  ครู โรงเรียนบ้านกลาง
59 นางมาลี  ลาค า  ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เคร่ืองมือกล
60 นางสมพร  สิงห์ป้อง  ครู โรงเรียนบ้านน้ าดุกเหนือ
61 นางวิไล  วงศ์ศักด์ิ  ครู โรงเรียนบ้านวังบาล
62 นางสุนีย์  เนลสัน  ครู โรงเรียนบ้านหนองแม่นา
63 นายสวัสด์ิ  แก้วเผือก  ครู โรงเรียนบ้านแก่งโตน
64 นายสมฤทธิ ์ มงคล  ครู โรงเรียนบ้านนาเกาะ
65 นายประภัส  ฑีฆะบุตร  ครู โรงเรียนวัดทุง่ธงไชย
66 นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์  ครู โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
67 นางสาวส้มเกล้ียง  อุดทา  ครู โรงเรียนบ้านส้มเลา
68 นายโกมล  เสิกภูเขียว  ครู โรงเรียนบ้านโคกมน
69 นางสุกัญญา  อินทรชื่น ครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่
70 นางเนตรนภา  ผลประเสริฐ  ครู โรงเรียนวัดทุง่ธงไชย
71 นายทองใหม่  แก้วหล้า  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้ิว
72 นายสุรพล  เทียมเพ็ง  ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
73 นางสาวโฉมเฉลา  เสมาทอง  ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
74 นายสนิท  หล้าน้อย  ครู โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
75 นางนิศานาถ  สร้อยสน  ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง
76 นางอรทัยวัลย์  แก่นชา  ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
77 นางจันดา  ภูอาบอ่อน  ครู โรงเรียนบ้านไร่นางาม
78 นางวรวรรณ  วัฒนศัพท์  ครู โรงเรียนบ้านไร่นางาม
79 นายศรีศักด์ิ  กงยนต์  ครู โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที ่47
80 นายฉลาด  นาพิมพ์  ครู โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที ่47
81 นางสุไลพร  ทองมวน  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ
82 นางวิวรรณ  ค าคูณ  ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
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83 นางปรานี  พณิชีพ  ครู โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
84 นายสุวิทย์  แก้วธรรม  ครู โรงเรียนบ้านกลาง
85 นายประศาสตร์  ตันติรัตน์  ครู โรงเรียนบ้านดงน้ าเด่ือ
86 นางอมรลักษณ์  บุญมา  ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เคร่ืองมือกล
87 นายพจพงษ์  เดชมี  ครู โรงเรียนบ้านโสกเด่ือ
88 นายสุรพล  จันทร์ชัยภูมิ  ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
89 นายเชิด  บุญมี  ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุ
90 นายจ าเนียร  จันทร์แสน  ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
91 นางชนิสรา เพชรกันหา ครู โรงเรียนบ้านฝาย
92 นางรัตนา  ทองแถว  ครู โรงเรียนบ้านบึง
93 นายพรชัย  ตองอ่อน  ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
94 นางเติมสิน ศรีบุญชม ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง
95 นางอ านวย บุญเหลือ ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
96 นางทรัพย์  ค าเวียง  ครู โรงเรียนบ้านหินฮาว
97 นายบุญญฤทธิ ์ บุญสุข  ครู โรงเรียนบ้านปากออก
98 นายสมบูรณ์  วาตะ  ครู โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
99 นายศรานนท์  มาเมือง  ครู โรงเรียนบ้านแก่งโตน

100 นางอนุรักษ์  ศรีประเสริฐศักด์ิ  ครู โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
101 นางประภาแก้ว  พาค า  ครู โรงเรียนบ้านน้ าเฮ้ีย
102 นายสุทธิศักด์ิ จันทขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว
103 นางศศิวิมล  ทัดแก้ว  ครู โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา
104 นายกฤษดา  สัตยานุการ  ครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
105 นายเตชินท์ นันตา ครู โรงเรียนบ้านทุง่สมอ
106 นายมานิตย์  สระค า  ครู โรงเรียนบ้านฝายวังบอน
107 นายศิลา  ม่วงงาม  ครู โรงเรียนบ้านหินโง่น

1 นางสุนันท์ บัวเทศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
2 นายส าราญ สีสัตย์ซ่ือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
3 นายถนอม ยศสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงกระจับ
4 นายชาญชัย วิเศษกุลพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
5 นายจุลภาสน์ พุทธชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
6 นายประชุม เอี่ยมสุขประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกส าราญ
7 นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับกระโซ่
8 นางสาวธิดา กระต่ายเผือก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขาม
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9 นายนิจชัย บุญแจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตะกุด

10 นายกิตติภณ กรพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาคลัง
11 นายอ านวย สนประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง
12 นายจิรโรจน์ รวีศักด์ิสุขธนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองดู่
13 ว่าทีร้่อยโทสกุลศักด์ิ กุลวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
14 นายอักษร ปล้ืมชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
15 นายเสริมศักด์ิ หินสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา
16 นายประวัติ นามปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อไทย
17 นายมาณิฏ ทองปอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงสามพัน
18 นายล าจวน ขันทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราหุล
19 นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง
20 นายวันชาติ ลอเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางสาว
21 นายประสาน มั่นฟัก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดง
22 นายสมนึก พันธุว์งศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
23 นายณรงค์ สุระมาตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
24 นายนพพรย์ วิริยะไพศาลพงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน
25 นางเพลิน ขวาค า ครู โรงเรียนบ้านล านารวย
26 นางปราณี คงสอน ครู โรงเรียนบ้านราหุล
27 นายเมืองทอง จงวัฒนารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
28 นางอรุชิดา อินประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
29 นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
30 นางวลัยรัตน์ สุนทรพิพัฒน์กุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
31 นางจันทร์เพ็ญ วังคุ้มภัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
32 นางวรรณดี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านพุขาม
33 นายกิตติเทพ ล้ิมเจียมรังษี ครู โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
34 นางบังอร เทีย่งมาก ครู โรงเรียนบ้าน กม.35
35 นางกุลวดี วิมลเศรษฐ ครู โรงเรียนบ้าน กม.35
36 นางธิดา อาจองค์ ครู โรงเรียนบ้าน กม.35
37 นายจ ารูญ พาแพง ครู โรงเรียนบ้าน กม.35
38 นางปัณณาพร จาดจุ้ย ครู โรงเรียนบ้าน กม.35
39 นางสาวอนงค์ กันต์นิกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
40 นายสาโรจน์ ฝอยถาวร ครู โรงเรียนบ้านกันจุ
41 นางลออ ล าใย ครู โรงเรียนบ้านซับบอน
42 นางเมธินี ประสิทธิน์อก ครู โรงเรียนบ้านซับบอน
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43 นางอรวรรณ อินจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านซับบอน
44 นายประทุม สีดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
45 นางศิริรัตน์ มาเนียม ครู โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ
46 นายจินดา พุม่สกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
47 นายค ารณ ฤาชา ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
48 นางผดุง นวมเทียน ครู โรงเรียนบ้านวังเหว
49 นางบุญช่วย บุญปัน ครู โรงเรียนบ้านวังท่าดี
50 นางศรีวัน ศรีพลัง ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
51 นายวิโรจน์ สาริกา ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
52 นางกุลยา ภุชฌงค์ ครู โรงเรียนบ้านสระประดู่
53 นางสมพิศ ประกอบทอง ครู โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
54 นายอุดม กุลจรัสเวช ครู โรงเรียนบ้านวังน้อย
55 นางดวงเดือน เหล็กผา ครู โรงเรียนบ้านบ่อรัง
56 นางสมพร พุทธชาติ ครู โรงเรียนบ้านบ่อรัง
57 นางสมคิด สกุลด่าน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
58 นางปัทมา บุญมี ครู โรงเรียนบ้านโคกหิน
59 นายสมบัติ บุญหล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า
60 นายพิสูตร สายค าทอน ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บ ารุง)
61 นางสายพวน คงดี ครู โรงเรียนบ้านทุง่เศรษฐี
62 นางเลิศลักษณ์ ชาช านาญ ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
63 นางนงนุช หลอดทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ
64 นางสมศรี ศรีไพร ครู โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
65 นางทองย้อย บุญสิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
66 นางนงค์นาฏ จันทรานุสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
67 นางสาวประจร แก้วสมสี ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง
68 นางวันนา สุวรรณรังษี ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
69 นายประสิทธิ ์นามวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
70 นางเปรมลภา ภาษีสงวนสิน ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
71 นางอุไรลักษณ์ สร้อยฟ้า ครู โรงเรียนบ้านวังขาม
72 นางขวัญเรือน กระต่ายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
73 นางนิภา ยิ้มอยู่ ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง
74 นางบุญเลิศ ศรีบุตรตา ครู โรงเรียนบ้านสระประดู่
75 นางวาสนา สังขกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี
76 นางล าพอง แขขุนทด ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
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77 นางกิ่งแก้ว จันทรา ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
78 นางสุวิมล ทับทิมศรี ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
79 นางนพนันทน์ กิ่งการี ครู โรงเรียนบ้านท่าแดง
80 นางภัสสร์อร นิยมศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
81 นางจิตรา สุวรรณี ครู โรงเรียนบ้านนาตะกุด
82 นายระพิน เข็มทอง ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
83 นางประวิช ไพรสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
84 นายมานิตย์ กุญแจทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองกรวด
85 นางอนงค์ สร้อยมาต ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บ ารุง)
86 นางอัจฉรา นามปัญญา ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
87 นางเกษร ศุภผล ครู โรงเรียนบ้านกลาง
88 นางนารี สิงห์ป้อง ครู โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
89 นายปัญญา แก้วดวงสี ครู โรงเรียนบ้านเพชรละคร
90 นางบัวขาว ดีงาม ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
91 นางร าไพ ต้นสกุล ครู โรงเรียนบ้านทุง่เศรษฐี
92 นางอารีย์ เคียนทอง ครู โรงเรียนบ้านสันติธรรม
93 นายสถาพร เหล่าเปีย ครู โรงเรียนบ้านท่าแดง
94 นางวัลยา เพชรสุกใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
95 นางเสถาว์ ไกลภัย ครู โรงเรียนบ้านบึงกระจับ
96 นางวนิดา สิงห์ช่างชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
97 นางปิน่ทอง ยวงเงิน ครู โรงเรียนบ้านวังอ่าง
98 นางประคอง ไพศาลพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
99 นางสงบพิน ศาลศาลา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

100 นางบุญเรือน สุทธิสุข ครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
101 นางวิรัลพัชร คนคง ครู โรงเรียนบ้านสันติธรรม
102 นายเสง่ียม ศรีไพร ครู โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
103 นางรุ่งฤดี สุขร่ี ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
104 นางสวยสด สุขมา ครู โรงเรียนบ้านท่าแดง
105 นางบานชื่น พุม่ชะเอม ครู โรงเรียนบ้านวังท่าดี
106 นายสีสวาท เกียงมี ครู โรงเรียนบ้านกลาง
107 นางบุญตรา เดชวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์
108 นางวิชชุดา น้อยวัฒนกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
109 นายสุรชัย ปานเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านศรีมงคล
110 นางอารีย์ ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
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111 นายศุภยุทธ สอนเครือ ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
112 นายบุญช่วย โมราราย ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
113 นางบุญศรี แสงแพร ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
114 นางกาญจนา อาบสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
115 นางอนงค์ โจมพรม ครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
116 นางรัชดา นาคเสน ครู โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย
117 นายโกษา วัชโรทัย ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
118 นายส าราญ สอนจีน ครู โรงเรียนบ้านน้ าร้อน
119 นางวิจิตร ค าวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
120 นายก้าน นามบุญลา ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่
121 นายประดิษฐ์ น าสุข ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
122 นางนิมิตร ชื่นจิตร ครู โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บ ารุง
123 นางพิสมัย เกิดเรือง ครู โรงเรียนบ้านซับสวัสด์ิ
124 นายสมคิด พิมพ์ทองงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
125 นางกนกวรรณ วรรณแต่ง ครู โรงเรียนบ้านล านารวย
126 นางสุดารัตน์ จรรย์เสง่ียม ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
127 นายรัตนพล มั่นสมใจ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
128 นายอนันต์ สมีพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
129 นายเริงชัย นิพนธ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
130 นางเรณู วิเศษชัย ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
131 นางแสงจันทร์ นาสมชัย ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
132 นางบุญส่ง ดากรุง ครู โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
133 นายไพโรจน์ อินทร์บุหร่ัน ครู โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
134 นางสมหมาย ศรีแผ้ว ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
135 นางสุมาลี ยาสี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
136 นางส าเนียง จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
137 นางลัดดา โครเนาเออร์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
138 นายแชล็ก ตะกรุดสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
139 นายอวยชัย อินช่างค า ครู โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
140 นางปพิชญ์นุตร กองตัน ครู โรงเรียนบ้านท่าแดง
141 นางเรณู สุขสอาด ครู โรงเรียนบ้านซับเด่ือ
142 นางจุฑารัตน์ เผือกชาวนา ครู โรงเรียนบ้านราหุล
143 นายธนิต มงคลวัจน์ ครู โรงเรียนบ้านพนมเพชร
144 นายกองศรี กมลคร ครู โรงเรียนบ้านบุมะกรูด
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145 นางชุดาพรรณ พันธุ ครู โรงเรียนบ้านสระกรวด
146 นายกิตติธัธ วงษ์เค่ียม ครู โรงเรียนบ้านนาตะกุด
147 นายอุทิศ สันโดษ ครู โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
148 นางสุมาลี กองพรม ครู โรงเรียนบ้านหัวโตก
149 นางธัญกัญจน์ โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์
150 นายสมบัติ ตะกรุดโฉม ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
151 นายรังสิมา ลิมพานิชย์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
152 นางสมพิศ นามวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา

1 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๓ นางเบญญพร โกสินทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นางกันยารัตน์ เกยงค์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
๕ นายธรรมรงศักด์ิ อินกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่
๖ นายสมภพ มุ้งทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บ ารุง)
7 นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
๘ นายสานิตย์ สุขโข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่ล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
๙ นายธนพงค์ ลอยลม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่แค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)

10 นายวินัย รักพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
๑๑ นายสมศักด์ิ พรหมไพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ค ามี (รัตนปัญญา)
๑๒ นายมงคล พรมปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย)์
13 นางอรพินท์ สุกพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่
๑๔ นางอัญชรี วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
๑๕ นางสมพร ต๋ันพรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
16 นางอมรรัตน์ ค าน้ าปาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
๑๗ นางลัดดากรณ์ ศรียงค์ ครู โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
๑๘ นางอนงวรรณ เชียงวงค์ ครู โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บ ารุง)
19 นางศรัญญา หงษ์หนึ่ง ครู โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บ ารุง)
๒๐ นายศุภกฤษฎ์ กวางสบาย ครู โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
๒๑ นางณัฐิกานต์ หงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
22 นายมานิตย์ พริบไหว ครู โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บ ารุง)
๒๓ นางอรพิณ ดวงใจ ครู โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บ ารุง)
๒๔ นางมนัชยา ป้อมรบ ครู โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
25 นางกาญจมาศ ทะตัน ครู โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
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๒๖ นางนภาวรรณ ศรีธรรมราช ครู โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บ ารุง)
๒๗ นางดารุณี พิริยะชนานุสรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
28 นายทินกร พิริยะชนานุสรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
๒๙ นางทัศนีย์ สุปินนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
๓๐ นางเสาวภา พรมทอง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง
31 นายประเชิญ ท่วงที ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
๓๒ นางสมใจ มานพ ครู โรงเรียนวัดน้ าโค้ง(ค าหล้าราษฎร์นุกูล)
๓๓ นายพินิจศักด์ิ จรัญ ครู โรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)
34 นางสาวสุจิตรา รัตนากรไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๓๕ นายสมพงษ์ เรียนไธสง ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๓๖ นางพิมพ์ลดา ไข่ค า ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
37 นางสุนิษา จินากุล ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๓๘ นางค ามูล สายวัฒนา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๓๙ นางปราณีต ภาคธูป ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
40 นางคมข า รัตนประทีป ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๔๑ นางจินตนา ชมภูราษฎร์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๔๒ นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์โพธิ์ ครู โรงเรียนวัดศรีภูม(ิศึกษาประชานุสรณ์)
43 นางสาวปรานอม เทียนทอง ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
๔๔ นางสุจิน วิทยาภรณ์พงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
๔๕ นางสาวธิดา จีกัน ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
46 นางสว่างจิตร นันทเสรี ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
๔๗ นางศิริพร สีเทา ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
๔๘ นางนงลักษณ์ ยาพรม ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
49 นางศรีจันทร์ กองหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
๕๐ นายสมคัด กองศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
๕๑ นางอรุณี เกตุวรภัทรา ครู โรงเรียนบ้านน้ าเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
52 นางเจือจันทร์ พลหล้า ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
๕๓ นางวิไลวรรณ วันละ ครู โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
๕๔ นายมังกร วันละ ครู โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย)์
55 นางสุขุมาลย์ ชาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย)์
๕๖ นางมณีวรรณ พรมปาน ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที ่13)
๕๗ นางดวงสินธุ ์สมเพชร ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
58 นางสาวมาลี สุกิน ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
๕๙ นายพศิน เกาทัณฑ์ ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
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๖๐ นางสาวละเอียด พงค์ถิ่น ครู โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บ ารุง)
61 นางสมพิศ แสนศิริภัทรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
๖๒ นางบรรจง ชุมภูอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
๖๓ นายทักษิณ เวียงยา ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
64 นางสมพิศ พนมมิตร ครู โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
๖๕ นายมนัส เชียงเลน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
๖๖ นางนภาภรณ์ สายไหม ครู โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
67 นางสุจิน ฟุม่เฟือย ครู โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
๖๘ นางนิภา ใจวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
๖๙ นางนิลวรรณ เสนธนิสศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
70 นางศรีวรรณ รอดนิล ครู โรงเรียนบ้านแม่แรม
๗๑ นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บ ารุง)
๗๒ นางมยุเรศ วงศารัตนศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บ ารุง)
73 นายจ ารัส อิ่นค า ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
๗๔ นางอรพิน ไชยประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
๗๕ นายสมศักด์ิ โสภารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบ ารุง)
76 นางเสาวนีย์ แนวณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบ ารุง)
๗๗ นางสาวธิดา ค าเกรียว ครู โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
๗๘ นางทานตะวัน ธรรมลังกา ครู โรงเรียนบ้านทุง่แค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
79 นางสมศรี ศิริพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
๘๐ นายมนตรี เค้าฝาย ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
๘๑ นางอรไท แสนมูล ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
82 นางกานดา จันทร์ศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)
๘๓ นายส าเริง พรมไพร ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
๘๔ นางละออ แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
85 นางวสุชลีมนต์ ตะนะวิไชย ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา)
๘๖ นางอมรศรี แสงสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาคูหา

1 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์
2 นายไกรฤกษ์ กิ่งแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
3 นายสงกรานต์ พุม่พวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
4 นายพูลศักด์ิ สุปินนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวดง
5 นายคนอง วงศ์ขันแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)
6 นายมนัส ทองอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
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7 นายทรงศักด์ิ ชมสวน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
8 นายพินิจ แก่นจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
9 นายนิวัติ อุ่นอารมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์)

10 นายสาโรช วิริยะเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ)์
11 นางกอบกุล พรหมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
12 นายชูศักด์ิ แสนอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่
13 นางศุภลักษณ์ ธรรมวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
14 นางรัตนา จันทร์ดวง ครู โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
15 นางนวลทา จินดาสุ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
16 นางจุฑาทิพย์ บุญญารัตนานุสรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
17 นางบุลพร ตันพรม ครู โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บ ารุง)
18 นางจารุนันท์ สลักลาย ครู โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
19 นางปรียา ไชยนวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
20 นางสาวธราวัลย์ พริบไหว ครู โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(ค าแวงประชาอุทิศ)
21 นายสุกิจ เอื้อประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
22 นางพรสี ศิริวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
23 นางจรัญญา เจริญสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ)์
24 นายส าราญ กองโกย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ)์
25 นางนริศรา อ่องลออ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ)์
26 นายอนุศักด์ิ สุวรรณกาศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ)์
27 นางรัตติยา วงศ์มณี ครู โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
28 นางขนิษฐา ไชยวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
29 นางสาวขจิต อินทะเสน ครู โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ(ห้วยอ้อวิทยาคม)
30 นางสังวาลย์ จ ารัส ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
31 นางทองหว่าน โลหะ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
32 นางสาวพิมพรรณ แดนโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
33 นางวาสนา อินสม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ตากล้า(คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย)์
34 นางสาวกุลนาถ ค าสีวาด ครู โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา
35 นางสาวเบญจวรรณ ใจกลม ครู โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
36 นายไพโรจน์ สุยะสา ครู โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
37 นายอินสม หลีวัฒนานุกุล ครู โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
38 นายประเสริฐ จุงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
39 นางประภาวรินทร์ จ าปาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
40 นางวรรณี สายยืด ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)



๓๔๒

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
41 นางแพรวพรรณ ทิพยเนตร ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
42 นายประยูร บัวบาน ครู โรงเรียนบ้านวังเลียง
43 นายสุพรรณ เกียรติเจริญ ครู โรงเรียนบ้านอ้ายล่ิม(ล่ิมราษฎร์สามัคคี)
44 นางพรรญลี ปะนันวงค์ ครู โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ)์
45 นางสุรีย์ สกุลบุญแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ)์
46 นายเปีย่ม อนุบุตร ครู โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
47 นางสาวศรีเภา กาศอินตา ครู โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
48 นางกัลยา ศรีสด ครู โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บ ารุง)
49 นางสมจินต์ หิรัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บ ารุง)
50 นางอ าพา ฉลอม ครู โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
51 นายศักด์ิสิทธิ ์ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
52 นางสุกัญญา พริบไหว ครู โรงเรียนบ้านวังชิ้น
53 นางมลิวัลย์ อินทรุจิกุล ครู โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
54 นายฐานันดร จินดาไมล์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงค า
55 นางอนงค์ ธนะพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงค า
56 นางวาสนา มาด้วง ครู โรงเรียนบ้านแพะทุง่เจริญ
57 นางสาวละเอียด จุมพิศ ครู โรงเรียนบ้านค้างปินใจ
58 นางสาวเกมวดี ด าค า ครู โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง
59 นางจรูญลักษณ์ สวนป่า ครู โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง
60 นายวิญญู ประมูล ครู โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
61 นางวราภรณ์ เมืองต้ัง ครู โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
62 นางดวงกมล สมสมัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
63 นางสุมาลี ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
64 นางนวรัตน์ จิตบุณยเกษม ครู โรงเรียนบ้านป่าไผ่
65 นางวนิดา สัตยานรานันทน์ ครู โรงเรียนบ้านปางเคาะ
66 นายบัญญัติ พงศ์ปัญญาเนตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
67 นางปิยะมาลย์ ค าก้อน ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
68 นางสุพิน ข าต้ัง ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
69 นางจุไลภรณ์ นิภาโยธิน ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
70 นางสาวล าจวน บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
71 นางจันทร เชื้อค ายา ครู โรงเรียนบ้านน้ าโค้ง

1 นายปราโมทย์ รัตนมงคล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นางพรรณมณี ลิมป์พัฒนโสภณ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
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3 นายไพศาล ไชยราบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอเอน
4 นางนงลักษณ์ ไชยราบ ครู โรงเรียนบ้านคอเอน
5 นางขนิษฐา รัตนปทุมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสะป า "มงคลวิทยา"
6 นายประเทือง ศรีหล้า ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา "บุณยขจรประชาอาสา"
7 นางสุภาพรรณ์ กาญจนวิวิญ ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา "บุณยขจรประชาอาสา"
8 นางสาวเกสรี ไชยเดช ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
9 นางกรรณิกา วิวรรธน์โภคิน ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

10 นางนันทพร ณ ถลาง ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
11 นางจริยา เพือ่นรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
12 นางผุสดี สุนธารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบางเทา
13 นางส ารวย เทพพิกุล ครู โรงเรียนบ้านบางเทา
14 นางกานดา อรรถทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
15 นางอรุณี กาญจนไพหาร ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่
16 นางเรวไร โกไศยกานนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม
17 นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม
18 นางสุดา วุน่หนู ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29(กะทู้)
19 นางสาวสุวรรณี เจริญกิจ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29(กะทู้)
20 นางกรองแก้ว แซ่อุ่ย ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
21 นางสาวศิวาพร แซ่หลิม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
22 นางสาวศรีดา บิลอับดุลล่าห์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
23 นายอุดม เวสพันธ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
24 นางพรภิมล แกล้วกล้า ครู โรงเรียนสิทธิสุ์นทรบ ารุง
25 นางสุนทรียา สมัยพิทักษ์ ครู โรงเรียนสิทธิสุ์นทรบ ารุง
26 นางพนมพร ธีระจารุวรรณ ครู โรงเรียนสิทธิสุ์นทรบ ารุง
27 นางสาวศรีจันทร์ เพียรภาค ครู โรงเรียนบ้านป่าคลอก
28 นางกรกช สุขนวล ครู โรงเรียนวัดมงคลวราราม
29 นางสาวสุทินยา ประทีป ณ ถลาง ครู โรงเรียนแหลมพันวา
30 นางดวงฤทัย ภิญโญยาง ครู โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ)์
31 นางสมจิตต์ จิตเสรี ครู โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
32 นายสมชาติ มวลสกุล ครู โรงเรียนบ้านไม้ขาว
33 นางวีณา สวัสด์ิภักดี ครู โรงเรียนวัดเมืองใหม่
34 นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒนภักดี ครู โรงเรียนบ้านพรุจ าปา
35 นางสุขศรี ส่งน้อย ครู โรงเรียนบ้านแหลมทราย
36 นายฉลอง ญาณพิสิฐกุล ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)



๓๔๔

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด

1 นายปัญญา มาศวรรณา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุรพล ประทุมชัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายสุภาพ จันทร์สม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นางอัจฉรา ศิริบัติ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
5 นายธนกร ศิริมณี นักวิชาการศึกษาช านาญการ
6 นางสาวธนวัน จันทศักด์ิ ศึกษานิเทศก์
7 นางเพ็ญศรี นาถ้ าพลอย ศึกษานิเทศก์
8 นายเสริมชัย สังกะเพศ ศึกษานิเทศก์
9 นายชูชาติ หารัญดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่วมใจ 1

10 นายนิเวศ เอี่ยมสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิส์ระแก้ว
11 นายประยนต์ บุญประถัมภ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศรี
12 นายวีรพล แสนสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
13 นายถาวร อาจนนลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
14 นายประหยัด บุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคันธาร์
15 นายสุเมธ ทีจันทร์มาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
16 นายพูลศักด์ิ บรรเทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต าแยหนองคู
17 นายชัยณรงค์ ค าพีพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัน
18 นางเอี่ยมจิต จันทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง
19 นายถวิล จันลาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว
20 นายรังสิต ศรพลธรรม์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสิม
21 นางวิมาลา สารเนตร ครู โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน
22 นางสาวเสาวลักษณ์ อินศร ครู โรงเรียนบ้านหินลาด
23 นายสุรชิต แก้วหะนาม ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า
24 นายสังวร จันทาสี ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
25 นางวิบูลลักษณ์ สุขแป ครู โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด
26 นางดาริน บุญพรมมา ครู โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่
27 นางวิภากรณ์ พาโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโนอีด า
28 นางนารี พรรณะ ครู โรงเรียนบ้านหนองโนอีด า
29 นางแสงจันทร์ พลเสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองโนอีด า
30 นางกาญจนา หรัญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโนอีด า
31 นายเกษมสุข พรหมวิอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
32 นายประจักษ์ แพนสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านสมศรี
33 นางสุนทร จันทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านกุดแคน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
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34 นางมยุรี ทบวงส์ศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน
35 นายวิเวค เทียมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน
36 นางวิเชียร ค าสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านนานกเขียน
37 นายสมพงษ์ แสนยันต์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
38 นางส าลี ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
39 นางธนัญญาณ์ พลเสนา ครู โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
40 นางส าลี คงแสนค า ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย
41 นางสะอาด รามโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย
42 นางสุรทิน โพธิศาล ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้
43 นายบุญจันทร์ ไตรเสนีย์ ครู โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"
44 นายสมนึก พันแดง ครู โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"
45 นางทัศนีย์ ศรีสารคาม ครู โรงเรียนบ้านโดท่างาม
46 นางสมใจ พรรณะ ครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าส าราญ
47 นางสมร พรรณะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
48 นางละมุล ตะวงษา ครู โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศ์รี
49 นางค ายอด บุญใบ ครู โรงเรียนบ้านม่วงโพธิศ์รี
50 นางยุพา มาสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย
51 นางจินตนา กล่ินศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
52 นางดวงสุดา ตาละซอน ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
53 นางทองค า บรรณะศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองโพด
54 นางจิตลัดดา ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
55 นางศุภรา แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1
56 นางเบญจมาศ พลอยศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
57 นายสมบัติ โกษา ครู โรงเรียนบ้านโคกศรี
58 นางสุนันทา โกษา ครู โรงเรียนบ้านโคกศรี
59 นางเยาวพา กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
60 นางชัชฎาภรณ์ คงเกิด ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
61 นางสุนทรี ค าสิงห์ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
62 นางชลดา อุบลเลิศ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
63 นายสมยศ วรามิตร ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
64 นายจ าเนียร มะโรงรัตน์ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
65 นายทองใบ ฝนดี ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
66 นางจุฑามาศ การดี ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
67 นายแสนสุรศักด์ิ วรวะลัย ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
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68 นางชนันรัตน์ มาตรแก้ว ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
69 นายปฏิภาณ นนทโส ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
70 นางประมวล ค าพะวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
71 นายสมชัย กุลนันทนนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
72 นางอนงค์พร โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
73 นางกนกวรรณ สิงขรอาจ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
74 นางหนูพร ปะกิสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
75 นางสารส วรฉัตร ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
76 นางสาวโฉมยง เหล่าต้น ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
77 นางบรรยง เวียงจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
78 นายพิษณุพันธ์ วัฒนบุตร ครู โรงเรียนบ้านคอกม้า
79 นางอัจฉรินทร์ เนื่องสิทธะ ครู โรงเรียนบ้านอิต้ือดอนหวายขมิ้น
80 นายอุทิตย์ สมภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
81 นางสมควร ภูหัวดอน ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
82 นางวันเพ็ญ มุลตรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
83 นางสุธิดา ภูฉลาด ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
84 นางนงคราญ นนตะบุตร ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
85 นางพิสมัย ค าจันทร์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านยางสามัคคี
86 นางประครอง ชุ่มอภัย ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสม่วงวิทยา
87 นางสุภัทรา ลาสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา
88 นางสาวนิลุบล วงศิลา ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา
89 นางอุไร ด ารงพานิชชัย ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
90 นางนงเยาว์ ชมภูค า ครู โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
91 นางสาวเสาวลักษณ์ ค าดี ครู โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
92 นางละมัย วิชาค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า
93 นายวิเชียร อ่อนบัวขาว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า
94 นางจิราภรณ์ นามเชียงใต้ ครู โรงเรียนบ้านคันธาร์
95 นางวิจิตร พัดมะนา ครู โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน
96 นางราตรี จันทรโสภณ ครู โรงเรียนบ้านมะกอก
97 นางธนิดา ศิริโยธา ครู โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว
98 นายอภิวิชญ์ พาณิชย์กุลโรจ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุง่เบาสามัคคี
99 นางแพงศรี ไชยพร ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุง่เบาสามัคคี

100 นางจุไรรัตน์ บูรพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวน
101 นางพิมล บูรพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
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102 นางบุญเรือง ถมมาลา ครู โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
103 นายจุลพงษ์ เหล่าสะพาน ครู โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
104 นางมะลิ วงษ์แสน ครู โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
105 นายสุทอน ไชยโวหาร ครู โรงเรียนบ้านต าแยหนองคู
106 นางส าราญ ทุม่โมง ครู โรงเรียนบ้านโพธิม์ีหนองเม็กโนนสะอาด
107 นายวิรัช รัฐเมือง ครู โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
108 นางพิณทิพย์ ศรีกงพาน ครู โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
109 นางละออง นาชัยสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
110 นายสัมฤทธิ ์รักกุศล ครู โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
111 นางยุพิน หานะพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบรบือ
112 นายส าลวน คนเพียร ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง
113 นายทวี นุ่นภักดี ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ(่บ่อใหญ่เรืองศิลป)์
114 นายทองม้วน เศษคึมบง ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ(่บ่อใหญ่เรืองศิลป)์
115 นายสงกรานต์ สุนน้ าเทีย่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองโก
116 นายผดุง เมืองโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองโก
117 นายมงคล สงศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง
118 นายสงวน แก้วกัลยา ครู โรงเรียนบ้านเก่าใหม่
119 นายสุนทร ปะมะโน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
120 นายมรกต บุญทัน ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
121 นางรพีพรรณ พงษ์กุล ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
122 นางรัชนีวรรณ ภามี ครู โรงเรียนบ้านซองแมว
123 นายทองเข้ม อุปวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านซองแมว
124 นางทองสุข มีฐาน ครู โรงเรียนบ้านซองแมว
125 นางนงนุช กาญจนะลาภ ครู โรงเรียนบ้านก าพีเ้หล่ากา
126 นายยุวฤทธิ ์พันหอม ครู โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
127 นายพรมมา ทองชมภู ครู โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
128 นางบาลเย็น ทองชมภู ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว
129 นายสุปัน สิงห์ประทุม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน
130 นางจิตรา กรมจรรยา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน
131 นางจันทร์ฉาย โคตุทา ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
132 นายประดิษฐ์ สีคง ครู โรงเรียนบ้านวังปลาโด
133 นางบุญชู สีคง ครู โรงเรียนบ้านวังปลาโด
134 นางสมควร ชื่นนิรันดร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนก่อ
135 นายชัยชาญ ศรีกุลคร ครู โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
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136 นายสมทรง ไมตรีแพน ครู โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
137 นางปิยนุช นามคุณ ครู โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
138 นายกฤศ คลังใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
139 นางสุชภาดา ภามีจ ารัส ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า
140 นางอาวร ทองชมภู ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า
141 นายด ารงค์ จงถาวร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าตามา
142 นางเพิม่พูน จันสม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าตามา
143 นายประเจน ปฏิเก ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง
144 นายวิเชียร ทับผา ครู โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา
145 นางเปรมจิต ชาสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านดอนพยอม
146 นางนิชนันท์ จงถาวร ครู โรงเรียนบ้านหัวหนอง ต.โนนแดง
147 นายนิคม เทียงปา ครู โรงเรียนบ้านหัวหนอง ต.โนนแดง
148 นางธันว์วดี ไชยพงศ์ธาริน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
149 นางฉวีวรรณ มีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
150 นางประพิศ นนฤาชา ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
151 นางสาวพุทธา ไชยศรีทา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
152 นายพิชิต อุปแสน ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ
153 นางสุภาพ นนทะน า ครู โรงเรียนบ้านวังแสง
154 นางทองใบ มหานา ครู โรงเรียนบ้านวังแสง

1 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายทองค า รณเรืองฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
3 นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเครือซูด
4 นายณรงค์ พรมโนนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค่าย
5 นายสุวรรณ สุริยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าสร้างหนองบะ
6 นายสุเทพ บุตรส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
7 นายด ารงค์ ภาภิรมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหล่ี
8 นายวิทยา โคตรสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
9 นายธงชัย แก้วอาจ ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์

10 นายไชยณรงค์ ประพฤติใน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม
11 นายสิริฤทธิ ์หลาบสีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
12 นายทองคูณ สีหาบุตรโต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
13 นายพรเถลิง วิสุงเร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุง่
14 นายสมฤทธิ ์ขจรโมทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสือโก้ก

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
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15 นายวีรพล โคตรดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านส าโรง
16 นายประเวศ ไชยโคตร ครู โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส
17 นายปรีชา ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
18 นางลักษมี เทียบค า ครู โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหล่ียม
19 นายอภิชาติ เทีย่งราช ครู โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
20 นายสุรชัย ปินะเก ครู โรงเรียนบ้านต าแยโนนยาง
21 นายบุญทัน บุตรโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนแร่
22 นางอุษาวดี บุตรวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านปลาขาว
23 นางดาวเรือง ประวันเทา ครู โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู
24 นายอดิเทพ โคฮาด ครู โรงเรียนบ้านโพนทราย
25 นายค าหวัน เทพค า ครู โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง
26 นางดารา เทีย่งโยธา ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
27 นางขยัน คชโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
28 นางชูแข คามภู ครู โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
29 นายมนตรี เทียงดาห์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
30 นางอ าพร ประทุมศิลา ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ าผดุง)
31 นางจิราภรณ์ วัฒนมนตรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ าผดุง)
32 นางอรวรรณ สุระศรี ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
33 นายบุญทัน ปัดถามา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ
34 นายชาย หมอดู ครู โรงเรียนหนองกุงวิทยา
35 นายไพโรจน์ โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 
36 นางอัครา ประภาวิชา ครู โรงเรียนกู่สันตรัตน์
37 นายสมบัติ คุณโน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
38 นายธีระ ทบทอบ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
39 นางแก้วตา เสนาคุณ ครู โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ
40 นายทวีศิลป์ เอกรักษา ครู โรงเรียนบ้านหนองป้าน
41 นายสมโภชน์ มูลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
42 นางเกษร เอกวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น
43 นางสัมพันธ์ อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี
44 นายสมจิต สีหาบุญทอง ครู โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี
45 นางประมวลทรัพย์ ประทุมข า ครู โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี
46 นายอ านวย วงสีสา ครู โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี
47 นางปภิญญา แสงสุริยา ครู โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
48 นายสุทัศน์ ลาหนองแคน ครู โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
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49 นายณัฐวุฒิ มนไธสง ครู โรงเรียนบ้านแก่นท้าว
50 นางสมเพชร ขวัญสู่ ครู โรงเรียนบ้านขามเรียน
51 นางสุภาพ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
52 นางสาวสิรี กันสา ครู โรงเรียนบ้านจอมพะลาน
53 นายสมเดช ประทุมทอง ครู โรงเรียนบ้านดง
54 นางละมุด ณรงค์ศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดงเย็น
55 นางศิรินลักษณ์ อรรถโยโค ครู โรงเรียนบ้านตาลอก
56 นายวัฒนสิทธิ ์แก้วสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน
57 นางละมัย ขาวเมือง ครู โรงเรียนบ้านเม็กด า
58 นายประสงค์ สีทอนสุด ครู โรงเรียนบ้านเมืองเตา
59 นางสมปอง วงศ์นิรามิษ ครู โรงเรียนบ้านหนองแก
60 นายสุระ ธีรวัฒนกร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
61 นางบัวพัน บุญยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
62 นายสุจินต์ วิบูลย์ค า ครู โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
63 นางประมวล ลาโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนต้ิว
64 นายชัยณรงค์ ภูมิศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนต้ิว
65 นางสาวสมหมาย โพธิน์รินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮี
66 นางสาวพมลพร ยอดสะเทิน ครู โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
67 นางดารณี เสวตร ครู โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
68 นางนปภา อรรควัฒนางกูร ครู โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
69 นางจริยา บุญเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
70 นายจวน พงษ์จุมพล ครู โรงเรียนบ้านส าโรงโคกจันทร์หอม
71 นายเตียง ยอดสนิท ครู โรงเรียนบ้านส าโรงโคกจันทร์หอม
72 นางอุษมณฑ์ บ้งกาวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
73 นางสงบ หามาลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
74 นางเรณู โมตันตะสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโดน
75 นายทวีศักด์ิ เพชรสีสุก ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ
76 นายบุญคง บินไธสง ครู โรงเรียนบ้านนาภู
77 นายไพสิฐ ภูคงน้ า ครู โรงเรียนบ้านนาภู
78 นางจงรักษ์ ลุนทองทา ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
79 นางภัทรพร ปินะภา ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
80 นายพรชัย มากมน ครู โรงเรียนบ้านบุง่ง้าว
81 นางทองศรี ยมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม
82 นายยรรยงค์ ปะวารณะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหน่อง
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83 นางบังอร ศรีโนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหน่อง
84 นางวัชรี การิยา ครู โรงเรียนบ้านหนองหน่อง
85 นายประจันทร์ พูลเพิม่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิส์องห้องวิทยา
86 นางอาภรณ์ อ าพินธุ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุม่
87 นางบัวลี ดงเรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านก่อ
88 นายทองแดง พลพิลา ครู โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน
89 นางวิราศิณี วรรณปะเก ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
90 นางวิลาวรรณ สุนทร ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
91 นายศุทธวีร์ สีหาบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ
92 นายสินโท ปินะภา ครู โรงเรียนบ้านโคกยาว
93 นายเรืองฤทธิช์ัย แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไร่
94 นางอุบล ฤทธิส์อน ครู โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
95 นางเธียรศรี ศรีโทโคตร ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
96 นายสกุลเดช ศรีโทโคตร ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
97 นายถาวร มนตรี ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 
98 นางอรอุมา พิมสอน ครู โรงเรียนบ้านจอกขวาง
99 นางอมร บัวบาน ครู โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ

100 นายประดิษฐ์ ประภาวะเก ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
101 นางสมพร ศิริพรทุม ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
102 นางค ามูล อันทะหวา ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ าเกล้ียง
103 นายสุเมธ เจริญภูมิ ครู โรงเรียนบ้านดอนหัน
104 นายอุดม สาวิกัน ครู โรงเรียนบ้านดู่
105 นางบัลลังก์ พรจันทร์ท้าว ครู โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์
106 นางวัลลภา อันสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์
107 นางนิภาภรณ์ วิสุงเร ครู โรงเรียนบ้านนาเลา
108 นางสุพัฒน์ สุริยะ ครู โรงเรียนบ้านนาเลา
109 นายสินธุ ์คุณสีขาว ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน
110 นายวรยุทธ ศรีประย่า ครู โรงเรียนบ้านประแหย่ง
111 นางมยุรา แปนเมือง ครู โรงเรียนบ้านประแหย่ง
112 นายส ารวย บุญปัด ครู โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ า
113 นายบุญโฮม สุวรรณเหลา ครู โรงเรียนบ้านวังจานโนนส าราญ
114 นางอดิสรณ์ ศรีประย่า ครู โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด
115 นางภคพร มูลธรา ครู โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
116 นางบัวบาน ประสพมูล ครู โรงเรียนบ้านสนาม
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117 นายนิพนธ์ มาระตา ครู โรงเรียนบ้านเสือโก้ก
118 นายทองสุข ประพันธมิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
119 นางสาวกัลยา ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองข่า
120 นางสุขสันต์ ยืนสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองข่า
121 นางพิกุล พรรณศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
122 นางจิราวรรณ คณะศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
123 นายพินันท์ ประวรรณา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ
124 นายจรินทร์ คณะศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
125 นางสุรพิน รักษาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสน
126 นายสฤษด์ิ สุทธิยา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสน
127 นางสุวพร ศรีสารคาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
128 นางวันทนีย์ พินิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
129 นายธงชัย ประจุดทะศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
130 นายบัวผิน สุระมาศ ครู โรงเรียนบ้านหวาย
131 นายคะนอง อินละคร ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
132 นางจุไรรัตน์ ภูดวงจิตร์ ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
133 นายสถิตย์ รางศรี ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
134 นายเสาวนารถ ศิริพรทุม ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
135 นายบุญหยด รักษาพล ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
136 นางอัณชนาพร ศิริพรทุม ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
137 นางเนตรนภิส จันทร์น้อย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
138 นายสุพรรณ รัตนบุตรา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17
139 นายสัมฤทธิ ์พิมสอน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17
140 นางสุภาพร วัฒนบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
141 นายสมชาย บุตรเนียร ครู โรงเรียนบ้านปลาขาว
142 นางศิวพร พลจารย์ ครู โรงเรียนบ้านขามเรียน
143 นายอ านาจ ปะวันนา ครู โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร
144 นายบุญชู ชินภา ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

1 นายสง่า โทผาวงษ์ ศึกษานิเทศก์
2 นายธนวัฒน์ เทีย่งภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
3 นายสุทธิวัฒน์ เททะสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
4 นายสุนทร อามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
5 นายสัมฤทธิ ์ดวงปาโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
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6 นายจักรพล แสนเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน
7 นายปรีดาพจน์ โสโท ผู้อ านวยการโรงเรียนศิริราษฏร์หมากหญ้า
8 นายสุทธิศักด์ิ มาตรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที ่139
9 นายสุรชัย ถาไชยลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกู่ทอง

10 นายถวิล แยบดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
11 นายพันธุร์ะวี เนื่องโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
12 นายชยานนท์ มูลพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเม็ก
13 นายสุปัน ภูน้ าใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
14 นายทะลี กองส าลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ
15 นายสุพล อุไรวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209
16 นายวิชัย จรรยายงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพน
17 นายอุทัย ศิริบ ารุง ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209
18 นางสุกัลยา สารศาสตร์บัญชา ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209
19 นางพงศ์ทอง อุไรวงศ์ ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209
20 นางอ านวย มุลเสนา ครู โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
21 นางเนาวรัตน์ สมกลาง ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
22 นายไสว ปะวรรณจะ ครู โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
23 นางปอนด์ สังขพัฒน์ ครู โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
24 นางภัชรี แก้วเตือนจิตร ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
25 นางนันทพร สีลาโคตร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์
26 นายพนัส สีพิมพ์ ครู โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ าเทีย่งวิทยากร
27 นางกุสุมา นานอก ครู โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ าเทีย่งวิทยากร
28 นางไพรวัลย์ แสนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
29 นางอุรมูล เคนหงส์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
30 นางอมร ดรโท ครู โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม
31 นายวัลลภ มาตรโสภา ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
32 นายอมร ศิริอุเทน ครู โรงเรียนบ้านวังกุง
33 นางอุไร ยอดศิริ ครู โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
34 นางอ าพร สาระกุมาร ครู โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
35 นายเอกฉันท์ ศิริขันธ์แสง ครู โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
36 นายพจนารถ เวชชบุษกร ครู โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
37 นางกองสินธุ ์สุวรรณสม ครู โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
38 นายเสนิด นาลาดทา ครู โรงเรียนบ้านทิพโสต
39 นางวัจนา ศรีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านยางน้อย
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40 นายสงบ สีโยพล ครู โรงเรียนบ้านยางใหญ่
41 นางไพรวัลย์ ทองดี ครู โรงเรียนบ้านดอนสันติ
42 นายประสิทธิ ์ศรีจันทร์ไชย ครู โรงเรียนบ้านดอนสันติ
43 นายล าไพ เทศสีหา ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
44 นางอรุณนีย์ ปาปะกะ ครู โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
45 นางเสาวนีย์ ศรีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
46 นางสุดใจ ศิริมนตรี ครู โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
47 นายปัน่ ธงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน
48 นายช าเริญ กันทาง ครู โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน
49 นายส าเนียง สิทธิหาโคตร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน
50 นายสมเกียรติ สีดามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
51 นางสุกัญญา โสภวัฒนกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย
52 นางทุมมา ผลชู ครู โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ
53 นางนงเยาว์ อุปพิลา ครู โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ
54 นางดวงเดือน ม่วงจ าปา ครู โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
55 นางวลีวรรณ นนท์ตรี ครู โรงเรียนบ้านคุยแพง
56 นางละออ บุญยารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเลิงบัว
57 นางสุจิตรา แสนสร้อย ครู โรงเรียนบ้านเลิงใต้
58 นางฉัตรียา ศรีจันตะ ครู โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
59 นางไพจิตร ศรีปลัดกอง ครู โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
60 นายสมบัติ ศรีปลัดกอง ครู โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
61 นายประกร เจริญไวย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์
62 นายพิชิต ชินกร ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
63 นางอารีย์ จันทะหาร ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
64 นางพรพรรณ ศรีสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
65 นางลดาวัลย์ ไชยรงศรี ครู โรงเรียนบ้านค้อ
66 นายประหยัด ดวงมาลา ครู โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน
67 นายศักด์ิศรี รันเรือง ครู โรงเรียนบ้านขามเปีย้
68 นางจริยา ไชยค า ครู โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที ่139
69 นายสวาท สฤษชสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองบุญชู
70 นางโพธิศ์รี ดวงชาพรม ครู โรงเรียนบ้านหนองบุญชู
71 นางเกื้อกูล พัสดร ครู โรงเรียนบ้านจานโนนสูง
72 นางรัตนา ทองค า ครู โรงเรียนบ้านจานโนนสูง
73 นางมงคล ชิณแสน ครู โรงเรียนบ้านโคกข่า
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74 นางเข็มทอง สารแสน ครู โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย)์
75 นายบุญคง ศรีโคตรจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย)์
76 จ่าอากาศตรีชัยวิชิต นามมุง ครู โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
77 นายเฉลียว โคทนา ครู โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
78 นางทองบ่อ ต้นสีนนท์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
79 นายทองสุข โพธิสิ์งห์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
80 นางสุมาลี โสครู ครู โรงเรียนบ้านหนองเด่ิน
81 นางสายหยุด ศรีจันทร์ชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองซอน
82 นางฉวีวรรณ พันทะชุม ครู โรงเรียนบ้านหนองซอน
83 นางสุชาดา หีบแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองซอน
84 นายอารีย์ กองทุง่มน ครู โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว
85 นายสัมพันธ์ เพียรต้ัง ครู โรงเรียนบ้านโพน
86 นางวรรณีย์ หีบแก้ว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
87 นางนวลอนงค์ แสงดาว ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
88 นายถวิล ชูคันหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
89 นายนรธิป ศรีเคน ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
90 นายวิทยา ด านุ่น ครู โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
91 นางวิจิตรา พวงอก ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
92 นางนิสากร ชินฮาต ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
93 นายบุญทอม ธุระท า ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
94 นายสอน ศรีหวัง ครู โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
95 นางอนงค์ หมื่นสา ครู โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
96 นายเจตจันทร์ ภูเฮืองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
97 นายประภาส ไชยเพลิด ครู โรงเรียนบ้านโสกคลอง
98 นางใหม่ ทบบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง
99 นายบุญเรือง ชนิดนวน ครู โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง

100 นางค ามาย วงศ์สุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
101 นางสมจิตร์ ไสบาล ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
102 นายนพดล ศรีพระนาม ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
103 นางบุณฑริกา ตาละซอน ครู โรงเรียนบ้านไพศาล (ล้ีลอยอุทิศ)
104 นางวนิดา กันหาชน ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
105 นายบุญช่วย ไชยะ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
106 นางดลนภา ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
107 นายธนาชัย วงศ์แสน ครู โรงเรียนบ้านศรีอรุณ
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108 นางวรินดา แสงสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง
109 นายนพดล ทรงอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
110 นายบุญทัน เรืองสา ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
111 นางหอมสมบัติ เสตา ครู โรงเรียนบ้านจอมทอง
112 นายวิชัย ทิพแสง ครู โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
113 นายบุญเลิศ จูมค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
114 นางดวงจันทร์ วงษ์อ่อน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
115 นายสมบูรณ์ แก้วไส ครู โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
116 นางอัญญรัตน์ จันคามิ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
117 นางทองสุข ภักดี ครู โรงเรียนบ้านผักแว่น
118 นายบพิธ ภาโนมัย ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
119 นายบุญถม ชิณช้าง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
120 นางบัวบาน พันเดช ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง

1 นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล ศึกษานิเทศก์
2 นางนวลออง ประยงค์หอม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายกิตติพล ห้วยทราย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงปูจ่าม มหาปุญโญบ้านห้วยทราย"ราษฎร์ประสงค์"
4 นายเพลินศักด์ิ บุตดีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง
5 นางรัตนภรณ์ คนหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งวันครู 2501
6 นายธิรัตน์ เหลือผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสานแว้
7 นายสิริพงศ์ ปิยวิบูลย์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา
8 นายพงษ์ศักด์ิ จันทพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่าง
9 นายศุภวัฒน์ บ ารุงสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโพธิไ์ทร

10 นายวิวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง
11 นายสุรสิทธิ ์จ าปาเทศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสร้อย
12 นายไพศาล เจริญราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค านางโอก
13 นายกาจณ์ณัท กิ่งเกษบุญเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บ ารุง
14 นายบรรลือ มิระสงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่งเปือย
15 นายเสกสรรค์ อาจวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแวง
16 นายจรูญ คนหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ
17 นายศิริพล ตาลป้อง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสร้อย
18 นายสุนาด ทองขันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองคอน
19 นายรินทอง จ าปา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่งเปือย
20 นายสุพัสด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนบ้านแก้งข้างเนียม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร
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21 นางศรีสอาง ไตรยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านค้อ(บ้านค้อวิทยาคาร)
22 นายประเสริฐ พลสงคราม ครู โรงเรียนบ้านช่ง
23 นางระวิพรรณ อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง 1
24 นางเถาวัลย์ ผิวข า ครู โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งวันครู 2501
25 นายเสนอ คล่องดี ครู โรงเรียนบ้านแฝก
26 นายไพรี ปัญญาบุตร ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
27 นายเพ็ญพันธ์ สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนบ้านม่วง
28 นางนงลักษณ์ ใจคง ครู โรงเรียนบ้านม่วง
29 นายหล่ัน คล่องแคล่ว ครู โรงเรียนบ้านแมด
30 นางศรีสุพรรณ แสนโสม ครู โรงเรียนบ้านหนองกะปาด
31 นางอรัญศิริ จันทพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบง
32 นายธวัตชัย คนกล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองบง
33 นายสมทัด วังคะฮาต ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห)์
34 นายอ านาจ วังคะฮาต ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห)์
35 นางอรอนงค์ สุพร ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
36 นางพยมตรา อุปัญญ์ ครู โรงเรียนวัดหลวงปูจ่าม มหาปุญโญบ้านห้วยทราย"ราษฎร์ประสงค์"
37 นางใบศรี เสียงล้ า ครู โรงเรียนวัดหลวงปูจ่าม มหาปุญโญบ้านห้วยทราย"ราษฎร์ประสงค์"
38 นางธีระดา ศรีประสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
39 นายศรีสวาสด์ิ นามเหลา ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
40 นายคุณากร แสนเยีย ครู โรงเรียนบ้านชะโนด 2
41 นายมิตรโชค จันทร์สด ครู โรงเรียนบ้านโสก
42 นางสมผ่อง อุ่นเมือง ครู โรงเรียนชุมชนดอนตาล
43 นางศรีสุภา ปาวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนดอนตาล
44 นางสุวจิต ใจตรง ครู โรงเรียนชุมชนโพธิไ์ทร
45 นายเสกสิทธิ ์ซาผู ครู โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
46 นางราตรี โภคา ครู โรงเรียนบ้านดง
47 นายสมเพศ วรวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านนาทาม
48 นางไสว นนทพจน์ ครู โรงเรียนบ้านนาป่ง
49 นางกาศอัมพร ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
50 นางพิศมัย จันงาม ครู โรงเรียนบ้านนาม่วง
51 นางอุมาพร ศรีตัดสูง ครู โรงเรียนบ้านนายาง
52 นางบุบผา แควนรูสด์ ครู โรงเรียนบ้านบาก 2
53 นางเกษแก้ว ใสเย็น ครู โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา
54 นายวีระศักด์ิ โกษาแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
55 นายสุเทพ การจันดา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง
56 นายวีรพล แก้วดี ครู โรงเรียนสยามกลการ 4
57 นายปิยะพล นามหงษา ครู โรงเรียนสยามกลการ 4
58 นางประไพ กัลยา ครู โรงเรียนค าแฮดประชาสรรค์
59 นายอนุรักษ์ พรไชย ครู โรงเรียนค าแฮดประชาสรรค์
60 นางปิยะวรรณ สร้อยมุกดา ครู โรงเรียนค าแฮดประชาสรรค์
61 นางสุทักษณาน์ โชติพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่
62 นางนรินทิพย์ กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านค าสร้อย
63 นางสุพัตตรา หงษาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค าสร้อย
64 นางประคอง มุกธวัตร ครู โรงเรียนบ้านค าไหล
65 นางบุญถนอม จันปุม่ ครู โรงเรียนบ้านนากอก
66 นางชูจิตร ตาลป้อง ครู โรงเรียนบ้านนากอก
67 นายสมมิตร บุดดาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
68 นางอรสุรางค์ พรมสุพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเกษม
69 นางอนุสรณ์ อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านบะ
70 นางยุพาพักตร์ พนมมุกดา ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
71 นายสมชัย ศรีทวีกาศ ครู โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์
72 นางอรุณี ศรีทวีกาศ ครู โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์
73 นางชญาน์ทิพย์ สายสวัสดิกูล ครู โรงเรียนค าสายทองวิทยา
74 นายวีระศักด์ิ สีหะมงคล ครู โรงเรียนค าฮีเบญจวิทย์
75 นางจุรีย์พร นาโสก ครู โรงเรียนชุมชนนาโสก
76 นางล าเพียร บุญเรือง ครู โรงเรียนชุมชนโพนทราย
77 นายมานิตย์ มงคลเกตุ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม
78 นายวีระ อุระ ครู โรงเรียนบ้านกุดแข้
79 นายสงขลา ผายพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้
80 นางสุทธิ แสนนามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
81 นายอนุฤทธิ ์แก้วศรีนวม ครู โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
82 นางสาวมะโนธรรม ชาธิพา ครู โรงเรียนบ้านค าเขือง
83 นางสว่าง ทองดี ครู โรงเรียนบ้านโค้งส าราญ
84 นายกิตติชัย ไขขุนทด ครู โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้
85 นายนิยม จ าปา ครู โรงเรียนบ้านดงมอน
86 นายสุดใจ มูลสาร ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
87 นายวีระชัย รินทระ ครู โรงเรียนบ้านท่าไค้
88 นางวราภรณ์ ธิคุณา ครู โรงเรียนบ้านท่าไค้
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89 นายวันนี ภาคภูมิ ครู โรงเรียนบ้านนาดี 2
90 นายฉัตรชัย แสนวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านนาดี 2
91 นายธีระยุทธ์ สิงห์ศร ครู โรงเรียนบ้านนาโด่
92 นายประยงค์ นาโสก ครู โรงเรียนบ้านนาหัวภู
93 นางหงษ์สุดา เจริญยศ ครู โรงเรียนบ้านบุง่อุทัย
94 นางสุพัตรา ตรีเดช ครู โรงเรียนบ้านบุง่อุทัย
95 นางพนัสดา ค าทะเนตร ครู โรงเรียนบ้านป่งโพน
96 นางวิไลวรรณ ผ่านเมือง ครู โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
97 นางไพรัช สุพร ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
98 นางพาวรรณ แสนสุข ครู โรงเรียนมุกดาลัย
99 นางวิเชียร นามน้าวแสง ครู โรงเรียนเมืองใหม่

100 นายร่ืนเริง สุขร่ี ครู โรงเรียนห้วยยางจอมมณี
101 นางสาวณิชชา แสไพศาล ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
102 นายส าราญสี แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านค าพอก 1
103 นางชมัยพร คิดสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านง้ิว
104 นายชวลิต เจติโคตร ครู โรงเรียนบ้านบุง่
105 นางบังอรศรี ไตรยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
106 นางประกายแก้ว คนหาญ ครู โรงเรียนบ้านวังไฮ
107 นายจ าเริญ นีระนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านแวง
108 นางหยาดพิรุณ จันทร์ปุม่ ครู โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่
109 นายสมใจ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย
110 นางวงเดือน พาลึก ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
111 นายสมหมาย บุญวาล ครู โรงเรียนบ้านชะโนด 1
112 นายปริญญา ทวีโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2
113 นางอรุณศรี เมืองโคตร ครู โรงเรียนบ้านป่งขาม
114 นางไสว ศรีมณีพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
115 นางสุนทรี กุระนาม ครู โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
116 นางกัญญาณัฐ ดุษฎีวัฒนะธรรม ครู โรงเรียนบ้านพรานอ้น

1 นายปัญญา รักสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขุนยวม
2 นายเรืองศักด์ิ เยาวโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ง
3 นายประสิทธิ ์วงศ์ประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง
4 นายสมคิด รัตนเพ็ญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา
5 นายวสันต์ กันทะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยหมีศรีสวัสด์ิ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแมฮ่่องสอน เขต 1
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6 นางเจริญศรี รัตนเพ็ญ ครู โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
7 นางเอี่ยมละออ สุนทรส ครู โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
8 นางเยาวเรศ แหวนวัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยขาน
9 นางศรีจันทร์ ปิงชัย ครู โรงเรียนบ้านแม่กิ๊

10 นางสาวอรุณพร สุทธิ ครู โรงเรียนบ้านพัฒนา
11 นายสมคิด พิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าฮู
12 นางพูนทรัพย์ ปันทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป่งมิตรภาพที ่78
13 นางอุดมลักษณ์ ชวลิต ครู โรงเรียนบ้านสบแพม
14 นางสาวศุภาสินีย์ สมบูรณ์ศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุม๊ิตรภาพที ่29)
15 นางสาวพิกุลทร ค าศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยผา
16 นางพัทธนันท์ วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
17 นางอัจฉราภรณ์ รุจิราณัฐกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
18 นางฟองจันทร์ ศิริน้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
19 นางสาววัลลภา บุตรอากาศ ครู โรงเรียนบ้านหัวปอน
20 นายเมธี โมป้อ ครู โรงเรียนบ้านค าสุข

1 นายเกษม กันทาหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุง่พร้าว)
2 นายอินสอน อินตาวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
3 นายก่อเกียรติ สอนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพซอ
4 นางสมใจ อินทสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที ่193
5 นายบวร เรืองสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่สะเรียง
6 นายธีรวุฒิ บุบผาชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนประทีปวิทยา
7 นางกานต์สิริ หลวงมะลิ ครู โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที ่193
8 นายศรัณย์รัชต์ ปันติสวัสด์ิ ครู โรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคาร
9 นางอาภรณ์ จิตต์มาลา ครู โรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคาร

10 นางวาสนา กุลจิตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)
11 นายประจญ สิงหนาท ครู โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)
12 นางอมลวรรณ จ าปาทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าดิบ
13 นางอุบลรัตน์ ศิริโภคขจร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าดิบ
14 นางนงลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
15 นายจรัญ  บุญลือ ครู โรงเรียนบ้านคะปวง
16 นายผจญ  ชูเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
17 นางเกศรี ดวงประภา ครู โรงเรียนบ้านป่าหมาก
18 นายพีรยุทธ์ ค าสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแมฮ่่องสอน เขต 2
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19 นางสุภาวดี ประวัติงาม ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
20 นายอดุลย์  พูลวานิช ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
21 นางเพ็ญศรี  ปิน่ธิดา ครู โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
22 นายผิน วรรณะ ครู โรงเรียนบ้านแม่คะตวน
23 นางพัชราภรณ์ ไชยสุ ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาย
24 นางยุพาพักตร์  วงค์ภูธร ครู โรงเรียนบ้านแม่สวด

1 นางสาวศศิวิมล ผาสุข ศึกษานิเทศก์
2 นายมีบุญ อุตอามาตย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายทองสวง แสวงสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุมเงิน
4 นายอนิรุทธิ ์แสงดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
5 นายนิพล สมสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
6 นายปรีดา พลสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง
7 นายสมัย สมโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด
8 นายบัญญัติ เวชกามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง
9 นายชาญณรงค์ ผ่องใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน

10 นายสถิตย์ บรรลือหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสะไมย์
11 นายอ านาจ ราตรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไร่(จันทร์เกษม)
12 นายพรชัย ภาพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านค าแดง)
13 นายฉวี พารุสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวค า
14 นายประสิทธิ ์พิลาวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
15 นายสุวรรณ เทียบสี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร
16 นายไพรี เข็มพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง
17 นายอดุลย์ ทองกลม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
18 นางพรสวรรค์ ทองกลม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะหร่ี
19 นายณรงค์ สุวรรณเสาร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
20 นายกฤษฎา แจ่มพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
21 นายธนาวุฒิ ส่องแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน
22 นายชุมพล ผองข า ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
23 นายทองสุข ชาภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่มน
24 นายสมชาย วัฒนาไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักบุง้
25 นายสงวน ตรีประเคน ครู โรงเรียนบ้านเขื่องค า
26 นางถนอม เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านเขื่องค า
27 นางไพรินทร์ ภักดี ครู โรงเรียนบ้านเขื่องค า
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28 นายวิโรจน์ จ าปาชุม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
29 นางวงเดือน ทาเคลือบ ครู โรงเรียนบ้านขุมเงิน
30 นางสุภา แก้วแสน ครู โรงเรียนบ้านขุมเงิน
31 นางนุกูล อินอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
32 นายรังสรรค์ ศุภสร ครู โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า
33 นางรัตนาภรณ์ เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านกุดกง
34 นางพยอม วงศ์พานิช ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
35 นางแสงเดือน ศรีวะรมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
36 นางชูศรี ธนาคุณ ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
37 นายบุญเสริม โสมณวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นางโอก(อ่อนอ านวยศิลป)์
38 นางธนพร สากระจาย ครู โรงเรียนบ้านทุง่นางโอก(อ่อนอ านวยศิลป)์
39 นายวิศิษย์ แนวกันยา ครู โรงเรียนบ้านน้ าค าน้อย
40 นางยุพาภรณ์ กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านน้ าค าใหญ่
41 นางสัมฤทธิ ์เหลืองวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
42 นางประนอม ศรีค าเวียง ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
43 นายเข็มชาติ เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
44 นายด ารงศักด์ิ นักร้อง ครู โรงเรียนบ้านหนองหงอก
45 นายวิชัย ทองโสม ครู โรงเรียนบ้านค าเม็กหนองนางฟ้า
46 นายทวีรัตน์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน
47 นางสุวารี พาพะหม ครู โรงเรียนบ้านค าน้ าเกี้ยง
48 นายแสงเทียน สุวรรณเพชร ครู โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
49 นายนิยม มีชัย ครู โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน
50 นางอารี ปรากฎ ครู โรงเรียนบ้านชาดศาลา
51 นางนิภา ไชยรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านชาดศาลา
52 นางสุวรรณศรี พารา ครู โรงเรียนบ้านสิงห์
53 นางเพ็ญศรี ศรีวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านเดิด
54 นางสาวสุพรรณี เภาวนะ ครู โรงเรียนบ้านเดิด
55 นางสุริยันต์ เจริญทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านเดิด
56 นายบังเกษ แสนจัน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านค าแดง)
57 นางศิวาพร ไชยกาล ครู โรงเรียนบ้านส าราญ
58 นางประยงค์ ผ่องลุนหิต ครู โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวค า
59 นางวิลาวัลย์ อุตอามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
60 นางวาสนา ยาวะโนภาส ครู โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
61 นางละมัย ชื่นตา ครู โรงเรียนบ้านดู่ทุง่ค าบอน
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62 นางลัดดา ธิมาชัย ครู โรงเรียนบ้านเชือกน้อย
63 นางค ามุ่ง พันธ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
64 นายด าเนิน พิลาภ ครู โรงเรียนบ้านค าฮี
65 นางคมข า ทิพวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านตาดทอง
66 นางค าปุน่ แสนวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
67 นางภัทรานิษฐ์ พวงศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
68 นางยุพาพรรณ ช้อนศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
69 นางสุภานี ไศลบาท ครู โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
70 นายเกรียงศักด์ิ พิญญศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3
71 นายสมคิด ไชยปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
72 นางฉวีวรรณ ศรีใสค า ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
73 นางอ านวย ลาผ่าน ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
74 นางจินตนา เรืองบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
75 นางโสมศิริ รสจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
76 นางกาญจนา สุนทรา ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
77 นางอุดมลักษณ์ ศิริเวช ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
78 นางอังคณา วงอาษา ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
79 นางสมใจ ปุริสาย ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
80 นางพันธนา อินทริยะวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
81 นางสาวสุพันธ์ จิระนันทิพร ครู โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม
82 นางอ่อนจันทร์ เศษสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
83 นางเพ็ญศรี ผ่านเมือง ครู โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
84 นางเข็มมะลา ปราบณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอย
85 นางเอมจิต ธานี ครู โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
86 นางอัมพร ค าแสน ครู โรงเรียนบ้านดงมะหร่ี
87 นายสมศักด์ิ ศิริศรี ครู โรงเรียนบ้านหมากมาย
88 นายโอสถ เข็มเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
89 นางสมปอง สุวรรณเสาร์ ครู โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
90 นายสัมพันธ์ คาดสนิท ครู โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
91 นางสุภาพร ไชยะนา ครู โรงเรียนบ้านต้ิว
92 นางวนิดา พิมพลีชัย ครู โรงเรียนบ้านสังข(์ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
93 นางสวาท พุดมี ครู โรงเรียนบ้านเปาะ
94 นางจิราพรรณ ผองข า ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย
95 นางสุวรรณค า ยุบล ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย
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96 นางสง่า อุ่นตา ครู โรงเรียนบ้านบุง่หวาย
97 นายเพ็ชร ศรีศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบุง่หวาย
98 นายชาตรี อเนกพร ครู โรงเรียนบ้านดอนขะยอม
99 นายสุภาพ อะทอยรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง

100 นางวิลาวัณย์ ค่อนดี ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
101 นางสุภาภัทร์ หงศาลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน
102 นางสุปราณี พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
103 นางละมุล หอมหวล ครู โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
104 นางกุหลาบ ไพรเสนา ครู โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา
105 นางพวงเพชร ขันเงิน ครู โรงเรียนบ้านค าม่วง
106 นางถนอมรัตน์ ทองหนุน ครู โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่
107 นายถวิล เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านโคกป่าจิกหนองปลา
108 นางนงนุช เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านโคกป่าจิกหนองปลา
109 นายสุทัศน์ ยินงาม ครู โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา
110 นางวาสนา พลไชย ครู โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา
111 นายศักด์ิสกลธ์ พลไชย ครู โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา
112 นางจิระพรรณ พึง่กิจ ครู โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
113 นางนุชนาจ อินทร์สา ครู โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
114 นางอณัชญา ดวงแสง ครู โรงเรียนวุฒิศักด์ิคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
115 นางแสงระวี แนวบุตร ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาทประชาสรรค์)
116 นายอิศรา ปัญญาวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น
117 นางกมลทิพย์ แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
118 นางยุพาพร ไพศาล ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
119 นางบุญปลูก เสง่ียมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ
120 นายสุนทร เสาวะพาน ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ
121 นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ
122 นางบรรจง สุตัญต้ังใจ ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ
123 นางวาสนา สุดแสน ครู โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
124 นางโสภิตา แสนสุด ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา
125 นางกุหลาบ เจริญวัย ครู โรงเรียนบ้านปลาอีด
126 นายไพบูลย์ วงค์อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านปลาอีด
127 นายพันธ์ศักด์ิ เครือวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
128 นางมะลัย โมฬีชาติ ครู โรงเรียนบ้านผักบุง้
129 นายบุญเรือง กองท า ครู โรงเรียนบ้านกลางนา
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130 นางสิริรัตน์ สรสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
131 นางหอมไกร โสภาสพ ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
132 นายมนูญ ศรีมณฑา ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
133 นายวิสุทธ ลูกอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
134 นางศันสนีย์ ศรีเสน ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
135 นางจุฬาทิพย์ สุวรรณโอฬาร ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
136 นายจวนจิต จักรวรรด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
137 นางอัครภรณ์ ป้องภัย ครู โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
138 นางลัดดาวัลย์ สมชัย ครู โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
139 นายไพรินทร์ ศิริชัย ครู โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
140 นางอัมพร การบุญ ครู โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิศ์รี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
141 นายวิชิต บุญโถน ครู โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
142 นายบุญหยด สัตย์ซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
143 นายค าพันธ์ กลมเกล้ียง ครู โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
144 นางบุญเสริม ลาสอน ครู โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
145 นางอุดมลักษณ์ ชิดดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
146 นางล าดวน วงษ์สมุทร ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ
147 นายจรูญ แก้วพลงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ
148 นางแพงศรี จันดี ครู โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
149 นายอัคเรศ เหมือนชาติ ครู โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว
150 นางแจ่มจันทร์ สุภารี ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง
151 นางมัณฑนา กันหาวรรค ครู โรงเรียนชุมชนบ้านส าโรง
152 นางรัตนาพร นันทจักร์ ครู โรงเรียนบ้านพลไว
153 นายสมศักด์ิ กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บ ารุง)
154 นางอุไร จันทร์ใส ครู โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
155 นายสมสง่า จุลวรรณา ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
156 นายแสงชัย คมข า ครู โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
157 นางสมชิด ศรีคลัง ครู โรงเรียนบ้านราชมุนี
158 นางทองจันทร์ เหล่ือมศรี ครู โรงเรียนบ้านราชมุนี
159 นางอรอร ค าอาจ ครู โรงเรียนบ้านราชมุนี
160 นายพัฒนา แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
161 นางสาวศักด์ิศรี ทาระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านยางเด่ียวหนองถ่ม(ค้ าอ านวยศึกษา)
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1 นายอติศักด์ิ ไนยะกูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายทวี แพงศรี ศึกษานิเทศก์
3 นายพยุง ไชยมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
4 นายสุริโย โสมณวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนประทาย
5 นายสถาพร สุขหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนดินแดง
6 นายมณี วารีศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงส าราญ
7 นายอ านวย โพธาราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาซึม
8 นายอมร ชูรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างแต้
9 นายไมตรี บุญทศ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

10 นายบุญชอบ น้อยเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบาก
11 นายจีระ พระสุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิญาณ
12 นายสมนึก วายโสกา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
13 นายวัฒนพงษ์ เมืองคง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
14 นายทองพูล ศรีบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนฮี
15 นายธีรศักด์ิ มุสิกวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
16 นางอุรา จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
17 นางวราภรณ์ ป้องโล่ห์ ครู โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
18 นางวราภรณ์ มุตุมาจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
19 นายสังคม ธนูชาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
20 นางวันเพ็ญ บุญมั่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
21 นางมณี แปยอ ครู โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
22 นางนัฏิยา ผุดผ่อง ครู โรงเรียนบ้านสองคร
23 นายวีระศักด์ิ ทองน้อย ครู โรงเรียนบ้านกุดหิน
24 นางพรรณธิภา แก้วกัญญา ครู โรงเรียนบ้านกุดหิน
25 นายมังกร ทองมา ครู โรงเรียนบ้านหนองเหีย่
26 นางกานดา ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
27 นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์มลัย ครู โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง
28 นางกรรณิกา ศรีชนะ ครู โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง
29 นางงามนิตย์ ไพรศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนประทาย
30 นายอารีย์ พรดอนก่อ ครู โรงเรียนบ้านโนนประทาย
31 นายเฉลียว ปาละจูม ครู โรงเรียนบ้านโนนประทาย
32 นายนิวัตร สมภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
33 นายสมบูรณ์ กองทอง ครู โรงเรียนบ้านนาโส่

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
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34 นางมุทิตา กองทอง ครู โรงเรียนบ้านนาโส่
35 นางสมสันต์ ศรีธรรมสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห)์
36 นายพีระพงษ์ ภารส าเร็จ ครู โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
37 นายสุเวช กรีฑา ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
38 นางลุนหล้า บุญมั่น ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
39 นางค าหมุ่ย ไนยะกูล ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ง
40 นางวิรัตน์ พรรษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ง
41 นางอัมพร แสงศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ง
42 นายประหยัด แสงศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ง
43 นางศิวพร ชนะ ครู โรงเรียนบ้านโสกน้ าขาว
44 นางรัชนี จิตสมาน ครู โรงเรียนบ้านโสกน้ าขาว
45 นางอัมพร มูลสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
46 นางชุติพันธ์ มณีเรืองโกมล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
47 นางยุพยงค์ เขียวข า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
48 นางณิชาดา วิจิตธนโชติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
49 นางเกษศรินท์ ดอกพิกุล ครู โรงเรียนบ้านเตาไห
50 นายสมชัย ดอกพิกุล ครู โรงเรียนบ้านเตาไห
51 นางสาวสุภาพ สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านเตาไห
52 นางสุพรรณ หอมหวล ครู โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ
53 นางรัชนี สุวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
54 นายสนิท คล่องการ ครู โรงเรียนบ้านกระจาย
55 นางภาวนา บริบูรณ์ ครู โรงเรียนป่าต้ิวโพธาภินันท์นุกูล
56 นายสมจิตร แสงบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
57 นายบุญจันทร์ วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
58 นางสุมาลี นนทพจน์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
59 นายสุเทพ อินอ่อน ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร-โพธิศ์รี
60 นางธีรวรรณ มุ่งหมาย ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร-โพธิศ์รี
61 นายวรุณ ทารา ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร-โพธิศ์รี
62 นายวีระพล พูดดี ครู โรงเรียนบ้านป่าตอง
63 นางยี่สุ่น โรจนคุณธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
64 นายสุระชัย มามั่งค่ัง ครู โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา
65 นางนวพร ธรรมสาร ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม
66 นางจิรภา แสนส่ิง ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
67 นางเรไร ดอกไม้ ครู โรงเรียนบ้านม่วงกาซัง
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68 นายตรีเพชร ลาสนธิ ครู โรงเรียนบ้านกุดโจด
69 นางอ านวย ไชยเสนา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
70 นางทรงศรี ปูพบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
71 นางยุพาภรณ์ จารุสาร ครู โรงเรียนบ้านด่าน
72 นางเปล่งศรี ทองจันทร์ดา ครู โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
73 นายวิศิษฏ์ กล่ินจันทน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
74 นายสมพงษ์ ดอกบัว ครู โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
75 นายปิน่ บรรลุสันต์ ครู โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
76 นางรัตนพร อินทรพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า
77 นางสมพร ไตรษร ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง
78 นางพรเพ็ญ สมคะเณย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง
79 นางหนูเพียร สีลา ครู โรงเรียนบ้านกุดแห่
80 นางอุบล ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านกุดแห่
81 นางกัลยาณี มูลหลวง ครู โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
82 นางไมตรีจิต จันปุม่ ครู โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
83 นางอุพิศ งันลาโสม ครู โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสด์ิ
84 นางอนุรีย์ พิลาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแก้งนาค า
85 นายเดเวช ศรีอุบล ครู โรงเรียนบ้านแก้งนาค า
86 นายมุทิตา แวงวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแก้งนาค า
87 นางกัลยา ห้องแซง ครู โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
88 นายเสนอ พินิจด า ครู โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
89 นางดาหวัน ห้องแซง ครู โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
90 นางพิศมัย แสงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้องแซง
91 นางมาอยู่ พิมพ์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านห้องแซง
92 นางวิเศษ แสนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บ ารุง)
93 นายพิชัย พรมมา ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
94 นายบรรจง ศรีเทพย์ ครู โรงเรียนบ้านป่าชาด
95 นางจันทร์เพ็ญ แดงอาจ ครู โรงเรียนบ้านหวาย
96 นางบรรเลิง โสมอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหวาย
97 นางพรรณี จันทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหวาย
98 นายชุมพล มาศขาว ครู โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
99 นายมานิต สืบศรี ครู โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที ่191

100 นางยาใจ ลันดา ครู โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
101 นายสมใจ เขียนด้วง ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
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102 นายวิเชียร พวงพันธ์ ครู โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญ
103 นายประดุง จันทพรม ครู โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญ
104 นางกรรนิกา บุญรักษา ครู โรงเรียนกุดคอก่านโคกส าราญ
105 นายนิพนธ์ ทองโกฏิ ครู โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
106 นางสุพรรณี วัดสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
107 นายพิทักษ์ หมีค า ครู โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
108 นางสาวพุทธชาติ ชื่นตา ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
109 นางราตรี พงษ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
110 นายชุมพล หอมหวล ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
111 นางพยอม ด ารงศิริ ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
112 นางฉวีวรรณ ธนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
113 นายสมยศ กาลจักร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
114 นางวันเพ็ญ ศรีเล็ก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
115 นางนันทิยา คัทเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว
116 นางเตรียมจิต บุญทะแสง ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย
117 นายสีดา บุญทะแสง ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย
118 นางดวงแข ศรีวะรมย์ ครู โรงเรียนบ้านดู่ลาด
119 นายทวีวัฒน์ ศรีวะรมย์ ครู โรงเรียนบ้านดู่ลาด
120 นางหอมหวล สุนทรไชย ครู โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
121 นางบุญล้อม ป้องศรี ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
122 นายปริทรรศน์ ขาววิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
123 นางบุญน า คงทวี ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)
124 นายไตรวุฒิ องอาจ ครู โรงเรียนบ้านนาเวียง
125 นายพิชิต ธาระรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาเวียง
126 นางสาวสุภาวดี ว่องไวอมรเวช ครู โรงเรียนบ้านโป่ง(ค าประชานุกูล)
127 นางระพี จันทร์ตรี ครู โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143
128 นายกังวาน อุ่นศิริวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143
129 นายสมาน ไชยศรีษะ ครู โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143
130 นางอุรา เวฬุวนารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143
131 นางนงพร อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143
132 นายเดชอุดม สาวาโย ครู โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143
133 นางหนูเพียร พันธ์เลิศ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
134 นายราม ศรีมันตะ ครู โรงเรียนบ้านนาเรียง
135 นางสาวจรัสศรี กุณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
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136 นางสมใจ ไชยวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
137 นางเยี่ยมศรี ทองน้อย ครู โรงเรียนบ้านค าเตย
138 นางไพรวัน สุธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค าเตย
139 นางจิรารัฐติกาล ปาละวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้
140 นายสุริยา วงศ์ชารี ครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
141 นายโสภัณ ศรีไสว ครู โรงเรียนบ้านหนองสนม
142 นายอัมพร บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านค าสร้างช้าง
143 นายสุรเชษฐ์ ลีลาด ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)

๑ นายเอกรัฐ สมจิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นางสุกันยา บ ารุงหนูไหม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๓ นางวัฒนา ทิพย์ภักดี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๔ นางสาวอนุสรา หะยีดอปอ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
๕ นางพรรณี ปานทอง ศึกษานิเทศก์
๖ นายบันดิษฐ์ อะตะราใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจือนือแร
๗ นางพิชญประไพ ทิพากรเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสาคอ
๘ นางวันเพ็ญ แซ่แต้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพร่อน
๙ นายเดชน์ธรรมกร สุธาพงศ์อมร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไม้แก่น

๑๐ นายอุสมัน ตะละมะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบือดองพัฒนา
๑๑ นายอนันต์ กะดะแซ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมาแฮ
๑๒ นายบือราเฮง เซ็งมีดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดือแป
๑๓ นายทวีศักด์ิ ผาหอมสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเตย
๑๔ นายธีรพงศ์ สินธุป์ระสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าปูน
๑๕ นางยินดี รักสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเอะใน
๑๖ นางอารีรัตน์ ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะคละ(บุญชอบ สาครินทร์)
๑๗ นายสมควร เรณุมาศ ครู โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
๑๘ นางจุฑารัตน์ แก้วประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
๑๙ นางพรประภา รัตนกรัณฑ์ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
๒๐ นางสาวนฤมล จิเวศพงศ์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
๒๑ นางปราณี ลิขิตสาธรสกุล ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
๒๒ นางพะทิยา สุทธิพงศธร ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
๒๓ นางราตรี ฐิตอาภากุล ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
๔๖ นางประทุม อยู่ศิลป ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
๒๔ นายวิชา ศรียะพันธ์ ครู โรงเรียนวัดชมพูสถิต
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๒๕ นางภาริตา บัวพงศ์ชน ครู โรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่
๒๖ นางลาวัลย์ ศรีเจริญ ครู โรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่
๒๗ นางสุขุมา อนันตเสถ ครู โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ
๒๘ นางนัยนา สิงหวิรัตน์ ครู โรงเรียนประชาอุทิศ
๒๙ นางปิยภรณ์ สาและ ครู โรงเรียนบ้านบุดี
๓๐ นางวิลาวรรณ โรจนภาพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบุดี
๓๑ นางมาลี โลหะวิจารณ์ ครู โรงเรียนบ้านบุดี
๓๒ นางสาวกมลวรรณ ส่องสุข ครู โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล)
๓๓ นายวิสิทธิ ์ชูมณี ครู โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
๓๔ นายประภาส ชอบนิทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
๓๕ นางรอหิเม๊าะ บุกยะลา ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
๓๖ นายวีรศักด์ิ ประจง ครู โรงเรียนบ้านปาโจ
๓๗ นางต่วนสารอ สิเดะ ครู โรงเรียนบ้านยะลา
๓๘ นางอัมพร สุทธิมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
๓๙ นางศิราณี พูพ่ันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
๔๐ นางจุฑาทิพย์ สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
๔๑ นายสุวิทย์ เกตุแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
๔๒ นายทวี สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
๔๓ นางสาวอ าไพ มณีไพรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
๔๔ นางศุภรัตน์ ชุมกุล ครู โรงเรียนบ้านธารน้ าผ้ึง
๔๕ นายการุณย์ แก้วประดับ ครู โรงเรียนบ้านเบอเส้ง
๔๗ นางสาวสุดารัตน์ นิลพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป
๔๘ นางพรรณี ด่านเดชา ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป
๔๙ นางกิติมา ไชยนาพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป
๕๐ นางสาลี บัญชาพัฒนศักดา ครู โรงเรียนบ้านสาคอ
๕๑ นายคอเซ็ง บาดง ครู โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์)
๕๒ นายอนุสรณ์ ทองธรรมชาติ ครู โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์)
๕๓ นางกานต์พิชชา ก้องเอกภพ ครู โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์)
๕๔ นางปราณี สังฆรักษ์ ครู โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
๕๕ นางสาวนฤมล ขวัญดี ครู โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
๕๖ นางกัลยา สีแก้วอินทร์ ครู โรงเรียนวัดชมพูสถิต
๕๗ นางสุมนา สองแก้ว ครู โรงเรียนวัดชมพูสถิต
๕๘ นางนิตยา ส่ีหิรัญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบุรินทร์(บุญชอบ สาครินทร์)
๕๙ นายอาหะมะ อีแต ครู โรงเรียนบ้านตาสา
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๖๐ นางชาลิสา พูนศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านตาสา
๖๑ นางสาวสุพิณดา จันทร์บาลใจ ครู โรงเรียนบ้านตาสา
๖๒ นางคอดิเย๊าะ เจะเลาะ ครู โรงเรียนบ้านป่าพ้อ
๖๓ นางอามีเน๊าะ ตะยูนา ครู โรงเรียนบ้านป่าพ้อ
๖๔ นางสุภาภรณ์ แก้วเขียว ครู โรงเรียนบ้านคูวอ
๖๕ นางอริสสา การีอุมา ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
๖๖ นางรัชนีพร หะนิมะ ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
๖๗ นางสุกัญญา จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนบ้านนาเตย
๖๘ นางสาวสมศรี แซ่หลี ครู โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
๖๙ นายนาเซร์ บราเฮง ครู โรงเรียนบ้านก าปงบือแน
๗๐ นางสะปินะ สารออิง ครู โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
๗๑ นายอุสมาน ยามา ครู โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ
๗๒ นางสาวนูรมาเดีย คอซา ครู โรงเรียนบือดองพัฒนา
๗๓ นายอนุสรณ์ หัดเหม ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง

1 นายสุริยัณ จันทร์ทบ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายเกษม ปุยุ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางพัชราภรณ์ ไชยลึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท านบ
4 นายกฤษดา โรจนภาพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลากอ
5 นายรอมลี เจ๊ะมะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคี
6 นางสาวจ าเรียง ถมทอง ครู โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
7 นางนฤมล แท่นทอง ครู โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
8 นางสุนีย์รัตน์ ดอรอนี ครู โรงเรียนบ้านรานอ
9 นางนิแย มัสกอตอ ครู โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ

10 นางเครือวัลย์ ไชยพจน์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
11 นายเจนณรงค์ แก้วทอง ครู โรงเรียนเขื่อนบางลาง
12 นางสุนีย์ ขุนด า ครู โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
13 นางชอ้อน พรหมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
14 นางชลชล ล่ิมสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
15 นายอุสมาน สาและ ครู โรงเรียนบ้านซีเยาะ
16 นางจิตรา เลิศมนัสชัย ครู โรงเรียนบ้านละแอ
17 นางสาวคอรีเยาะ อาแซดอยิ ครู โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
18 นายแวดาโอ๊ะ เจ๊ะแวดอเล๊าะ ครู โรงเรียนบ้านตันหยง
19 นายอับดุลเลาะ แขวง ครู โรงเรียนบ้านกาตอง
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20 นางสมจิตร ศรีตุลาการ ครู โรงเรียนบ้านหลักเขต
21 นางสาวศรีรัตน์ มะหะมัด ครู โรงเรียนบ้านยะหา
22 นางสุรีพร คอแด๊ะ ครู โรงเรียนบ้านยะหา

1 นายเจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก์
2 นางสาวมณภัสสรณ์ เสถียรบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาแตตูแง
3 นางประดับ สาและ ครู โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
4 นางภาวิกา เลียวรมยกร ครู โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
5 นางนวลใย เวชโช ครู โรงเรียนบ้านราโมง
6 นางจินตนา แวมายอ ครู โรงเรียนบ้านแหร
7 นางสาวหอมหวล ถาวรเศษ ครู โรงเรียนบ้านแหร
8 นางจามรี วิรัตนปราการ ครู โรงเรียนบ้านนาข่อย
9 นายอาดับ พลเพชร ครู โรงเรียนบ้านบัวทอง

1 นายสกล คามบุศย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวีรศักด์ิ ศิลาวรรณ ศึกษานิเทศก์
3 นายกฤตติยะ อุทุมภา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี
4 นายประหยัด มาตย์วิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)์
5 นายบัญชา พาหะนิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
6 นายวิเชียร มุราชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง
7 นายสุกิจ เดชโภชน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
8 นายพิทักษ์ ดลเจือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
9 นายศักด์ิชัย ทวีโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์)

10 นายสุริยะ พุดสีเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
11 นายสุริยันต์ จะหวังผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าดวน
12 นายสุรพงษ์ สัตนาโค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาอุด
13 นายถาวร ไชยฮะนิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจังหาร (จังหารวิทยาคม)
14 นายศุภวัฒน์ ดีสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)
15 นายสมัย สุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร)
16 นายประสิทธิ ์ลีนวิภาต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวายน้อย
17 นายเสนอ สุโนภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง
18 นายอดุล กล่ินใกล้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวนาค า
19 นายธงชัย แก้วค าใต้ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง
20 นายลิขิต นิลพันธ์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
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21 นางสาวสุขะรัมภา กัญยวงศ์หา ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
22 นางเบญจรัตน์ นันทเสน ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
23 นางดวงจันทร์ รัฐถาวร ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
24 นายอาจิต สังฆะมณี ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
25 นายเสกสรร จุฬุพงศ์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
26 นายวัชรินทร์ ชินรัตน์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
27 นางสาวประยูร พันอะนุ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
28 นางพึงจิต โสภาพล ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
29 นางทัศนพร โสหนองบัว ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
30 นางนิออน โพธิประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
31 นางโกสุม เพชรอ าไพ ครู โรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ)์
32 นางอรทัย ศรีโซ้ง ครู โรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์)
33 นางปรียา พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์)
34 นางวริศลักษณ์ สุวทันพรกูล ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
35 นางเบญจวรรณ จัตุโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
36 นายต่อศักด์ิ สุทธิสา ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
37 นางสาวกอบกุล กรมไกรสร ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
38 นางสุคนธา บุญคร ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
39 นางสุรางค์ทิพย์ ศรีคะเณย์ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
40 นางศรีพรรณ แสงชัย ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
41 นางศรีอัมพร สมภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
42 นางภักตรา ดลเจือ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
43 นางพิมลวรรณ พรหมกตัญญู ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
44 นางสาวสุภาวดี ฉิรินัง ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
45 นางดวงดาว ณ หนองคาย ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
46 นางสาวพรหมณี สมยาภักดี ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
47 นางสาวทิพย์สุคนธ์ บุญโทแสง ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
48 นางสุรีวรรณ ตาลเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านค้อ
49 นายธนกร นิลาทะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
50 นางนวลนภา ไชยสมคุณ ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
51 นางเกษร บังจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนส้ันหนองแคสามัคคี
52 นายมังกร อัฒจักร ครู โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
53 นางสะอาด สัตยาวิรุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
54 นางทัศวรรณ เฮียงค าไสย ครู โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
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55 นายประจักษ์ ศรีอุดร ครู โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
56 นางจีรวัฒน์ เกื้อหนองขุ่น ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
57 นางบัวลอง ระกิติ ครู โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
58 นายไพรศักด์ิ รุ่งวิสัย ครู โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว
59 นายทง วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา
60 นางอินทรา ศรีมงคล ครู โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
61 นางเพ็ญประภา โภคาเทพ ครู โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
62 นางเสาวภา จันทอุ่มเม้า ครู โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
63 นางเรวดี สุภาพ ครู โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
64 นางสมพร ไชยพิศ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
65 นางละออศรี ศรีชัยเชิด ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
66 นางพิมลพรรณ ศรีจันนา ครู โรงเรียนวัดโนนส าราญ (ประชาสามัคคี)
67 นายสุรชัย แก้วสีดา ครู โรงเรียนวัดโนนส าราญ (ประชาสามัคคี)
68 นายถาวร สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์)
69 นางบังอร บาร์ช ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
70 นางลดาวัลย์ จันทร์มณฑล ครู โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
71 นางกาญจนา นิลพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแท่น
72 นางรุ่งนิรันดร์ วิเชียรศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนแท่น
73 นางสุดา แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
74 นางอุไร ค าปลิว ครู โรงเรียนบ้านหนองยูง
75 นายดนัยวิทย์ วิสุงเร ครู โรงเรียนบ้านหนองยูง
76 นายวุฒิพงษ์ ภิบาลศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
77 นางอวยพร ธนะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา
78 นางสุวรรณา ปรีชา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
79 นางนิตติยาภรณ์ นันทรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
80 นางประกาย แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ (บุญญาคุรุราษฎร์บ ารุง)
81 นางชลมาศ จันทะคาม ครู โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว
82 นางสุภาพร สร้อยจิตร ครู โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บ ารุง)
83 นางสาวจึงพิศ ปัญญาประชุม ครู โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บ ารุง)
84 นางธนวดี พลมีศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี
85 นางจิราภรณ์ รักษาภายใน ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
86 นางสกฤตยา พายไธสง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
87 นางวัลลา บุศเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแอก
88 นางณัฏฐวรรณ สุทธิชื่น ครู โรงเรียนบ้านหนองแอก
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89 นางจิราพรรณ มูลศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
90 นางสาวยุรี คุ้มบุดดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
91 นางทองเพชร เกริกชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
92 นางนิรมล สังขะกูลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
93 นางมนเทียร วรรณโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสเทีย่มแข้
94 นางละม้าย พิมพ์วงค์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสเทีย่มแข้
95 นายสัมฤทธิ ์พลีใสย์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสเทีย่มแข้
96 นางกมลวรรณ สหัสวาปี ครู โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
97 นางมัลลิกา การประไพ ครู โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
98 นางวัชรินทร์ เวียงสมุทร ครู โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
99 นางสว่างจิต แก้วคุณ ครู โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์

100 นางนารี ศิลาวุธ ครู โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
101 นายเพิม่พูล วินทะไชย์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุม่
102 นางวิวัชนี วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านงูเหลือม
103 นางเขมจิรา ศุภกูล ครู โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
104 นายเด่นพงษ์ วิเชียรศรี ครู โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
105 นายจ าเริญ สีหานาม ครู โรงเรียนร่องค าวิทยานุกูล
106 นายอุบล ฮวดศรี ครู โรงเรียนร่องค าวิทยานุกูล
107 นางสุนทราภรณ์ นาคศรี ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
108 นางจันทรา พันอนุ ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร
109 นางสนิท ฤทธิบาล ครู โรงเรียนสหคามวิทยาคาร
110 นายไพรพ พิมพ์วิชัย ครู โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์
111 นางล าพูน พิมพ์วิชัย ครู โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์
112 นายวิโรจน์ จันทอุตสาห์ ครู โรงเรียนบ้านอีง่อง
113 นายทวี ไตรทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก
114 นางขวัญหล้า วงศ์รักษา ครู โรงเรียนล้ินฟ้าวิทยาคาร
115 นายจเร บุตรสาธรรม ครู โรงเรียนบ้านดู่น้อย
116 นางบุญเพ็ญ เสนามาตย์ ครู โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย
117 นายพิชิต สุนทะวงศ์ ครู โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย
118 นายประชุม พลโยราช ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
119 นายประดิษฐ์ สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
120 นางมัทรี ม่วงมนตรี ครู โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
121 นางผุสดี สมอุดร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย
122 นายสงวน สมอุดร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
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123 นายวัชรพล โพธิชัย ครู โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
124 นางอรุณี จันทระ ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่
125 นายสุวิทย์ ลิไธสง ครู โรงเรียนบ้านสองพีน่้องวิทยาคาร
126 นางสิริมาพร รัตนโกสินทร์ ครู โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม
127 นางพิสมัย อุทุมภา ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า
128 นางเกศญา สุทธิปัญโญ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า
129 นางเมขลา ลือโสภา ครู โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
130 นายสมพร ชินอ่อน ครู โรงเรียนไพศาลวิทยาคม
131 นางสาคร จิตรไทย ครู โรงเรียนไพศาลวิทยาคม
132 นายกฤษฎา ธรรมสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง
133 นายทองแดง สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านตรีคาม
134 นางโสพิน ปัจชะ ครู โรงเรียนบ้านดู่
135 นางรัตนภรณ์ สนิทพจน์ ครู โรงเรียนบ้านไก่ป่า
136 นายสมพงษ์ สนิทพจน์ ครู โรงเรียนบ้านไก่ป่า
137 นางจันทร์เพ็ญ โสภาพล ครู โรงเรียนบ้านชาดมะเหล่ือม
138 นางสาวสนิท ผลาพรม ครู โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
139 นางจิระพร นิสยันต์ ครู โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
140 นายเยี่ยม ศิริเกษ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
141 นางศิริรัตน์ เทีย่งผดุง ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
142 นางสายัณห์ สดใส ครู โรงเรียนบ้านหนองเบิด
143 นางสมปอง โสมเกตรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขวาทุง่
144 นางรัชนี ไชยมีสุข ครู โรงเรียนบ้านเขวาทุง่
145 นายสุทัศน์ สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
146 นางพิมพ์ฉวี ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บ ารุง)
147 นายสมคิด พานอนันต์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บ ารุง)
148 นางเพ็ญศรี โภคาแสง ครู โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
149 นายบุญชู หงษ์ธานี ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บ ารุง)
150 นายยุรฉัตร์ วิหงส์ ครู โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
151 นายร่วม พรมมงคล ครู โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
152 นายนิพนธ์ มงคลมะไฟ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
153 นางพวงไพร ปะธิเก ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
154 นางรัตนภรณ์ แช่มเมืองปัก ครู โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
155 นางภรณี บุน่วรรณา ครู โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
156 นางบุญหลาย เพ็งอารีย์ ครู โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา



๓๗๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
157 นางสมร กาญจนารี ครู โรงเรียนบ้านโสกเชือก
158 นางฉวีวงศ์ จันโทภาส ครู โรงเรียนอดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎร์วิทยา)
159 นางอุ่นใจ สมยาภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
160 นางละมุด แสงชมภู ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
161 นางวาสนา จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนโนนสีดาวิทยา
162 นายผดุงศักด์ิ ไชยฮะนิจ ครู โรงเรียนเมืองจังหาร (จังหารวิทยาคม)
163 นายค าตัน มูลผลึก ครู โรงเรียนบ้านเหล่าง้ิว (เหล่าง้ิววิทยานุกูล)
164 นายโสภา บุปผสอน ครู โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ด ารงราษฎร์สามัคคี)
165 นางแสวง กุลกิจ ครู โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
166 นายกันถาวร ประชุมวรรณ ครู โรงเรียนวัดบ้านแพง (จตุคามวิทยา)
167 นายประภาส สระประทุม ครู โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
168 นายการ สมภักดี ครู โรงเรียนดงยางสะแบง
169 นางสาวนวลจันทร์ สุวรรณศรี ครู โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
170 นายบุญเริง พันธ์ศิลา ครู โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
171 นางศรีใส สุขเสนา ครู โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์)
172 นายนิพนธ์ โยวทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์)
173 นายสุคนธ์ เผือกแห้ว ครู โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์)
174 นางเพ็ญพร นามทอง ครู โรงเรียนหัวนางามวิทยา
175 นางละมัย ชื่นกมล ครู โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
176 นางบุญฑริกา ภูมิผักแว่น ครู โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
177 นายสนั่น มากพูน ครู โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
178 นายโอภาศ กองมะลี ครู โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์
179 นายชวลิต มณีทัพ ครู โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า (คุรุประชาสรรค์)
180 นางศรีลา วรวงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร)
181 นางศรีกุล ค าภักดี ครู โรงเรียนบ้านดอนส าราญ
182 นายสมนึก ภูมิประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโนนข่า
183 นางเย็นจิตต์ แสงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิศ์รีราษฎร์วิทยา)
184 นางอนงค์ ศรีรับขวา ครู โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิศ์รีราษฎร์วิทยา)
185 นางสาวสุภารี โสดาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านหมูม้น
186 นางสุชีรา ขุนเพชรวรรณ ครู โรงเรียนบ้านมีชัย
187 นางอกนิษฐ์ บูระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเขือง
188 นางไพรวรรณ ชรารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเขือง
189 นายนิวาส บูระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเขือง
190 นางสมร สุระภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่ง
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191 นางบุญเรียน มงคลพิศ ครู โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร)
192 นางเพียรจิต เพ็ชรทอง ครู โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร)
193 นายประสิทธิ ์วรรณสุข ครู โรงเรียนบ้านจาน
194 นางวัชรีภรณ์ โสดาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านเทอดไทย
195 นายสุพัฒน์ ดิษด า ครู โรงเรียนบ้านเทอดไทย
196 นางขรรทอง คณะนาม ครู โรงเรียนบึงงามพัฒนา
197 นางกอบแก้ว สุดเสน่ห์ ครู โรงเรียนบึงงามพัฒนา
198 นางสุวิมล สิงห์สุขุม ครู โรงเรียนบ้านโนนราษี
199 นายบุญจันทร์ ชมภูวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
200 นางปัณฑิตา อัล บัททาห์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

๑ นายศุภชัย ชนะดี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายธ ารงฤทธิ ์เภาสระคู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
๓ นายพีรชัย จันทวารีย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๔ นางวิไลลักษณ์ ชูรัตน์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
๕ นายสุเมธ วงศ์ณรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๖ นายมนตรี รัตนตรัยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
๗ นายสุเมต ปราณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง
๘ นายจีระ อินทรกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส
๙ นายสมศักด์ิศรี ชราศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง

๑๐ นายอภิชัย ปัดส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าราญหนองบาก
๑๑ นายคอนสินธ์ ทะวะลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแค
๑๒ นายสถิตย์ โชติขันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิง์าม(สุขะวรรณะอุปถัมภ)์
๑๓ นายวิชัย พนมโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ)์
๑๔ นายชัยวัฒน์ พิมพ์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชาติ
๑๕ นายชัยพล ใจเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์
๑๖ นายแสวง ทอนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตาด
๑๗ นายสมพงษ์ วงศ์อาจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองชั้น
๑๘ นายประดิษฐ์ สุดานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
๑๙ นายอนันต์ แก้วภูมิแห่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๒๐ นายปฏิวัติ ดาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๒๑ นายพุทธ โคตรเทิง้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแล้ง
๒๒ นายมงคล น้อยอามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนร่องค าหงษ์ทองวิทยา
๒๓ นายสนิท กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยา
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๒๔ นายเขมชาติ นานานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี
๒๕ นายชนันชัย พัชรค าสุดที ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา
๒๖ นายประยงค์ รักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๒๗ นายส ารวย ชื่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาวแหวิทยา
๒๘ นางอภิญญา สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
๒๙ นายวิรัช โคตรเนตร ครู โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
๓๐ นางเพ็ญศรี รัตนตรัยวงศ์ ครู โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
๓๑ นายสมพร เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
๓๒ นางวิไลวรรณ นาสุข ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
๓๓ นางกิ่งแก้ว สุรวาทกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
๓๔ นางบังคม ทวีสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
๓๕ นางเพ็ญศรี ยาศรี ครู โรงเรียนบ้านโพนโพธิห์ว้างาม
๓๖ นายวิไล บุตรวาปี ครู โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
๓๗ นางภณิดา ไตรทิพย์ ครู โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
๓๘ นายฉลอง คูเมือง ครู โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
๓๙ นายอาคม คล้ายกองนา ครู โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
๔๐ นายวิชัย ไข่สังข์ ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๔๑ นายชัยสิทธิ ์แก้วเสถียร ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
๔๒ นายบุญเด็ด ศรีละบุตร ครู โรงเรียนบ้านส าราญนิวาสสามัคคี
๔๓ นายจ ารัส จันทร์ผิว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๔๔ นางดวงใจ จันทร์ผิว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
๔๕ นางวงเดือน ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
๔๖ นางดวงจันทร์ เกตุมาชม ครู โรงเรียนบ้านตลาดไชย
๔๗ นายทวีเดช จันทนุภา ครู โรงเรียนบ้านตลาดไชย
๔๘ นายจิรยุทธ ไชยมูล ครู โรงเรียนบ้านฝาง
๔๙ นางบุญเกิด อินทรกลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผ้ึง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
๕๐ นางอัญชรี อนงนุช ครู โรงเรียนบ้านหนองช้าง
๕๑ นางณัฏฐ์นรี มาลาไวย์ ครู โรงเรียนบ้านเหนือ
๕๒ นายทองแดง สร้อยอุดม ครู โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส
๕๓ นายประนุท บุญมี ครู โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บ ารุง)
๕๔ นายค า ชมทอง ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ
๕๕ นางสมคิด ไชยชาญรมย์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าอ้อม
๕๖ นางแก้วใจ ศรีสวย ครู โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
๕๗ นางทองพันธ์ ฉ่ ามะณี ครู โรงเรียนบ้านผ าโนนสว่าง
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๕๘ นางทองปน ไชยน้ าอ้อม ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี
๕๙ นายวิชาญ ไชยประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
๖๐ นายถาวร อินทะพล ครู โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
๖๑ นางรติมา ชมภู ครู โรงเรียนบ้านจานทุง่โนนสังข์
๖๒ นายประสิทธิ ์สีลาเหล่ียม ครู โรงเรียนทุง่กุลาประชารัฐ
๖๓ นายอ าไพ หาพันธุ์ ครู โรงเรียนทุง่กุลาประชารัฐ
๖๔ นายบุญชัย ทุมจีน ครู โรงเรียนบ้านโพนหิน
๖๕ นางมณเทียร ห่วงเนาวกุล ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
๖๖ นางบัวลี คุริรัง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
๖๗ นางสุนงค์ เวียงนนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
๖๘ นางหนูเพียร พันทองค า ครู โรงเรียนบ้านดงช้าง
๖๙ นายสมศักด์ิ บุราณรมย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน อ าเภอปทุมรัตต์
๗๐ นายธวัช มะเสนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
๗๑ นางดาวเรือง บุภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
๗๒ นางกุหลาบ ศาลารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านภูดิน
๗๓ นายประเสริฐ มีเทียน ครู โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
๗๔ นายรอเดช มหาสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
๗๕ นายสมชาย โพธิแ์ก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
๗๖ นางทองสุข แก้วธานี ครู โรงเรียนบ้านส าราญหนองบาก
๗๗ นางสาวนวลตา กุมชาติ ครู โรงเรียนบ้านส าราญหนองบาก
๗๘ นายสมหมาย ศรีทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านพิลา
๗๙ นางนฤนาท ขุมหิรัญ ครู โรงเรียนบ้านนาแค
๘๐ นายภมร เตียงเฉียง ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง อ าเภอปทุมรัตต์
๘๑ นายพิชิต แท่นประยุทธ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๘๒ นางพิศมัย เทียบโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง
๘๓ นายสุรจิต ค ามะสอน ครู โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง
๘๔ นางกาญญานี หงส์พันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง
๘๕ นางวรางคณา สีลา ครู โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
๘๖ นายจันดี สิงห์แฮด ครู โรงเรียนบ้านค้อแสนสี
๘๗ นายไพวรรณ์ จรอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ
๘๘ นายถล า ช านาญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ
๘๙ นางวิลัย ปิตุรงคพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
๙๐ นายเอกชัย ถนัดค้า ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
๙๑ นายชัยณรงค์ อุทก ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
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๙๒ นางพัชริญา มูลจันที ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
๙๓ นางจุฬาภัค สุภาพสุนทร ครู โรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร)
๙๔ นางพูลศรี แสนศรี ครู โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
๙๕ นายธรรมนูญ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโพธิใ์หญ่
๙๖ นางอนามัย บุญพานิช ครู โรงเรียนท่าโพธิท์่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
๙๗ นายนิวัตร จงคูณกลาง ครู โรงเรียนท่าโพธิท์่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
๙๘ นางธิดารัตน์ บัวศรีค า ครู โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน
๙๙ นางสมหมาย ดวงประภา ครู โรงเรียนค าไฮส าโรงวิทยาคาร

๑๐๐ นางอภิญญา จันทะบาล ครู โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี)
๑๐๑ นางสุนันทา พรหมป้อง ครู โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร
๑๐๒ นายบุญเลิศ ธุทาแสน ครู โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร
๑๐๓ นางนิรมล พุฒธะพันธ์ ครู โรงเรียนทุง่หมื่นทุง่แสนพิทยาคม
๑๐๔ นายศุภชัย ต้นทัพไทย ครู โรงเรียนทุง่หมื่นทุง่แสนพิทยาคม
๑๐๕ นายสุรพงษ์ ชารีดา ครู โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
๑๐๖ นางสุมาลี โรมศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ)์
๑๐๗ นายสุรพล เนื้อดี ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ)์
๑๐๘ นายชูชาติ โพธาราม ครู โรงเรียนบ้านโพธิน์้อย อ.พนมไพร
๑๐๙ นายวีระชัย จารย์รัตน์ ครู โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม
๑๑๐ นางสาววงเดือน บุญวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
๑๑๑ นางปรียาภัทร์ โฆษร ครู โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
๑๑๒ นายสมรักษ์ มิรัตนไพร ครู โรงเรียนวารีสวัสด์ิวิทยา
๑๑๓ นางบัวใย พงษ์สุข ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๑๔ นายบุญล้อม ศิริ ครู โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
๑๑๕ นางนงลักษณ์ ศรีบัวลา ครู โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
๑๑๖ นางจิดาภา ชุไชย์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิน์้อย อ.ปทุมรัตต์
๑๑๗ นายประยูร สองสี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
๑๑๘ นางสุจินดา ศิรินันติกุล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
๑๑๙ นางอรวรรณ ชัยปฎิวัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
๑๒๐ นายภาคภูมิ จันทะวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
๑๒๑ นางติตาพร จันทะวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
๑๒๒ นางวรัญญาภรณ์ ชนะดี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
๑๒๓ นางอุรวัล โวอ่อนศรี ครู โรงเรียนบ้านนา
๑๒๔ นางดาราภรณ์ วงศ์ฉลาด ครู โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๑๒๕ นางเทียนหอม โพธิค์ลัง ครู โรงเรียนบ้านงูเหลือม



๓๘๓

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๑๒๖ นายสุวิทย์ ศรีคุณ ครู โรงเรียนบ้านงูเหลือม
๑๒๗ นางหนูคล้าย ยมรัตน์ ครู โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
๑๒๘ นายอั๋น พรหมมา ครู โรงเรียนบ้านโพนยานาง
๑๒๙ นายทวี อินทร์มณี ครู โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๑๓๐ นายบุญมี คงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๑๓๑ นายบุญเทีย่ง ทองมาน ครู โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๑๓๒ นางกุหลาบ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านสาหร่าย
๑๓๓ นางสุนีย์ สาลี ครู โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
๑๓๔ นายคณิต สังเขต ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๓๕ นายบุญมี น้อยบัวทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๑๓๖ นางคิดสนา หงษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๑๓๗ นายนิพนธ์ สองศรี ครู โรงเรียนบ้านล าโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
๑๓๘ นายเตรียม หงษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
๑๓๙ นางสาวอารี สมหนองบัว ครู โรงเรียนบ้านน้ าค าน้อย
๑๔๐ นางมะลิวัน ดีพลงาม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าต้ิว
๑๔๑ นางหอมจันทร์ ปุยภูงา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าต้ิว
๑๔๒ นางสาวพรรณี กลางสุพรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปลาค้าว
๑๔๓ นางละออง น้อยสีภูมิ ครู โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง
๑๔๔ นายถนอม ถาวร ครู โรงเรียนน้ าค าใหญ่วิทยา
๑๔๕ นายวิทูรย์ อุบลบาล ครู โรงเรียนน้ าค าใหญ่วิทยา
๑๔๖ นายสมัย อันอาน ครู โรงเรียนน้ าค าใหญ่วิทยา
๑๔๗ นายสุรศักด์ิ วิยาสิงห์ ครู โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
๑๔๘ นางคมแก้ว โกวาปี ครู โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์
๑๔๙ นายเสรี อะทาโส ครู โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๑๕๐ นางรัตนาภรณ์ อะทาโส ครู โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
๑๕๑ นางบัวทอง ธรรมวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผ้ึง(สุขนาคธรรม)
๑๕๒ นางค าเผย วิยาสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผ้ึง(สุขนาคธรรม)
๑๕๓ นางทองย้อย ค าชาลี ครู โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
๑๕๔ นายหาญชนะ บรรทัดเรียน ครู โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
๑๕๕ นางดารา พันธุย์างน้อย ครู โรงเรียนเมืองทุง่วิทยา
๑๕๖ นางบัวแก้ว ศรีมารักษ์ ครู โรงเรียนเมืองทุง่วิทยา
๑๕๗ นายณัฐวัฒน์ ศรีมารักษ์ ครู โรงเรียนทุง่ศรีเมืองวิทยา
๑๕๘ นายไสว ศรีคุ้มเหนือ ครู โรงเรียนทุง่ศรีเมืองวิทยา
๑๕๙ นายถวัลย์ ทรงงาม ครู โรงเรียนบ้านมหิงษาราม
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๑๖๐ นางวรรณทอง บุค า ครู โรงเรียนห้วยหินลาด
๑๖๑ นางเบญจมาศ วงศ์หนองหว้า ครู โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
๑๖๒ นางกานต์ธิดา จุ่นหัวโทน ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ าเภอสุวรรณภูมิ
๑๖๓ นางทองม้วน สุดชารี ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
๑๖๔ นางเหรียญทอง จันทะรี ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
๑๖๕ นางเทียมจิต วงษ์วาสน์ ครู โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
๑๖๖ นางนวลมณี ทองอ าไพ ครู โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์วิทยา
๑๖๗ นายเฉลียว การรัมย์ ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
๑๖๘ นางผุสดี วงศ์ณรัตน์ ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
๑๖๙ นางพัชริดา สัตยไพศาล ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
๑๗๐ นายประเสริฐชัย รัตนจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
๑๗๑ นางสาวมณีภรณ์ แทนอาษา ครู โรงเรียนดอนแฮดวิทยา
๑๗๒ นางปราณี จันทร์หนองสรวง ครู โรงเรียนบ้านสนาม
๑๗๓ นางสายทอง จันทะบุดศรี ครู โรงเรียนบ้านหมอตา
๑๗๔ นายบุญเลิศ เวียงสิมา ครู โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
๑๗๕ นางเสาวลักษณ์ พุฒภูงา ครู โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
๑๗๖ นายสุรพล นนทมา ครู โรงเรียนบ้านคูดินทราย
๑๗๗ นางรุ่งจิต ชุมศรี ครู โรงเรียนบ้านคูดินทราย
๑๗๘ นางรักญาติ มณีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหินกอง
๑๗๙ นายไพฑูรย์ พัฒนสระคู ครู โรงเรียนบ้านตังหมอง
๑๘๐ นางสุจิตรา นวลรักษา ครู โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
๑๘๑ นางสาวรจนา วงศ์เพ็ชรศรี ครู โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
๑๘๒ นายมานิต ลักษณะงาม ครู โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
๑๘๓ นายสว่าง แม่นมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยา
๑๘๔ นายพิชิต ประวัติ ครู โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยา
๑๘๕ นายอารีย์ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยา
๑๘๖ นางมะณีจันทร์ สีวิคาน ครู โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์
๑๘๗ นางทองหล่อ นันทะเสนา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยส าราญ
๑๘๘ นายประวิทย์ พิมพ์โพชา ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยส าราญ
๑๘๙ นางสมใจ สากระจาย ครู โรงเรียนบ้านมะกอก
๑๙๐ นางสาวศิริลักษณ์ แสนโสดา ครู โรงเรียนบ้านมะกอก
๑๙๑ นายสุบิน สากระจาย ครู โรงเรียนบ้านแขม
๑๙๒ นางยุพาภรณ์ สุระมณี ครู โรงเรียนหนองขามวิทยา
๑๙๓ นายอ าคา ตินนัง ครู โรงเรียนหนองขามวิทยา
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๑๙๔ นางนารีลักษณ์ โลเกตุ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๙๕ นางสง่า เจริญชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๙๖ นางทองศรี ชนะพรมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๙๗ นายไพบูลย์ บุบผาโภชน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
๑๙๘ นางรัชนี ไชยพาลี ครู โรงเรียนบ้านดงสว่าง
๑๙๙ นางวันทนีย์ เพาะพานิช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
๒๐๐ นางล าพูน ไวยกรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์
๒๐๑ นายอารัญ โพธิบ์ุปผา ครู โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี
๒๐๒ นางสมสมัย น้อยบุดดี ครู โรงเรียนบ้านแจ้ง
๒๐๓ นายเสน่ห์ วัชระกวีศิลป ครู โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา
๒๐๔ นางประยูร ขันแข็ง ครู โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา
๒๐๕ นางพจนาลักษณ์ ไชยวงศ์วัฒน์ ครู โรงเรียนชีโหล่นวิทยา
๒๐๖ นางวัลยา สนั่น ครู โรงเรียนบ้านดู่
๒๐๗ นางทองเพ็ชร เชื้อล้ินฟ้า ครู โรงเรียนบ้านดู่
๒๐๘ นายวิเชียร ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านดู่
๒๐๙ นายนวน อุทุมพร ครู โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
๒๑๐ นางกัญณ์ฐญาณ์ จันทรประทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
๒๑๑ นายสนิท นิลมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
๒๑๒ นางทองก้อน ทัดภูธร ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๑๓ นางอุดร วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๑๔ นายส าเร็จ ทัดภูธร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๑๕ นางทองปุน ไชยพาลี ครู โรงเรียนบ้านเมืองสรวง
๒๑๖ นายมงคล วงศ์ขุมเงิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผ า
๒๑๗ นางฉวีวรรณ ไชยเสนา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผ า
๒๑๘ นางวรรณทิพย์ วรกิตตนนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผ า
๒๑๙ นายสุนทร โยธะกา ครู โรงเรียนบ้านข่อย
๒๒๐ นายอุดร อัณโน ครู โรงเรียนบ้านข่อย
๒๒๑ นางสุนีย์ ดวงลีดี ครู โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา
๒๒๒ นายประมวล พลอาษา ครู โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)
๒๒๓ นางปราศรัย ธุระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)
๒๒๔ นางรัชนี เขวาล าธาร ครู โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
๒๒๕ นางทิพวดี ธรรมสุข ครู โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา
๒๒๖ นางบุณยวีร์ ธนาไสย์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
๒๒๗ นายแก้ว สมิทธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์
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๒๒๘ นางสงวน ประทุมมัง ครู โรงเรียนบ้านสูงยาง
๒๒๙ นางวิไลวรรณ ไม้หอม ครู โรงเรียนบ้านสูงยาง
๒๓๐ นางพรทิพย์ ศรีหาคลัง ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง
๒๓๑ นางล าใย ทองก้อน ครู โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด
๒๓๒ นายเมียนฟิน อ่อนสีแดง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง
๒๓๓ นายสันติศักด์ิ สุวรรณษา ครู โรงเรียนเมืองโพนทราย
๒๓๔ นางสนิทรัตน์ ไชยโย ครู โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
๒๓๕ นางอรวรรณ ยศค าลือ ครู โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
๒๓๖ นางเอื้ออารี ศรีคุ้มเหนือ ครู โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝ่ังแดง
๒๓๗ นายบัณฑิต สามิบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อ าเภอโพนทราย
๒๓๘ นายทองจันทร์ สิงห์วิชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อ าเภอโพนทราย
๒๓๙ นางสายันต์ สามิบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อ าเภอโพนทราย
๒๔๐ นางบุญเลียง นันทะเขต ครู โรงเรียนยางค าวิทยา
๒๔๑ นายอดิศักด์ิ ประชุมศรี ครู โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว
๒๔๒ นายวีระพล เศรษฐนันท์ ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
๒๔๓ นางสุริยาพร ชนะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
๒๔๔ นายบุรินทร์ ทองเทียม ครู โรงเรียนบ้านดอนขาม
๒๔๕ นายอดุลย์ อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๔๖ นายสมโภชน์ คนึงรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๔๗ นายมนตรี ดาวุธ ครู โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
๒๔๘ นายเจียมศักด์ิ เนตรกรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
๒๔๙ นายฉันท์ ฤทธาพรม ครู โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
๒๕๐ นายสมบูรณ์ กมลเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองจาน
๒๕๑ นางส าราญ ทองปาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๒๕๒ นายสิทธิชัย แพงชารี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
๒๕๓ นางปราณี สุทธิธรรม ครู โรงเรียนบ้านขวาวคุรุประชาสรรค์
๒๕๔ นางก าไล ชื่นใจ ครู โรงเรียนสาวแหวิทยา

1 นายสฤษด์ิ นามลักษณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นายสมพร สารบรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นายบรรลุ บุตรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์
4 นางส าราญ พลยะเรศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
5 นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
6 นายค าผล จันทรบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
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7 นายถาวร สารพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันขาง
8 นายประสิทธิ ์เสาศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิง่หาย
9 นายชาญชัย โพธิจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งนาเรียง

10 นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแพง
11 นายสุกรี บุญปก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนค าน้ าจั้นใหญ่
12 นายไพโรจน์ อาทิตย์ต้ัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
13 นายประกาศิต ค าทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิซั์น
14 นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโนราษฎร์บ ารุง
15 นายสงวน ชาววัง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที ่84
16 นายวิชัย สีแพงมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
17 นายสมควร คงทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้ว
18 นายสถิตย์ ตุลากันย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
19 นายธีระ ฉายสุริยะ ครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
20 นางปราศัย ขันแข็ง ครู โรงเรียนบ้านดอนชาด
21 นางอาจารี จันทร์มหา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
22 นางนงค์นิตย์ จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
23 นายสงวน ค าสาร ครู โรงเรียนบ้านนาทม
24 นายสมพงษ์ พลมั่น ครู โรงเรียนบ้านนาทม
25 นางสุบัน รจพจน์ ครู โรงเรียนบ้านนาทม
26 นางประยูร พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาทม
27 นางเย็นจิตต์ สิงคิบุตร ครู โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ
28 นายอ าพันธ์ บุญเดช ครู โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
29 นางอัมพร อุดมโภชน์ ครู โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
30 นายประภา แสงปาก ครู โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
31 นางสุดธิดา ภูมิภาค ครู โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
32 นางบุญเพ็ง ประทุมศาลา ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
33 นายสุระพงษ์ โพธิชัย ครู โรงเรียนบ้านนากระตึบ
34 นายอุทัย โคตพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
35 นางสาวเกษม พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
36 นายอดิศร ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
37 นายวิเศษ วิชามุข ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
38 นางสาวภัทราวรรณ วรรณศิริ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
39 นางทองแสน จันทร์มหา ครู โรงเรียนบ้านโคกนาค า
40 นายจรินทร์ ชอบบุญ ครู โรงเรียนบ้านโคกนาค า
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41 นางธิดา ประทุมชาติ ครู โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
42 นางจงรัก วารสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น
43 นางเทียมใจ วรรณพฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น
44 นางพรสุรีย์ บุตรภักดี ครู โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์
45 นายรังสรรค์ วาสนาม ครู โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์
46 นายอภัย สุทธิประภา ครู โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
47 นางค านาง จันทรา ครู โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์
48 นางรัชรา ไชยมูล ครู โรงเรียนวังหลวง
49 นายจงกล บุญค า ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย
50 นายเสรี มุ่งงาม ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
51 นางบังอร โพธิอ์นุกูล ครู โรงเรียนบ้านโคกสี
52 นายสุภาพ เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
53 นางยุพา วิชาผง ครู โรงเรียนบัวดงมันวิทยา
54 นางจันทร์เพ็ญ ก าแพงเพชร ครู โรงเรียนบัวดงมันวิทยา
55 นางนิศารัตน์ พรมศร ครู โรงเรียนบัวดงมันวิทยา
56 นางประคองศรี บุคลิก ครู โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
57 นางอรชร โป๊ะประนม ครู โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
58 นายธงชัย นาทสีเทา ครู โรงเรียนจุมจังนาค าชลประทานวิทยา
59 นายสมหมาย จรบุรมย์ ครู โรงเรียนจุมจังนาค าชลประทานวิทยา
60 นายชูระ สมณา ครู โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิเ์งินค าผักกูด
61 นางพวงผกา อัศวภูมิ ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
62 นางทัศนีย์ ภูมิภาค ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
63 นายมังกร กองษร ครู โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร
64 นายมนู วรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านหัวคู
65 นายสุรชัย ดอกบัว ครู โรงเรียนบ้านวังม่วย
66 นายบรรจง จันทร์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิง์าม
67 นางประทวน คูเลิศ ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิ
68 นางส าลี แสนโสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่เลิศ
69 นางวรรณศรี สุวรรณไตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่เลิศ
70 นายนิพูล วังคะฮาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่เลิศ
71 นางประคอง ศึกขยาด ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
72 นางโศภิต คล้ายหนองสรวง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
73 นายจรุง หกพันนา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
74 นางปราณี ภูมิประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
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75 นางเฉวียง สาระรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
76 นายสุรจิตร สุทธิประภา ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
77 นางเยาวรัตน์ ประชานันท์ ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
78 นางอุมาพร โฮมจุมจัง ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
79 นายสงกรานต์ กองสอน ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
80 นางมัจฉา สาระค า ครู โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา
81 นายศราวุธ สาระวิถี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
82 นายบุญทรง ประดิษฐบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
83 นายปราโมทย์ พลนาคู ครู โรงเรียนค านางตุ้มโนนสวรรค์
84 นางปณิฐิดา ตุลากันย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนค าน้ าจั้นใหญ่
85 นายสวัสด์ิชัย ภูมิประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย
86 นางพูลสวัสด์ิ ศรีจวง ครู โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
87 นางประพิตร ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสิม
88 นางสถาพร ศรีประทุม ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
89 นางสาวปราณี พิลายนต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโน
90 นายวิชัย ภาโนมัย ครู โรงเรียนบ้านมะหร่ี(ศิริวิทยาคาร)
91 นางพยอม บูรณา ครู โรงเรียนบ้านมะหร่ี(ศิริวิทยาคาร)
92 นางดอกแก้ว จันทระ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที ่84
93 นางเทพศิรินทร์ โนนค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที ่84
94 นางร าพัน พงษ์ศาสตร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที ่84
95 นายสมทรัพย์ หนูแสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที ่84
96 นางพรรณี ไชยประทุม ครู โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์
97 นายทวี สารพัฒน์ ครู โรงเรียนบึงอุดมบึงค า
98 นายสุพจน์ นาพรม ครู โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งนาเรียง
99 นางลลิดา เชื่อวงศ์พรหม ครู โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

100 นายพูนสิน วารสิทธิ ์ ครู โรงเรียนบ้านยะยาวบุง้โง้งสามัคคี
101 นายอัมพร จันทรประทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสี
102 นางถวิล สังคะทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี
103 นางกุสุมา อนันเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี
104 นายสีสวาท สารพล ครู โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิว์ิทยา
105 นายประดิษฐ์ พิมดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 
106 นางสมจิตร พิมมะดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 
107 นายสุธี ไชยเม็ง ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
108 นายวนิช ศรีวงษา ครู โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
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109 นางสุมัธยา โต่นวุธ ครู โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย
110 นางอรพิน ชูศรีวาสน์ ครู โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย
111 นายเผด็จ โพธิอ าพล ครู โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
112 นางเยาวลักษณ์ ชาติเสริมศักด์ิ ครู โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
113 นายสง่า นามษร ครู โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
114 นางสาย เย็นวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านค านาดี
115 นางบุญธรรม พนมเขต ครู โรงเรียนบ้านค านาดี
116 นายอนันต์ อุดมก้านตง ครู โรงเรียนบ้านค านาดี
117 นางสุร าไพ แสงชาติ ครู โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด
118 นางแขไข ตีรกาญจนา ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้านาค าพัฒนา
119 นายศุภมิตร สัตย์รักษา ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้านาค าพัฒนา
120 นายสังคม เข็มทอง ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
121 นายทองคูน ทวดอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล
122 นางค าม่วย กองทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
123 นายสมพงษ์ สารจูม ครู โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ ากิน
124 นางพงษ์ลัดดา พานิชการ ครู โรงเรียนบ้านหนองอิโล
125 นางพิกูล ฆารสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล)
126 นางสุมาลี กาญบรรจง ครู โรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล)
127 นางสมวาด เศรษฐจ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านแฝก
128 นางค าบง นรมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ด าเนิน
129 นางวันทนี ศรีมณี ครู โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตาร่ีอุทิศ
130 นายสมดี อรุณภาส ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
131 นางกฤษณา ยนต์ดัน ครู โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง
132 นางเกสร พรหมนารท ครู โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์
133 นายทองใบ หัสรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา
134 นางอรดี สารบรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกกม่วง
135 นายทรงสิทธิ ์ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
136 นางปิน่แก้ว แสงนาฝาย ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
137 นายวิไลวรรณ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า
138 นางปัดทุมมา มะลิสา ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า
139 นางค าปาง นางไชย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
140 นายประเดิม แสนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล)
141 นางณัฐธพิมพ์ แสนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล)
142 นายทวี ตรีสอน ครู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
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143 นางปราณี มีทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
144 นางสาวเกษมสุข ศรีวะรมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
145 นางอัจฉรา พรมลิ ครู โรงเรียนบ้านนาแพง
146 นางจินตนา จันทรโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บ ารุง)
147 นางมณี ไชยหงส์ ครู โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

1 นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นายสุชิระ จัตุรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเบน
3 นายประพาส ไชยรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์
4 นายวันชาติ สุทธิศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
5 นายสมโภชน์ เพิงมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
6 นางสุภาวดี นาควิเชียร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา
7 นายพรเลิศ ด ารง ผู้อ านวยการโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง
8 นายมนัส จั่นสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางกลาง
9 นายมนตรี สายจิตร่ืน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางนอน

10 นายธวัช แพละออง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชาติเฉลิม
11 นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง
12 นายบรรลือ ภิกษาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หงาว
13 นางจันทร์ขจร ล่ิมศิลา ครู โรงเรียนกระบุรี
14 นางบุษบา สาและ ครู โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก
15 นางพรทิพย์ มีเพียร ครู โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
16 นางศุรดา สุวรรณยุหะ ครู โรงเรียนชาติเฉลิม
17 นางจันทร์ฉาย แพละออง ครู โรงเรียนชาติเฉลิม
18 นายนิยม รอดศิริ ครู โรงเรียนบ้านหินช้าง
19 นางอุทุมพร สายศิวานนท์ ครู โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์
20 นายโกศล จ าเริญ ครู โรงเรียนบ้านหาดจิก
21 นางเรวดี มีสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านบางร้ิน
22 นางทัศนา โรยสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านสุขส าราญ
23 นางสาวบุญพา ยิ่งภักดี ครู โรงเรียนบ้านบางกลาง
24 นางปรานอม สหธารา ครู โรงเรียนบ้านทุง่หงาว
25 นางสุชาดา ตองสู้ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า
26 นางอรุณศรี ล่ิมสืบเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
27 นางธัญพร พูลเสน ครู โรงเรียนบ้านบางนอน
28 นางสุภาวดี แก้วพินิจ ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง
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29 นางสุนันท์ มณีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านขจัดภัย
30 นางประพิชญ์ บัวพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางกลาง
31 นายมนัส นิธิรักขพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หงาว
32 นางกาญจนา เกิดบางนอน ครู โรงเรียนบ้านท่าฉาง
33 นางดวงใจ แสงสึก ครู โรงเรียนบ้านสองพีน่้อง
34 นางจินตนา ภูมิไชยา ครู โรงเรียนบ้านล าเลียง
35 นางอมรรัตน์ จุลศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
36 นางฉอุ่ม มากเสม ครู โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
37 นางอาณา ฤทธิสังข์ ครู โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
38 นายสมบูรณ์ จันทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก
39 นายบุญประเสริฐ กมลวิทย์ ครู โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที ่60

1 นางศิริรัตน์ สุขสันต์ ศึกษานิเทศก์
2 นายธนพล แสนยานุภาพ ศึกษานิเทศก์
3 นางวิไล โตสมบุญ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
4 นางอนงค์รัตน์ พงศ์พินทุกาญจน์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ 
5 นางเสาวลักษณ์ ทองสุก นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
6 นางรจนา ทับจันทร์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
7 นายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด
8 นายปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาตาขวัญ
9 นายสมยศ เวชชิรารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลวกแดง

10 นายอ านวย ศิริแพทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
11 นายโกศล ทองเปลว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย
12 นางจิญภัทธ โอทาน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ
13 นายประภาส เล็กโล่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าคอก
14 นายวิสูตร ชลนิธี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานส่ี
15 นางกุลยา ยิ้มแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
16 นายวัลลภ นิมิปาล ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
17 นางอิงอร ศิริโรจน์วานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา
18 นางปิยรมย์ หมานเหตุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง
19 นางสาวสุวิมล สุนทรนัฏ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
20 นางวรสุดา บุญศรี ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
21 นางสาวมณฑา หิรัญญาภรณ์วิชัย ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง
22 นายไพฑูรย์ ธาราศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
23 นายพิทักษ์ ศรีทองดี ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง
24 นางวิไล น้อยสมมิตร ครู โรงเรียนวัดพลา
25 นายปราเมตร์ วงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านตะเกราทอง
26 นางสุขศรี ดิษฐาพร ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง
27 นายพันเทพ ธีรทยากร ครู โรงเรียนวัดนาตาขวัญ
28 นางนิภา ทวีพัฒนะพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
29 นางสุกัญญา สิงห์วงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
30 นางวันเพ็ญ ศรีสุภา ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
31 นางสาวมนชยา พินิจ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
32 นางอังคณา ปฤชากุล ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
33 นางสาวอมรมาศ จันทร์บุษราคัม ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
34 นางสาวอัญชัญ วงศ์วีรธร ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
35 นางประไพ คชรินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
36 นางสาวเกื้อกูล สุขศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
37 นางวันเพ็ญ ศรียันต์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
38 นางกนิษฐา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
39 นางไพเราะ ไพรทอง ครู โรงเรียนวัดเนินพระ
40 นางรัตนา มาลยานนท์ ครู โรงเรียนวัดเนินพระ
41 นางปราณี ศิริชล ครู โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม
42 นางสุขิตา ประจง ครู โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที ่42
43 นางปรินดา สาครเสถียร ครู โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
44 นางสาวปราณี ทองนาท ครู โรงเรียนวัดตากวน
45 นางสุจิตต์ จวงด้วง ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
46 นางนงนุช เทีย่งเจริญ ครู โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
47 นางขวัญรัตน์ ศโรภาส ครู โรงเรียนวัดมาบชลูด
48 นางพรรณี สมุทรเสน ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
49 นางสมสุข ขอบชิต ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
50 นางเบ็ญจา ทิพย์ไชย ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
51 นางประทุม มณีแสง ครู โรงเรียนวัดยายดา
52 นางจรรยา วงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนวัดยายดา
53 นายประวิทย์ วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง
54 นางพรรณิภา มนยฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง
55 นายไพฑูรย์ เกษมโอภาส ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
56 นางร าพึง หมื่นพวง ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
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57 นางสุภา วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
58 นายจารึก ธงสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ
59 นางสมศรี ยูถะสุนทร ครู โรงเรียนวัดแกลงบน
60 นางสุรีย์ วิทยาประเสริฐกุล ครู โรงเรียนบ้านชะวึก
61 นายคมกฤช เทีย่งตรง ครู โรงเรียนบ้านส านักทอง
62 นางณัฏฐ์ชวัล เดชพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
63 นางสาวประทุมทิพย์ แสงพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
64 นางนิภาพร ภาค า ครู โรงเรียนวัดปลวกเกตุ
65 นางสมพร พงษ์เพ็ชร ครู โรงเรียนวัดน้ าคอก
66 นางณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านค่าย
67 นางสุนทร เวทวงศ์ ครู โรงเรียนวัดห้วงหิน
68 นายสุธี เอนกพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
69 นางทองหลอม เมฆฉิม ครู โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
70 นางอนงค์ วิทยากุล ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
71 นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา
72 นางจรรยา ศิริชล ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา
73 นางวรรณี สุขมหา ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา
74 นางสุมาลี เมฆโหรา ครู โรงเรียนวัดหนองกรับ
75 นางสาวสุรภา ส าเริง ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน
76 นางนิดา ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก
77 นายสมชาย ก่ าเซ่ง ครู โรงเรียนวัดหนองตะแบก
78 นางล าใย นิยมดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
79 นางกิติยา อิทธิพงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
80 นายเจษฎา ปะส่ิงชอบ ครู โรงเรียนวัดเกาะ
81 นางเยาวนารถ ปะส่ิงชอบ ครู โรงเรียนวัดเกาะ
82 นางสาวอรพิณ ธรรมยิ่ง ครู โรงเรียนวัดตาขัน
83 นางสุพัตรา ศิริแพทย์ ครู โรงเรียนวัดตาขัน
84 นางบุศรา งามมาก ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก
85 นายค ารณ รอดบรรจบ ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก
86 นายศรราม พสุพงศธร ครู โรงเรียนบ้านพยูน
87 นางฤตวรา จันทร์แป้น ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง
88 นางพิกุล สุปัญญา ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง
89 นางลดาวัลย์ โอทาน ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง
90 นางงามตา จินตนา ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง
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91 นางบุญธรรม มุสิกะชัย ครู โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด
92 นางสาวสุพัตรา ยศเทียม ครู โรงเรียนบ้านคลองทราย
93 นางชุลีพร สุทธานี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
94 นางกนกวรรณ พิณเพราะ ครู โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่
95 นางสาวลลดา กุลบูรณะพงศ์ ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
96 นางไพเราะ นะวะมะโรจน์ ครู โรงเรียนวัดส านักกะท้อน
97 นางรุสนี บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดส านักกะท้อน
98 นางอริยา ตัณฑพาทย์ ครู โรงเรียนวัดมาบข่า
99 นางภาศนา เพิม่พิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดมาบข่า

100 นายพยุง แสนศิริ ครู โรงเรียนวัดมาบข่า
101 นางขวัญใจ ฉายาถิรจิตโตวงศ์ ครู โรงเรียนวัดกระเฉท
102 นางสาววนิดา แซ่ก๊วย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
103 นางสมพิศ วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
104 นายพยนต์ ชาญเชี่ยว ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
105 นายจ าลอง ปิน่กระจัน ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา
106 นางธัญยธรณ์ ธนโชคสิริธานนท์ ครู โรงเรียนบ้านมาบยางพร
107 นายลิขิต อินทร์อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนวัดมาบข่า
108 นางพรพรรณ ฉายเปล่ง ครู โรงเรียนวัดมาบข่า

1 นายประจิม มงคลสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายพิภพ ป้องปัดโรคา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายกิจจา จันทร์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
4 นางสมพร ตันเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
5 นายแสวง ศรีทาพักตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหิน
6 นายวิโรจน์ วิภาสมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านนา
7 นายสมบูรณ์ ทองมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่ควายกิน
8 นายโอภาส พจนานุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองปูน
9 นางลัดดาวรรณ จินดารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุนนาค

10 นายพยงค์ ทิพย์อุทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนินทราย
11 นายสุรพล รอดระหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแยกน้ าเป็น
12 นางณัฐรดี โพธิท์ิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลงไสว
13 นางบุปผา ประกอบกิจ ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
14 นางศิริมา จีนกลับ ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
15 นายวรุตม์ สัจมั่น ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
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16 นางนงนุช ประสพสุข ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
17 นางโสพิศ ร่ืนรมย์ ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
18 นายณรงค์ อนุกูลวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
19 นางธารทิพย์ มาฆะสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
20 นางสาววันเพ็ญ ศิริแพทย์ ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
21 นางลดาวัลย์ ใจวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
22 นางรัศมี สาระสหะตันติ ครู โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
23 นางอภิญญา กล้าผจัญ ครู โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
24 นางอาจารี แตงอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น
25 นางสาวเพ็ญพิชชา ค าแหง ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น
26 นางสาวสายทิพย์ เพ็ชร์ผ่อง ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข
27 นายวรชาติ วันสอน ครู โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
28 นายอ านาจ สมนึก ครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
29 นายประจวบ ลิขิต ครู โรงเรียนวัดคงคาวราราม
30 นางจิณพัฏ เงาฉาย ครู โรงเรียนบ้านทุง่เค็ด
31 นางเสาวภา มั่นประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
32 นางพนิดา ดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
33 นางอมร พิสัยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
34 นายพินิจ บุญคุณ ครู โรงเรียนวัดชุมนุมสูง
35 นางมาลี บุญคุณ ครู โรงเรียนวัดชุมนุมสูง
36 นางโสภา พจนานุภาพ ครู โรงเรียนวัดคลองปูน
37 นางบุญเรือน พวงศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
38 นางมานะ ภิญโญ ครู โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
39 นางสาวประภา อุดมศักด์ิเวชกุล ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
40 นางสุจิตรา จันทบุรานันท์ ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
41 นางนารี รัตนวารี ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
42 นายธวัช ถนอมวงษ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
43 นางสมพร ทองหล่อ ครู โรงเรียนวัดท่ากง
44 นางปริยากร พุม่มณี ครู โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 
45 นางดวงตา คล้ายวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
46 นางอนงค์ มุ่งหาผล ครู โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
47 นางสาวศุลี ชัยกฤษ ครู โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
48 นางอมรรัตน์ ขาวผ่อง ครู โรงเรียนบ้านสองสลึง
49 นางสุธานี อิ่มจาด ครู โรงเรียนบ้านสองสลึง
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50 นางสุมล วงษ์ภักดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ า
51 นายพรชัย ล้อมเจริญพงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ า
52 นายร่มไทร อรัญวงศ์ ครู โรงเรียนวัดชากมะกรูด
53 นางเพ็ญทิพย์ ควรหา ครู โรงเรียนวัดเขากะโดน
54 นายณรงค์ ปลิดทุกข์ภัย ครู โรงเรียนวัดบุนนาค
55 นางประพร ตรึกหากิจ ครู โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย
56 นางอุไรวรรณ สันรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย
57 นายพนม เครือวัลย์ ครู โรงเรียนวัดสมอโพรง
58 นางสุรางค์ จันทรมณี ครู โรงเรียนวัดคลองชากพง
59 นางสาวเพ็ญประภา ปัญญะ ครู โรงเรียนวัดป่ายุบ
60 นางละเอียด ธรรมสมบัติ ครู โรงเรียนวัดป่ายุบ
61 นายสมชาย ยะระสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
62 นางมะลิ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
63 นางอุริด วงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น
64 นางมะลิ เตียวเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
65 นางสมบุญ สายัณห์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าใส
66 นางภคินี ใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านน้ าใส
67 นายพิทักษ์ ใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านน้ าเป็น
68 นายนรินทร์ ท้วมมา ครู โรงเรียนบ้านสามแยกน้ าเป็น
69 นางนิศารัตน์ เกิดศักด์ิสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสามแยกน้ าเป็น
70 นายพลศักด์ิ มีพืชน์ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
71 นางนวพร สีขาว ครู โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
72 นางพรพรรณ เกื้อหนุน ครู โรงเรียนบ้านสีระมัน
73 นางจินตนา วงศ์นาค ครู โรงเรียนบ้านยางงาม
74 นายณัฐพงษ์ พ่อค้า ครู โรงเรียนบ้านสองสลึง
75 นางสาววิภา หงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม

1 นายทรงสิทธิ ์ศิลปธารากุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางนาตยา เกตุกล่ิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นางพิมพ์สิริ สหเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
4 นางภิญญาอัญญ์ สุขผล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
5 นางช่อทิพย์ อินแสน ศึกษานิเทศก์
6 นายบรรพต วรรณศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาปิน่ทอง
7 นางกาญจนา จันทร์นาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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8 นายอภินันท์ เลิศกรุณา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหนือวน(ประชาอุทิศ)
9 นายชาตรี รัตนพิพิธชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพเนินพลู

10 นายนิพนธ์ เอี่ยมชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บ ารุง)
11 นางปทุมรัตน์ พัชรสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนสินแร่สยาม
12 นายประยงค์ ศรีสันเทียะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าพ(ุส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
13 นายราตรี แออ่วม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้นเล่ือนพิมพ์ ประชาสามัคคี)
14 นางศันสนีย์ สกุลวรกานต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยหม(ูอมรธรรมรัตราษฎร์บ ารุง)
15 นายรัตน์ มากเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา
16 นายชัชวาล เบญจมานุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่หญ้าคมบาง
17 นางสาวปุนณภา พวงทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวด า
18 นายชะลอ เปล่ียนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
19 นางจิรพรรณ คชสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
20 นางเรณู ธัญญะรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
21 นางชูศรี จิรชวาลวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
22 นายกฤษดา ตันติธีระศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
23 นางสาวอุทัย ธารมรรค ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
24 นางวิภา อุ่นมณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง่(สนิทราษฎร์บ ารุง)
25 นางประไพ ชมภูพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
26 นางอ าไพ พันธุโ์ชติ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
27 นายสมยศ สว่างอารมณ์ ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
28 นางสาวราตรี เสนาะเมือง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
29 นางพิสมัย ศิวะกรเนตร์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
30 นางสุวิชญา สรุปราษฎร์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
31 นางอัศนีย์ สว่างอารมณ์ ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
32 นางสุนทรียา แก้วพิจิตร ครู โรงเรียนวัดเวียงทุน(นิลศรีวิทยา)
33 นางคนึงนิตย์ เกียรต์ิสุพิมล ครู โรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร
34 นางวัลยา ศรีโพธิอ์่อน ครู โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
35 นางรจนพร การะเกตุ ครู โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
36 นางเฟือ่งฟ้า เส็งสาย ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
37 นางวิไล พจนากรภาส ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
38 นางสาวบังอร วรรณฤกษ์งาม ครู โรงเรียนวัดน้ าพ(ุส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
39 นางสาวพจนา ชีวยะพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
40 นายปัญญาพล ข้อร่วมคิด ครู โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
41 นางพะเยาว์ เขียววงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
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42 นางรัตนาพร แก้วสุจริต ครู โรงเรียนบ้านเขาช้าง(คงชวนสมบัติประชานุสรณ์)
43 นางยุพิน แย้มพรหม ครู โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า
44 นางวรรณี กราบเคหะ ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
45 นางบุญเรือน ศิรรัตน์ประภา ครู โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม
46 นายอ านาจ จิรชวาลวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
47 นางปุณยภา ปูรณวัฒนกุล ครู โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
48 นางราตรี พันธ์พืช ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา104(บ้านทุง่กระถิน)
49 นางสาวแสงอรุณ สุขสอาด ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
50 นางระเบียบ สุทธิวิรัช ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
51 นางรุจิรา สุขเกื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
52 นางพงศ์จันทน์ เนตรข า ครู โรงเรียนวัดโพธิด์ก
53 นางสาวจารุภา สุทธิวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้นเล่ือนพิมพ์ ประชาสามัคคี)
54 นางบุญเตือน แผ้วสมบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
55 นางมณฑา ขันติวุฒิกร ครู โรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ)์
56 นางนิมิตร พลอยงาม ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
57 นางสาวสมพร มหิสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
58 นางสาววัชรี ค าสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
59 นางเกษร แสนประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
60 นายอธิราช นาคะศิริ ครู โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
61 นางสมควร มณีเทพ ครู โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
62 นางวิมลจันทร์ สุนทรส ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
63 นางมาลี ฉลวยศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
64 นางอุไร เจริญศุข ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
65 นางกัญหา อะดุงเดชจรูญ ครู โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
66 นายสมชาย ต่ันทรัพย์สิน ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
67 นางลัดดาวัลย์ บัวงาม ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
68 นายจรัญ สายหมี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด
69 นางอุมาพร กฤตยโสภณ ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง
70 นางสาวฐิติมา เนียมหอม ครู โรงเรียนบ้านสวนผ้ึง
71 นายสมพงษ์ พจนประทุม ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
72 นางสมศรี ล้ิมชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
73 นางรัตนาภรณ์ อุสาหะ ครู โรงเรียนบ้านพุคาย
74 นางสาวเกตุสุดา ศรีสารากร ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
75 นางอินทิรา เกตุคลองเขิน ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
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76 นางเอมอร มุ่นพลาย ครู โรงเรียนบ้านสวนผ้ึง
77 นายสมาน ศิลปคง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
78 นางกัญญาพร เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
79 นางสุมิตรา พงษ์ประวัติ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
80 นางวัฒนานันท์ อินทร ครู โรงเรียนวัดป่าไก(่ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
81 นางสุกัญญา เตวิยะ ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
82 นายนิธิศ พวงค าไพโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
83 นางอ าภา มณีงาม ครู โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
84 นางสาวประนอม มรนนท์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ค าวอนประชานุกูล)
85 นางทิพวรรณ อ่วมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
86 นางพัยพรรณ ข าเลิศ ครู โรงเรียนบ้านปากสระ(วงษ์ทวีทรัพย์ประชานุกูล)
87 นางสาคร โรจนสาครบุตร ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
88 นางนงเยาว์ หมอทรัพย์ ครู โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล
89 นางอัญชลี กล้าวรางกูร ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
90 นางวชิรา สระเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้นเล่ือนพิมพ์ ประชาสามัคคี)
91 นางวิภา โกมลกิติศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
92 นางอภิญญา เพิกโสภณ ครู โรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ)์
93 นางธัญนุช ปลีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาถ้ า
94 นางสุภาพร แสวงกิจ ครู โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
95 นางมาลีวรรณ บุญสร้างสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
96 นางอุษา เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
97 นายศักดา ทองฮะสุน ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
98 นางสุดา บุรณศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
99 นางสุนันท์ จันทวงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว(บุญเหลือราษฎร์วิทยาคาร)

100 นางบุศรา มีอนันต์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
101 นายจ าเริญ เพลากรณ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
102 นางมะลิ ประชาอาทร ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
103 นางศิริพร โภวาที ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
104 นางหัทยา โชติกูล ครู โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
105 นางพรทิพย์ บริบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
106 นางกอบเกื้อ ทองจีน ครู โรงเรียนวัดท้ายเมือง
107 นางดวงแข ตันหลง ครู โรงเรียนวัดบางกระ
108 ว่าทีร้่อยตรีกฤษดา ปัญญาสัทโท ครู โรงเรียนวัดบางล่ี(วุฒิพันธุว์ิทยา)
109 นางวรรณา จันทร์เจิม ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู
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110 นางสาวกมลพร ธาตุทอง ครู โรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ)์
111 นายสุรศักด์ิ สุขเกื้อ ครู โรงเรียนวัดยางงาม(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ)์
112 นางอารีย์ วิบูลย์นัติพงษ์ ครู โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม(รัฐ-สว่างชัยนาวาอุปถัมภ)์
113 นางน้ าค้าง เพชรนิล ครู โรงเรียนวัดเขาปิน่ทอง
114 นางนิคม วิทยไพบูลย์สกุล ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
115 นางสาวโฉมฉาย เหรียญบุบผา ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
116 นายทองดี สายบัว ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
117 นางสาวสุนีย์ ดาราแหวว ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง
118 นายสมบัติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
119 นางพจนารถ สินสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสินแร่สยาม
120 นางปณิดา คุสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านสวนผ้ึง
121 นางสาวญาดา จอกลอย ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
122 นางนวลปราง หงษ์ทอง ครู โรงเรียนวัดโพธิร์าษฎร์ศรัทธาธรรม
123 นายสุรวุฒิ เล้าเรืองตระกูล ครู โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครูฑ)
124 นางอัมพร วรรณประภา ครู โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล
125 นายเกษม ปะวะกุล ครู โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหว)ี
126 นายสมชาย ตันติธีระศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
127 นางจรุงจิต ชูพงศ์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
128 นางจารุวรรณ กาญจนะวสิต ครู โรงเรียนชุมชนวัดทุง่หลวง
129 นายสัญญา เหมรังคะ ครู โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม(รัฐ-สว่างชัยนาวาอุปถัมภ)์
130 นางสาวเยาวนารต วีระนนท์ ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
131 นางสาวบุปผา ตรงเทีย่ง ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
132 นางสุณิสา อวดสุข ครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ ารุงเจริญธรรม
133 นางสาวสมศรี กล่ินอ าไพ ครู โรงเรียนวัดหัวป่า(ศุกรศรประชาสรรค์)
134 นางญาดา รักษาทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง
135 นางอาภา แช่มช้อย ครู โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

1 นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายพีระ อัฑฒพงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางนฤมล ศรีสันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย
4 นายธีรภัทร เอกด ารงกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์)
5 นางสาวอารมณ์ศรี เทียนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดบัวขาว
6 นายเฉลิมไชย จ าปาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
7 นายณปภัช โล่ห์จินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิรั์ตนาราม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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8 นายถนัดกิจ บรรพตสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ)
9 นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตย

10 นางปราณี ตันตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
11 นายพิศูจน์ มีไปล่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)
12 นายสุพจน์ อิ่มแสงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล)
13 นางกุณต์ญา อนันต์โชต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)
14 นายพงศ์ศิริ จันทิวาสน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่
15 นายสมชาย ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรกเจริญ
16 นางนิภาภัทร บ ารุงหงษ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี)
17 นางนารี บัวขาว ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห)์
18 นางสมใจ มีคติธรรม ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห)์
19 นายศรีราชา บัวเบา ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
20 นายพิพัฒน์ แสงสิน ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ
21 นางนฤมล โล่ห์จินดา ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ
22 นายวิบูล อ่อนละมูล ครู โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล)
23 นางสุภา เจิมเครือ ครู โรงเรียนวัดม่วง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง ๓๖๗)
24 นางสาวจิตอารีย์ กระเครือ ครู โรงเรียนวัดม่วง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง ๓๖๗)
25 นายยงยุทธ วุฒิมาปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคา
26 นางทิพรัตน์ เปลาเล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด)
27 นางพัทธรัตน์ เขาช้อย ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
28 นางจิตรา เอกด ารงกิจ ครู โรงเรียนวัดตาล
29 นางสุปราณี มีวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา)
30 นางสาวอารีย์ สุขใจวรเวทย์ ครู โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน (สมบุญประชานุเคราะห์)
31 นายธนชัย สังข์ทิตนุ ครู โรงเรียนวัดโกสินารายน์
32 นายสมบูรณ์ เทียนศิริโชติ ครู โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
33 นายวิชัย แย้มศิริ ครู โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
34 นางวัจนา นุชนุ่ม ครู โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
35 นางฉวีวรรณ ใจชื้น ครู โรงเรียนวัดตาผา
36 นางพเยาว์ บุญนพ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ (บุญเอี่ยมอนุเคราะห)์
37 นางอารีย์ ข าสุข ครู โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (ดงมะม่วง)
38 นางสุพานี บุญประสพ ครู โรงเรียนวัดโพธิรั์ตนาราม
39 นางนพรัตน์ กรรมการ ครู โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
40 นางเตือนใจ รอดเทศ ครู โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
41 นางอรพิน ทรัพย์เขื่อนขันธ์ ครู โรงเรียนวัดบึงกระจับ (รัฐประชาตันติธนานนท)์
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42 นางอุษา ศศิธร ครู โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ าขาว)
43 นางสุจิตรา ศรีสมุทร ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
44 นางสาวกัญฐณา มารอด ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
45 นายบรรลือ เนตรบูรณะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
46 นางสาวพิศมัย พุทธโคตร ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ "อินทรัฐราษฎร์บ ารุง"
47 นางพยอม โม่มาลา ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ "อินทรัฐราษฎร์บ ารุง"
48 นางสาวอาภรณ์ ภูมิผิว ครู โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บ ารุง)
49 นางทิวาพร อุณยเกียรติ ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบือ้ง (ดอนกระเบือ้งราษฎร์บ ารุง)
50 นางทัศนีย์ จตุปาริสุทธิศีล ครู โรงเรียนชุมชนวัดก าแพงใต้ (ก าแพงสังฆรักษ์วิทยา)
51 นางสงกรานต์ มณีด า ครู โรงเรียนวัดหนองอ้อ (คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์)
52 นางมยุรา ยอดอิสราเกษ ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห)์
53 นางจริยา อยู่ไว ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห)์
54 นางถวิล นครพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห)์
55 นายบุญส่ง นามถาวร ครู โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด (รัตนราษฎร์รัฐอุปถัมภ)์
56 นางสาวช่อผกา ศรีอรุณ ครู โรงเรียนวัดบางลาน
57 นางรุจี สิทธิเสรี ครู โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
58 นางบังอร เอกพงศ์พิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหาดส าราญ มิตรภาพที ่๒๐๗
59 นางเพ็ญศรี เพิกนิล ครู โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
60 นางบังอร บัวชุม ครู โรงเรียนวัดศรีประชุมชน
61 นางสาวอมรรัตน์ บัณฑิตาโสภณ ครู โรงเรียนวัดศรีประชุมชน
62 นางชเนตตี ชังเกตุ ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (อินทปัญญาราษฎร์นุกูล)
63 นายเสน่ห์ ดอนพรมมะ ครู โรงเรียนวัดหนองกลางดง (อธิกราษฎร์คณารักษ)์
64 นางรัตนา เทศนา ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว
65 นายปรัชญา นาคจันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาพุด (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๒๒๐)
66 นางกนกพรรณ จินดาเจี่ย ครู โรงเรียนวัดแก้วฟ้า
67 นายอ านาจ ห่วงทอง ครู โรงเรียนวัดแก้วฟ้า
68 นางปัทมา ประสงค์สุข ครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม
69 นางอรวรรณ วัดเอก ครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม
70 นางชนกเนตร เกาสังข์ ครู โรงเรียนวัดหนองมะค่า
71 นางสาวสมพร เจริญสกุล ครู โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุขประชานุกูล)
72 นางสาวสุมิตรา ฉันทานุรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ ์(ศรีพรหมินทร์)
73 นายณัฐดนัย อยู่พิพัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ ์(ศรีพรหมินทร์)
74 นางสุมาลี ประดับเวทย์ ครู โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
75 นายประชุม อินแสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
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76 นางวิภา พันธุเ์ปรม ครู โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
77 นางธัญนันท์ วัฒนา ครู โรงเรียนวัดสนามไชย (สนามไชยประชานุกูล)
78 นางพิสมัย วริกูล ครู โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที ่๑๗๘
79 นางนิภา เศวตภานุวัตร ครู โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที ่๑๗๘
80 นางวิไลลักษณ์ สกุลอินทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ
81 นางสาวโกสุม สุฉันทบุตร ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ
82 นายอดิศร สวยนภานุสรณ์ ครู โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (ถนอมราษฎร์อุทิศ)
83 นางพนิดา ลิปิการกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้ วันชัยประชาสรรค์)
84 นางอารีย์ บุญเฮ๊ียะ ครู โรงเรียนวัดเหนือ
85 นางศิราภรณ์ ศรีทองสุข ครู โรงเรียนวัดแหลมทอง
86 นางวรรณี บุตรอยู่ ครู โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร)
87 นางนวลจันทร์ กล่ินหอม ครู โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร)
88 นางฉลวย พุม่นิล ครู โรงเรียนวัดล าน้ า (กัลยาณราษฎร์บ ารุง)
89 นางปวีณา จิตร์เทีย่ง ครู โรงเรียนวัดล าน้ า (กัลยาณราษฎร์บ ารุง)
90 นางมณี เหรียญทอง ครู โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชาสรรค์)
91 นางจงรักษ์ นิ่มบุญ ครู โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชาสรรค์)
92 นางสุกัญญา วรรณวิชิต ครู โรงเรียนวัดดอนคา (ชอบธรรมประชาสรรค์)
93 นางวงเดือน ผ่ึงผาย ครู โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล)
94 นางชูชีพ สมพงษ์เจริญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิเ์บญจมอุทิศ)
95 นางปราณี ยังภู่ ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิเ์บญจมอุทิศ)
96 นายพีระศักด์ิ ทองหน้าศาล ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิเ์บญจมอุทิศ)
97 นางนิตยา ทองหน้าศาล ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิเ์บญจมอุทิศ)
98 นายมานพ สุธาพจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน
99 นางทิพวรรณ เอี่ยมเดชา ครู โรงเรียนวัดม่วง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง ๓๖๗)

100 นางรัตนา ขันทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด)
101 นายเสนาะ โกพัตตา ครู โรงเรียนวัดตาล
102 นายภานุวัฒน์ บุญทุบุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา)
103 นางสาวสุนันท์ ขันทอง ครู โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง (สโมสรไลออนส์บ้านโป่งอุปถัมภ)์
104 นางภิรมย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดดีบอน (กล่อมเอกชัยวิทยา)
105 นางทิพพรัต อินทันวิทย์ ครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ)
106 นางพรรณราย เฉานา ครู โรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา)
107 นางสาวจิตรา วันดี ครู โรงเรียนบ้านหนองครึม
108 นางผ่องศรี ธรรมราชา ครู โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)
109 นายสุชาติ ชินอนันต์สกุล ครู โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง (พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์)
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110 นายเจษฎา พันธ์กิตติกุล ครู โรงเรียนวัดสนามไชย (สนามไชยประชานุกูล)
111 นางราตรี ตันติธวัชวงศ์ ครู โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)
112 นางศิริพร คงดี ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
113 นางมะปราง วงษ์ยะรา ครู โรงเรียนวัดท านบ (ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล)
114 นางวิภาพร บัวชุม ครู โรงเรียนวัดท านบ (ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล)
115 นางสุเนตร ซ่ือเหล่ือม ครู โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน (หนองเอี่ยนประชาสรรค์)
116 นางสาวจิดาภา อินทโพธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิเ์บญจมอุทิศ)
117 นางพรรณสุดา ภูเ่ต็ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิเ์บญจมอุทิศ)
118 นางรัตนา จ านงสันติศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิเ์บญจมอุทิศ)
119 นางชมจันทร์ ธีระตระกูล ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

1 นายสหรัฐ คงมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นางสุวรรณ์ สุจริตจันทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางยุภา โต๊ะเงิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
4 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์
5 นางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์
6 นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ ศึกษานิเทศก์
7 นายค าลพ ศิริมากร ผู้อ านวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
8 นายเกษม เขียวสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุง้
9 นางสาวแสงระวี อุ่นเรือน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง

10 นายณรงค์ฤทธิ ์ปลากัดทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกล าพานวิทยา
11 นายประกอบ ประจงแต่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงน้อย
12 นายสารวิน ควรหัตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองแก้ว
13 นายวรศักด์ิ ภูเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ
14 นายบุญเลิศ เติมแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
15 นายภิรมณ์ จันทร์โนทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1
16 นายเสน่ห์ รสฉ่ า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่จ าปาทอง
17 นายวิสุทธิ ์พลอยกลุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ
18 นายเจริญ เพชรดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น
19 นายสวอง ชื่นชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะรุม
20 นายวีระศักด์ิ พลอยบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
21 นางนงลักษณ์ ไล้ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยวด
22 นายอาทร บุญคุ้มครอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระเตย
23 นางธนาภรณ์ รักษ์มณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
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24 นายกมล เรืองรุ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา
25 นางรัตณา สุนันทวนิช ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
26 นางสาวเบญจวรรณ ภักดีนวล ครู โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร
27 นางปิยะนันท์ เพไทย ครู โรงเรียนวัดทุง่สิงห์โต
28 นางกรรณิการ์ แพน้อย ครู โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
29 นางรัชวรรณ นรสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
30 นางชญาภา แก้วนิยม ครู โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
31 นางนวลพร้ิง สังข์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
32 นางเยาวลักษณ์ อินทรสมใจ ครู โรงเรียนวัดถนนแค
33 นางพรรณปมนพร พิมพ์พืชน์ ครู โรงเรียนวัดถนนแค
34 นางนันทกา ทองอร่าม ครู โรงเรียนวัดถนนแค
35 นางสาวศันสนีย์ พวงทอง ครู โรงเรียนวัดท่าแค
36 นางปราณี ท้วมทอง ครู โรงเรียนวัดท่าแค
37 นางวรนุช ปัญญาเรือง ครู โรงเรียนวัดท่าแค
38 นางเบ็ญจมาศ เติมแก้ว ครู โรงเรียนวัดท่าแค
39 นางสาวบุบผา บริสุทธิพ์านิช ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
40 นางวันทนีย์ ทองสันต์ ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
41 นายทนงศักด์ิ สนโสม ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
42 นางจินตนา ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
43 นางปฐมพร แจ้งแสงทอง ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
44 นางบุหงา สังกลม ครู โรงเรียนโคกล าพานวิทยา
45 นางจตุพร กางแก้ว ครู โรงเรียนโคกล าพานวิทยา
46 นางพิวัลย์ยา น้อยวงษ์ ครู โรงเรียนโคกล าพานวิทยา
47 นางสาวรัตนา แนบเนียร ครู โรงเรียนวัดโพธิร์ะหัต
48 นางสาวยุพิน พึง่อุทัยศรี ครู โรงเรียนวัดโพธิร์ะหัต
49 นางวิไล มิ่งทอง ครู โรงเรียนวัดโพธิร์ะหัต
50 นางไฉน เร่งรัด ครู โรงเรียนวัดโพธิร์ะหัต
51 นางอัญชลี ตันเจริญ ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน
52 นางยุพา เลิศไตรกุล ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน
53 นายลือชัย ทับพุม่ ครู โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม
54 นางวิไลวรรณ ขุนจรูญ ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู 2500)
55 นางสาวอาภรณ์ พูลศิลป์ ครู โรงเรียนวัดตะลุง
56 นางวรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ
57 นางวงษ์เดือน วงษ์โอวาท ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
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58 นางพรสุดา สังษิณาวัตร ครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
59 นางพัชรดา สิงห์โต ครู โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1
60 นางสาวปิยะเนตร เทียมสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดใหม่จ าปาทอง
61 นางวิไลลักษณ์ จึงจรรยา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
62 นางลัดดาวัลย์ กาญจนวาทิน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
63 นางพรวิภา ปัน้งา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
64 นางนภาพรรณ ทัศนสนวิจารณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองถ้ า
65 นางอัจฉรี แนบนวล ครู โรงเรียนบ้านหนองถ้ า
66 นางเสาวลักษณ์ พุม่ส าเภา ครู โรงเรียนบ้านหนองถ้ า
67 นางวนิชา อ่อนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
68 นางจงลักษณ์ เทียมสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
69 จ่าสิบโทสงบ จันทร ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
70 นายชัยมงคล ไตรธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
71 นางรวงพร ภูเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
72 นางกาญจนา ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
73 นางสมบุญ ตุลาทอง ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
74 นางวรนุช วิมลพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
75 นางสุมาภรณ์ เจริญตะคุ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
76 นางทิพวรรณ รัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
77 นายปิยะ เกิดโภคา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
78 นางปิยะพร สุ่นปาน ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
79 นางสาวอมรา กินจ าปา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
80 นางวิภา ยศเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
81 นางเพ็ญศรี พันธุเ์กตุ ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์
82 นางสาวสายหยุด แก้วสว่าง ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์
83 นางสมหวัง เทีย่งอินทร์ ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์
84 นางดวงเพ็ญ กล่ินจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์
85 นายชาญชัย นิ่มโชคชัยเจริญ ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์
86 นางชนินันท์ ไตรมงคลวิวัฒน์ ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์
87 นางประกาย ถินจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์
88 นางอัญชลี สมทรัพย์ ครู โรงเรียนเมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์
89 นางสุกัญญา หีบไสสงค์ ครู โรงเรียนวัดตะเคียน
90 นายพิสนธิ ์ยวงนาค ครู โรงเรียนวัดข่อยกลาง
91 นายวินิจ จันทร์ทวี ครู โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
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92 นางภาวิณี มีคุณ ครู โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
93 นางกาญจนา แก้วจีน ครู โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
94 นายเอกดิน นุ่มดี ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง
95 นางพรพรรณ สดวกดี ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง
96 นายสงเคราะห์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่
97 นายช านาญ ชาวข้าวไร่ ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่
98 นางนันทนัช อาษาสุข ครู โรงเรียนวัดสะพานคง
99 นายสามารถ อาษาสุข ครู โรงเรียนวัดสะพานคง

100 นางอุดมลักษณ์ ภัทรกาญจนานนท์ ครู โรงเรียนวัดสะแกราบ
101 นางรุ่งทิพย์ อุ่นอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
102 นายวิชัย ปิน่แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
103 นางจุไรรัตน์ แก้วธนพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
104 นายประเสริฐ เปีย่มวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
105 นางสวอง พุกสอน ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
106 นายอพิทัย พักตร์ชื่น ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
107 นางนิรมล สมประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
108 นางอุดม ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
109 นางสาวดวงสมร ทองเกิด ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
110 นายไพโรจน์ ก าทองค า ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
111 นายบุญสม อรุณรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
112 นางทองดี อ่วมทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
113 นางสุธาทิพย์ บุญมา ครู โรงเรียนบ้านวังจั่น
114 นางสาวประพรรณเพชร อินทรทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
115 นายประภาส ศรีศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
116 นางบุญหอม หงษ์สิงห์ทอง ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
117 นางฐิติมา เทียนก้อน ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
118 นางเพชรศรี สุรวาท ครู โรงเรียนโคกส าโรง
119 นางวลัยพรรณ ชื่นจิตร ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม
120 นางจงกล เกตุวัง ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน
121 นายสุริฉันท์ กลัดงาม ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
122 นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
123 นางกาญจนา วรชื่น ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
124 นางสมบัติ วงษ์พยอม ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
125 นางประทีป ทางดี ครู โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
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126 นางสมภิตย์ อินปาน ครู โรงเรียนวัดถ้ าตะโก
127 นางศศิธร นามวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดคลองเม่า
128 นายไพบูลย์ นามวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดคลองเม่า
129 นางจ านงค์ ชูชัยมงคล ครู โรงเรียนวัดมุจลินท์
130 นางฤดีมล อิ่มเอิบ ครู โรงเรียนวัดมุจลินท์
131 นางจันทนา ทองประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดมุจลินท์
132 นางสาวพิมพร เอมใจ ครู โรงเรียนบ้านบางงา
133 นางธนัชชา ญาณฉันทกุล ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รี
134 นางวิไลวรรณ ศรีสุคนธรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเกตุ
135 นางไขแสง วงษ์นิ่ม ครู โรงเรียนวัดเกตุ
136 นางชูศรี สุ่มอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านบางล่ี
137 ว่าทีร้่อยตรีหาญณรงค์ ชอบประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุง้
138 นางส าเนา เสือยอด ครู โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์
139 นางทิพวรรณ บัวทอง ครู โรงเรียนวัดโพธิต์รุ
140 นางนพรัตน์ แก้วเกตุ ครู โรงเรียนวัดยวด
141 นางประทุม ข าศรีสุข ครู โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม
142 นางเพลินใจ ประชากุล ครู โรงเรียนวัดคงคาราม
143 นางเรณู เวลาดี ครู โรงเรียนวัดคงคาราม
144 นางบังอร จันทร์สุเทพ ครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
145 นายประวิทย์ สีทับทิม ครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
146 นางเรณู ปาลวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเกร่ินกฐิน
147 นางบุญตา ฤาชา ครู โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา
148 นางมะลิ หาญดี ครู โรงเรียนวัดธรรมิการาม
149 นางเรณู โพธิท์อง ครู โรงเรียนวัดเทพอ าไพ
150 นางสาวสมจิตร แก้วกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดบางพึง่
151 นางสุกัญญา ทรงประไพ ครู โรงเรียนวัดบางพึง่
152 นางวีนัส พิมพาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางพึง่
153 นางสมบุญ หมีนอน ครู โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
154 นางล าจวน ถ้ าหิน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
155 นางวิมล เลสัก ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
156 นายทนา แปลกวงศ์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ทะเลหญ้า
157 นางมัลลิกา ประทุมถิ่น ครู โรงเรียนชุมชนต าบลหินปัก
158 นางประคอง ภูแ่ส ครู โรงเรียนบ้านดอนดึง
159 นางทองค า มากโหน ครู โรงเรียนวัดดงพลับ
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160 นางวิจิตร กล่ินนาค ครู โรงเรียนวัดหนองคู
161 นางศรีจันทร์ ทวีคูณ ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
162 นายพิเชษฐ์ ขันทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแก

1 นายต่อศักด์ิ บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวิชา ท าเพียร ศึกษานิเทศก์
3 นางชุลีพร สุระโชติ ศึกษานิเทศก์
4 นายไพโรจน์ วังบรรณ์ ศึกษานิเทศก์
5 นายประวิทย์ ต้นสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์
6 นายศุภกิจ สิงหพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว
7 นายวินัย พรรณรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
8 นายกมล ศิริสลุง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกสลุง
9 นายทองสุข ชัยอาวุธ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดด ารงบุล

10 นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
11 นายอมร บุญเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย
12 นายอุดม ใจดีเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระเพลง
13 นายสุพรต คันธสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังทอง
14 นายวิเชียร พูลพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดตาเพชร
15 นายวีระศักด์ิ ป่าสลุง ผู้อ านวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
16 นายชูชัย โพธิช์่วย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหวตาบัว
17 นายเจริญศักด์ิ ทะนุก ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที ่๑๕๗
18 นายสมชาย เงินแจ่ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดีลัง
19 นางกาญจนา เกษไชย ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกอก
20 นางชญาณ์พิมพ์ มั่นเลิศธ ารง ครู โรงเรียนบ้านห้วยนา
21 นางสาวอังสนา หลายเจริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ
22 นางสมจิตร เมืองโคตร ครู โรงเรียนวัดศิริบรรพต
23 นางสมบัติ เบียดนอก ครู โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
24 นายฉลอง สุนทรศาลทูล ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
25 นางสาวอารีย์ สนุ่นดี ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
26 นายนิพล ฉุนหอม ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้ า
27 นางรัตนา เพ็ชร์ท่าช้าง ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
28 นายศักด์ิชัย สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
29 นางสาวจุฑารัตน์ อู่ส าราญ ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
30 นางวิมล แกมขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
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31 นางสาวบุญสม ตรีปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
32 นางหทัยทิพย์ สถาพรพานิช ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
33 นางทองพูล ทับพุม่ ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม
34 นางสุนีย์ สีสด ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม
35 นางลัดดาวัลย์ ขันธุปัทม์ ครู โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ)์
36 นางพัชรินทร์ คงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
37 นางสาวปราณี สงวนสุข ครู โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
38 นายไสว โปร่งเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
39 นางอุษา ปรีชา ครู โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
40 นายเผด็จ ธรรมศักด์ิชัย ครู โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
41 นายเดชไชย ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
42 นางสุขฤดี แสงภัทรเนตร ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
43 นางฐณมน สมชนะ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
44 นางระพีพรรณ จิตรสม ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
45 นางประภาศรี แสงฉาย ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
46 นายสังวาลย์ เกรียงไกร ครู โรงเรียนวัดโคกสลุง
47 นางแพรวพรรณ เกรียงไกร ครู โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง
48 นายสุรศักด์ิ ปานพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
49 นางสาคู บุญเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
50 นางไพรวัลย์ ไตรญาณ ครู โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
51 นายสมเกียรติ เอมจั่น ครู โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
52 นายปรีชา เปล่ียนสกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
53 นางดวงจันทร์ พรมชมชา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
54 นางบุบผา กองพิลา ครู โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา
55 นางสาวสมปอง พรายงาม ครู โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา
56 นางวิไลลักษณ์ ยามะเพวัน ครู โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา
57 นางเปรมศรี แสงไชย ครู โรงเรียนวัดหนองนา
58 นางสุมาลี แสงทอง ครู โรงเรียนวัดหนองนา
59 นางขนิษฐา ขันตี ครู โรงเรียนวัดหนองนา
60 นางรัตนา เพ็ชรเมือง ครู โรงเรียนพรหมรังษี
61 นางสาวระลอง เกษร ครู โรงเรียนพรหมรังษี
62 นางอ าภา เวฬุวนารักษ์ ครู โรงเรียนวัดด ารงบุล
63 นางรัตนา วงศ์ชยานันท์ ครู โรงเรียนวัดด ารงบุล
64 นางสุนีย์ ชัยอาวุธ ครู โรงเรียนวัดด ารงบุล
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65 นางสุตฏิพงค์ เรืองรุ่ง ครู โรงเรียนช่องสาริกา
66 นางจารุณี ประคองทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านดีลัง
67 นายสถิตย์ วัดเข่ง ครู โรงเรียนน้ าสุดวิไลประชาสรรค์
68 นางสาวธิดารัตน์ ยาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
69 นายเฉลิม สุขสาขา ครู โรงเรียนบ้านซับโศก
70 นางพเยาว์ อินสกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวง
71 นายธานี ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบ่อคู่
72 นายรัชพล ช้างน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
73 นายณรงค์ สินกล่ า ครู โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บ ารุง
74 นางจุฬารัตน์ เกียรติศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
75 นายณรงค์ ค าคุณ ครู โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
76 นายชัยวัฒน์ กล่ินเกษร ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
77 นางพรดิถี ยอดดี ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
78 นางรัชญา มีโฉม ครู โรงเรียนบ้านวังแขม
79 นายเสมอ ใจหาญ ครู โรงเรียนบ้านวังแขม
80 นายบ าเพ็ญ วาชัยศรี ครู โรงเรียนบ้านยางราก
81 นางสาวทัศนี ธรรมมะ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
82 นางจงใจ ใจหาญ ครู โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
83 นางสาวพยุง คงพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
84 นางวัชรีย์ ดีผิว ครู โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร
85 นายวิฑูรย์ อ่อนธรรม ครู โรงเรียนบ้านเหวตาบัว
86 นางสาวจรีย์ ก าเนิดศิริ ครู โรงเรียนบ้านเหวตาบัว
87 นางกัญญาณัฐ นิลจง ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอล าสนธิ (บ้านหนองรี)
88 นายสมปอง บุญแต่ง ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอล าสนธิ (บ้านหนองรี)
89 นายชัย รักบุญ ครู โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
90 นางมาลัย เจียมเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
91 นางชุติกาญจน์ พวงภู่ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
92 นายบ ารุง ทิพเกษร ครู โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว
93 นางสาวเบญรัตน์ แก้วเรียน ครู โรงเรียนบ้านหนองส าราญ
94 นายประวิทย์ สายเนียม ครู โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
95 นางวรรณี แก้วโมกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง
96 นางอัจฉรา เทพทอง ครู โรงเรียนบ้านล าโกฎิทอง
97 นางสมเกียรติ เงินแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านม่วงค่อม
98 นางจิตรลดา ใจประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่
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99 นายดิลก จ าปา ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

100 นางสาววรพร ศรีวินิต ครู โรงเรียนบ้านทุง่ท่าช้าง
101 นายลือชัย พันธุเ์กตุ ครู โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
102 นายอุดมสิน ศรีจันดี ครู โรงเรียนบ้านล าสนธิ
103 นายวิชิต ค ารักษา ครู โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
104 นายนิคม ธัญญเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองเสมา

1 นางสุนทรี  โพธิท์อง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2 นางปนัดดา  โปชัยคุปต์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
3 นางอรพรรณ ทองธิราช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง
4 นายนิยม เกตุวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านแลง
5 นายบุญสนอง  แก้วประเทศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง
6 นางพิมพร  ไชยตา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว
7 นายสมเกียรติ  กันไชยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบพลึง 
8 นายประสิทธิ ์ เตชะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากหัววัง 
9 นางมณีวรรณ  นกเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ฝาย

10 นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
11 นายศิวะชัย พรหมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย ปางปง-ปางทราย
12 นางสุนันท์  เรืองจิตต์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 
13 นางสุนันทา  อินผูก  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 
14 นางกมลรัตน์  จันทร์อินตา  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันก าแพง 
15 นายจ ารัส  แสนจิตต์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 
16 นางระพีพรรณ์  ชูทรัพย์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 
17 นางศิริพร  หาญเตชะ  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 
18 นางกุลพร  ถวิลวงศ์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแหง
19 นางเบญจวรรณ  วงศ์ธิดา  ครู โรงเรียนทุง่หนองขามวิทยา 
20 นางสิริวรรณ  พันธุก์สิกร  ครู โรงเรียนทุง่หนองขามวิทยา 
21 นางนิรมล  เกตุวงค์  ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา
22 นางจินตนา  ส่วนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา
23 นายสุวรรณ  วิญญา  ครู โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 
24 นางเทพธิดา  ธิช่างทอง  ครู โรงเรียนบ้านทุง่กล้วย 
25 นายน้อย  ไชยเชียงของ  ครู โรงเรียนบ้านทุง่กล้วย 
26 นางปิยดา  ค าภิระปาวงศ์  ครู โรงเรียนบ้านทุง่กล้วย 
27 นางสุรีย์  เพ็ญสุวภาพ  ครู โรงเรียนบ้านทุง่ฝาย 
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28 นายทรง  พุทธวงค์  ครู โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 
29 นางมนุบล  ค าภิระแปง  ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
30 นางละเอียด  ยะจินะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
31 นางศรัญญา  บวรศักดิยุต  ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
32 นายบุญเชียร  ทิพย์ศรี  ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
33 นางกาญจนา  ทาทาน  ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
34 นางผ่องพรรณ์  สายสืบ  ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
35 นางจริยา  วัชระ โชติพิมาย  ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
36 นางวรางคณา เกษณา ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
37 นางวีเกษ  พูดตรง  ครู โรงเรียนบ้านปันง้าว
38 นายสวิง  นามเสน  ครู โรงเรียนบ้านป่าเหียง
39 นางผ่องศรี  เตจ๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 
40 นางวรรณา  ค าสม ครู โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 
41 นางนิรุชา  จ าฟู  ครู โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 
42 นายบุญส่ง  หอมแก่นจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านแม่หล่วง 
43 นางรัชนี  ฤทธิพรหม  ครู โรงเรียนบ้านแม่อาง 
44 นายไพศาล  ทิพย์ศรีบุตร  ครู โรงเรียนบ้านแม่อาง 
45 นายสัญญา  แก้วหล้า  ครู โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 
46 นางสุมาลี  มูลยะ  ครู โรงเรียนบ้านสันทราย 
47 นางปริศนา  ธ ารงพิทยานันท์  ครู โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 
48 นายสมบัติ  ขันทิตย์  ครู โรงเรียนบ้านห้วยอูน 
49 นางพวงทอง  ไชยศร  ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
50 นายธงกมล  วงศ์กระสันต์  ครู โรงเรียนบ้านใหม่
51 นางคนึงสุข  กาชัย  ครู โรงเรียนบ้านอ้อน
52 นางสุพิน  อริยะเครือ  ครู โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
53 นายค าพู  ไชยโวหาร  ครู โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
54 นายมนู  คชพรม  ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
55 นายไพรสณฑ์  มหาวรรณ  ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
56 นางกัลยา  สุวรรณแพร่  ครู โรงเรียนวัดต้นต้อง
57 นางเกษร  เตชะ  ครู โรงเรียนวัดน้ าโท้ง
58 นางกัญญา  ไชยเนตร  ครู โรงเรียนวัดบ้านแขม
59 นางนงเยาว์  แดนอ่วน  ครู โรงเรียนวัดบ้านแขม
60 นายสุภาพ  ถึงสุข  ครู โรงเรียนบ้านห้วยหก 
61 นางลัดดา  มูลผ้ึง  ครู โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง
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62 นางสิริมาสวดี  ศิริวงศ์  ครู โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง
63 นางพัชรินทร์  ปัญญายืน  ครู โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
64 นางสุรีย์พร  ฤทธิพรหม  ครู โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์
65 นางภารดี  ฝ้ันจักสาย  ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
66 นายพจน์  ปัญญายืน  ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
67 นางรุจนี  ทองค า  ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
68 นายวรพล  ปาปลูก  ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา
69 นายสะอาด  กันทะ  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง(ธงชัยศึกษา)
70 นางพีระพรรณ  เครือค าขาว  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง(ธงชัยศึกษา)
71 นางศรีนวล  อินต๊ะเสน  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง(ธงชัยศึกษา)
72 นางจ าเรียน  อุดมชัย  ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)
73 นางก าไร  ลูกประค า  ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)
74 นางศรีเพ็ญ  ค าเคร่ือง  ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)
75 นางบุปผา  เชื้อสะอาด  ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)
76 นางเรียม  ตระกูลอินทร์  ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)
77 นางวิมลรัตน์  เจริญธนฤทธิ ์ ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
78 นางสดศรี  เป็งวงศ์  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
79 นางณัฐพัชร์  บวรภัสพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
80 นางประทิน  ต้ังวิบูลยกิจ  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
81 นางอุไรวรรณ  เรียนปิงวัง  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
82 นางสุปภาวดี  บุญศรี  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
83 นางมาลี  สังข์สมบูรณ์  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
84 นางอุษณีย์  แสงวัง  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
85 นางชฎาภา  วงษ์มณี  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
86 นางวันทนา  เมืองค า  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
87 นางนงคราญ  โชติเล็กธนา  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
88 นายอุดม  พูดตรง  ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
89 นางอ าภา  เตชะอุ๊ด  ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
90 นางรัตนา  ธนะบุญเรือง  ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
91 นางวรรณี  อริยะสมบัติ  ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
92 นางนิภาพร  ยอดยา  ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1

1 นายบุญส่ง กิ่งก้ า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ ศึกษานิเทศก์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2
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3 นายสาคร วลัยพรอนันต์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
4 นายเจริญชัย วัทธศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
5 นายสิงห์แก้ว ประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ าโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ)์
6 นายยุทธ ประไพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องห้า
7 นายเจริญ วงศ์สมศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนอง
8 นายยิ่งศักด์ิ พิณภิรมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดง
9 นายบรรจง สลีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนล้อมแรดวิทยา

10 นายอร่าม แปงสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
11 นายวีระ ปงหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังพร้าววิทยา
12 นายประเวศ เนตรสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอมปิง
13 นายอนุมัติ ยอดค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
14 นายกิติวัฒน์ กิติธนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เลียง
15 นายจเร บุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
16 นายธนพล ธนทรัพย์ทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่พริกบน
17 นางยุพิน ศุภรัชต์เศรณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน
18 นางสังวาลย์ เคร่งครัด ครู โรงเรียนบ้านน้ าโทก-หัวดง
19 นางบุญน า ค้ิวดวงตา ครู โรงเรียนบ้านแม่ทะ
20 นางสวนิต ภัทรโชควัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหลุก
21 นางแพรวพรรณ ปันติสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านแม่ปุง
22 นางอ าพร เม่นวังแดง ครู โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
23 นายบุญส่ง ฟูปลูก ครู โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
24 นางปนัดดา นพคุณ ครู โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
25 นายสุทธิศักด์ิ เครือวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบอม
26 นายสมบัติ วงค์จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
27 นางสรวีย์ เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านนาดู่
28 นางดวงจันทร์ วงศ์เหมย ครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
29 นางสุชาดา เสมอวงศ์ต๊ิบ ครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
30 นางสาวนงคราญ เครือแปง ครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
31 นางลัดดา คัมภีรปัญญาโชติ ครู โรงเรียนวัดบ้านทุง่
32 นางวัจนา เทิม้แพงพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน
33 นายจีระศักด์ิ จักรสาน ครู โรงเรียนบ้านท่าเวียง
34 นางสุภารัตน์ เปีย้สาย ครู โรงเรียนบ้านท่าเวียง
35 นางวันทนี ทิมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
36 นางดวงเดือน อินต๊ะชัย ครู โรงเรียนบ้านน้ าดิบ
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37 นางวรรณภา เสาร์เรือน ครู โรงเรียนบ้านเวียง
38 นางจินตนา แสนหมุด ครู โรงเรียนบ้านเวียง
39 นางสุรีย์ภรณ์ ต๊ิบประสอน ครู โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
40 นางประนอม วงศ์ปุย๋ ครู โรงเรียนวังหินวิทยา
41 นางอนงค์รักษ์ วงศ์ษา ครู โรงเรียนบ้านสองแคว
42 นายวีระพล อินต๊ะปะ ครู โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
43 นายสุรพงษ์ นิ่มสุวรรณ ครู โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
44 นางบานเย็น น้อยดี ครู โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
45 นางวัชรียา ใจสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ าตาลอนุเคราะห์)
46 นายเจริญ เรืองจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ าตาลอนุเคราะห์)
47 นางเทียมจันทร์ ชัยสมพร ครู โรงเรียนศาลาวิทยา
48 นางสุทินีย์ แปงสนิท ครู โรงเรียนศาลาวิทยา
49 นางวิไล ขัดผาบ ครู โรงเรียนบ้านท่าผา
50 นางสิรินภรณ์ กาเตจ๊ะ ครู โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง
51 นายเพทาย อุเทน ครู โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง
52 นางพิศมัย สุยะตา ครู โรงเรียนวังพร้าววิทยา
53 นางสาวถนอมศรี บุญตัน ครู โรงเรียนวังพร้าววิทยา
54 นางอาภรณ์ ไชยวรรณ ครู โรงเรียนวัดนาแก้ว
55 นางศุภวรรณ บุญคง ครู โรงเรียนวัดนาแก้ว
56 นางอุดมพร ยศปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม
57 นางสุดคนึง มิตตา ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุล าปางหลวง
58 นายไพโรจน์ พรมเรือง ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุล าปางหลวง
59 นางอ าพร พรมเรือง ครู โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง
60 นางสาวฟองจันทร์ พุทธสาร ครู โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุง
61 นายสุวัช ศรีสด ครู โรงเรียนบ้านนาจะลา
62 นายสนั่น ปิงแก้ว ครู โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
63 นางอรุณรุ่ง ยะหัวฝาย ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ า
64 นายเชวง แขมค า ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ า
65 นายเกษม กาวิโล ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
66 นางลมัย เรือนวิไล ครู โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
67 นางไกลตา กล่ันตา ครู โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
68 นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะ ครู โรงเรียนบ้านแม่เลียง
69 นางศรีลา นางทิน ครู โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
70 นายบรรเจิด ดวงบุรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
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71 นางละออ คันธวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
72 นายเกษม ขันตรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่
73 นางวิภาพร แลบุญมา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่
74 นางลักขณา เดชะหลอ ครู โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง
75 นางวิภาวดี มิ่งเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
76 นางวราภรณ์ ลาภะกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
77 นายรัชตา ศรีวิชัย ครู โรงเรียนบ้านเด่น
78 นายนิกร อุดแคว ครู โรงเรียนบ้านอุมลอง
79 นางอุทุมพร สุภาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่พริกบน
80 นางปวีณา ขัดทาน ครู โรงเรียนต้นธงวิทยา
81 นางสาวบุญพา วงศ์วาน ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ัง

1 นายสุเทพ ทับบ ารุง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นายกิตติพงษ์ เมืองยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
3 นายประสงค์ ปาสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
4 นายพงศ์ศักด์ิ ตามสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ตา
5 นายปรีชา ปันดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปงคอบ
6 นายประดิษฐ์ สัตย์มาก ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่คาวิทยา
7 นายอภิรมย์ อภิวงศ์งาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่โป่ง
8 นายศรีวร กิ่งนาละ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
9 นายเทพพิทักษ์ สมใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา

10 นายบุญมา ทีเก่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนผาช่อวิทยา
11 นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนปลายนาวิทยา
12 นายนิรันดร์ ตันจันกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอวิทยา
13 นายด ารง วงค์ขัติยะ ครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
14 นางจันทร์ฉาย รูปงาม ครู โรงเรียนบ้านแป้น
15 นางอัปสร สุรินทร์โท ครู โรงเรียนบ้านแป้น
16 นางพิมพ์ใจ ต้องจิตร ครู โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
17 นางมลฤดี แต้มด่ีม ครู โรงเรียนบ้านสบลี
18 นางสาวเทียมจันทร์ อินต๊ะสืบ ครู โรงเรียนบ้านหนอง
19 นางมณีรัตน์ พรหมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่กองปิน
20 นางสาวกรัณฑรัตน์ สุทธิพรมณีวัฒน์ ครู โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
21 นางเพียรทอง ไชยวิลยศ ครู โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
22 นางสัญญา จิตต์เกษม ครู โรงเรียนบ้านแพะ
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23 นางจินตนา ตุลาสืบ ครู โรงเรียนบ้านแพะ
24 นางพาณี ยศวิทยากุล ครู โรงเรียนบ้านทุง่ฮี
25 นายประหยัด นรสาร ครู โรงเรียนบ้านวังโป่ง
26 นายบุญธรรม มณฑา ครู โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว
27 นายสุทัศน์ ยศสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ
28 นางสาวอุ่นจิตร์ โสภา ครู โรงเรียนบ้านไร่
29 นางผ่องผิว คิดอ่าน ครู โรงเรียนบ้านวังมน
30 นายวัฒนพงศ์ ไชยวิริยะ ครู โรงเรียนบ้านแม่ตา
31 นายฉัตรทอง เอื้อเก่ง ครู โรงเรียนบ้านแม่ตา
32 นางทัศนีย์ พุทธสอน ครู โรงเรียนปลายนาวิทยา
33 นางพรรณี บุตรใสย ครู โรงเรียนปลายนาวิทยา
34 นางสาวพัชนีย์ ตาสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปางดะ
35 นายสมบูรณ์ สายเขียว ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
36 นางทองดี เทพศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
37 นางดาวเรือง สุริยะวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
38 นายอัษฎา วงศ์ขัติ ครู โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
39 นางอัจฉราภรณ์ สุรภักดี ครู โรงเรียนบ้านขอวิทยา
40 นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรม ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

๑ นายชาติชาย กันกา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
๒ นายบัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๓ นางนิลวรรณ ศรีเรือน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๔ นางสาวพจนารถ มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
๕ นายเจตนา เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ 
๖ นายอนันต์ บ ารุงแจ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหมืองกวัก
๗ นายปราณ ไชยวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
๘ นายโกวิทย์ ล้ินฤาษี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันคะยอม
๙ นายณรงค์ฤทธิ ์สมศรีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขี้เหล็ก

๑๐ นายธวัชชัย ชัยปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองซิว
๑๑ นางอ าพร จอมแปง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อโจง
๑๒ นายกีรติ ฟองทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล่ามช้าง
๑๓ นายสุพจน์ อริยะจักร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ
๑๔ นายถวิล สุขเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่ายาง
๑๕ นายศักด์ิชัย ชัยวิรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองล าพูน
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๑๖ นางนัลภา ผดุงกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฮ่องกอก
๑๗ นายอธิวัฒน์ กองเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสถาน
๑๘ นายวิไชย แดงกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต้นโชค
๑๙ นายสุรินทร์ มะโนค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าบอน
๒๐ นายวีระ ภีระเป็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านม้า
๒๑ นายสุรศักด์ิ อินแถลง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนตอง
๒๒ นายนิคม ปาดอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล
๒๓ นายสุคนธ์ กาสุยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่
๒๔ นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๕ นายปกรณ์ ธรรมตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีป้าน
๒๖ นางสาวศิริราวรรณ์ นิลวรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไซ
๒๗ นางพรสวาท บุญเหมย ครู โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้
๒๘ นางศรีสังวาร มูลรินต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้
๒๙ นางสิริรักษ์ เตชาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
๓๐ นางพัชรี ทาระวา ครู โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม
๓๑ นางวิยะดา วุฒิ ครู โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม
๓๒ นางรัตนา มาลา ครู โรงเรียนวัดสันคะยอม
๓๓ นางอารุณี กันทะวัง ครู โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
๓๔ นางกมลทิพย์ อินลวง ครู โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
๓๕ นางสาวศศิภา เดชวงค์ ครู โรงเรียนวัดสันป่าสัก
๓๖ นายไพโรจน์ ลือศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดสันป่าสัก
๓๗ นางลินจง ณะพรหม ครู โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง
๓๘ นางสุณี วงค์มณี ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ
๓๙ นางผ่องศรี พิงคะสัน ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ
๔๐ นายสถาพร พงศ์พนขันธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองซิว
๔๑ นางผ่องพรรณี เตชะพี ครู โรงเรียนวัดหนองซิว
๔๒ นางเบญจมา ประสาธน์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย
๔๓ นางสาวกรรณิการ์ ปัญส่งเสริม ครู โรงเรียนวัดกอข่อย
๔๔ นางสาวสุภา เสาร์ตา ครู โรงเรียนต าบลบ้านแป้น
๔๕ นางนิตยา เนตรศักด์ิเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลล าพูน
๔๖ นางสุพินธ์ เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลล าพูน
๔๗ นางดาริกา หอเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเวียงยอง
๔๘ นางธีราพร ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนวัดป่าแดด
๔๙ นางสัญญา กะวัง ครู โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
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๕๐ นายประทัน ศรีตันดา ครู โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ
๕๑ นางพรเพ็ญ สุรินทร์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ
๕๒ นายอ านวย ใจค า ครู โรงเรียนต าบลริมปิง
๕๓ นางสาวนารีรักษ์ ใจมา ครู โรงเรียนวัดป่ายาง
๕๔ นางสาวศรีเพ็ญ อินขะ ครู โรงเรียนวัดป่ายาง
๕๕ นางเกศแก้ว ส่งบุญธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองล าพูน
๕๖ นางมลิวัลย์ มีสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านป่าเส้า
๕๗ นางมาลินี บ ารุงแจ่ม ครู โรงเรียนวัดฮ่องกอก
๕๘ นางสุภาพรรณ วิโรจนะ ครู โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน
๕๙ นางเครือวัลย์ กาญจนคูหา ครู โรงเรียนวัดกู่เส้า
๖๐ นายสมบูรณ์ ลือสัก ครู โรงเรียนบ้านจ าบอน
๖๑ นางพิชญาภา หล้าจันทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านม้า
๖๒ นางพรรณศรี โมราราย ครู โรงเรียนวัดบ้านม้า
๖๓ นางธนียา อนุสาร ครู โรงเรียนวัดสันต้นธง
๖๔ นางอนงค์ อินต๊ะขัติ ครู โรงเรียนบ้านศรีย้อย
๖๕ นางอ าพร นันทะเสน ครู โรงเรียนบ้านศรีย้อย
๖๖ นางธัญวลัย จันทร์คณานนท์ ครู โรงเรียนบ้านสันมะนะ
๖๗ นายจ าเริญ ชัยวินิจ ครู โรงเรียนวัดบ้านหลุก
๖๘ นางรสสุคนธ์ ปันวารี ครู โรงเรียนบ้านดอนตอง
๖๙ นางมาลี ไชยอุปละ ครู โรงเรียนบ้านดอนตอง
๗๐ นางภัทรนิษฐ์ อุปละกูล ครู โรงเรียนบ้านหนองเงือก
๗๑ นางทองสาย มาละแซม ครู โรงเรียนวัดช้างค้ า
๗๒ นางพีรยา ปาอินทร์ ครู โรงเรียนวัดช้างค้ า
๗๓ นางพรรณา นนท์ขุนทด ครู โรงเรียนวัดช้างค้ า
๗๔ นางอุบล ถาธัญ ครู โรงเรียนบ้านสะปุง๋
๗๕ นางคมคาย อินชัยวงค์ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
๗๖ นางธัญพร แสงหงษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
๗๗ นางนงลักษณ์ ปาดอน ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
๗๘ นางธิดา ไชยทองศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
๗๙ นางสิริวัลย์ มะโนสมุทร ครู โรงเรียนวัดบ้านเรือน
๘๐ นายทวี มูลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดบ้านเรือน
๘๑ นางพงศ์มาลี อินแถลง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
๘๒ นางเพชราพร ขัติค า ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
๘๓ นางสาวสมจันทร์ ใจจุ้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
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๘๔ นางนงลักษณ์ ศิรปันดอน ครู โรงเรียนบ้านหนองเกิด
๘๕ นายอนันต์ศักด์ิ ฉางข้าวชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองเกิด
๘๖ นางสายฝน กัณทะพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเกิด
๘๗ นางรัตนาภรณ์ กันทะลอม ครู โรงเรียนวัดวังกู่
๘๘ นายบุญสืบ เตชาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ
๘๙ นางนงเยาว์ นันต๊ะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยไฟ
๙๐ นางศรอนงค์ วงษ์เชษฐ ครู โรงเรียนบ้านน้ าย้อย
๙๑ นางร าไพ ขันค า ครู โรงเรียนบ้านโป่งรู
๙๒ นางสายทอง จีปราบนันท์ ครู โรงเรียนวัดนครเจดีย์
๙๓ นางพิกุลทอง หมอศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง
๙๔ นายสมศักด์ิ กาศสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
๙๕ นายรังสรรค์ สิทธิตัน ครู โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
๙๖ นายประเสริฐ ผัดเจริญ ครู โรงเรียนบ้านดอยแก้ว
๙๗ นางอังคณา ดวงค าจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหล่ายทา
๙๘ นางเทียมตา มะโนชมภู ครู โรงเรียนบ้านร้องเรือ
๙๙ นางอ าพร สุทธวานิช ครู โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่

๑๐๐ นางดอกไม้ ปานพาน ครู โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
๑๐๑ นายพัฒนา จันทิมา ครู โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน
๑๐๒ นางจิรวรรณ บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
๑๐๓ นางสายสวาท สุวรรณาภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
๑๐๔ นายมานิตย์ มหาไม้ ครู โรงเรียนวัดป่าสัก
๑๐๕ นางล าจวน มหาไม้ ครู โรงเรียนวัดป่าสัก
๑๐๖ นางดวงเดือน สุ่มสุข ครู โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
๑๐๗ นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึก ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซ
๑๐๘ นายบริภัณฑ์ บ ารุงรส ครู โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ
๑๐๙ นางพูนพร ปูระณะพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลล าพูน
๑๑๐ นางอ าพันธ์ วัชระศุภร ครู โรงเรียนวัดนครเจดีย์
๑๑๑ นายเกรียงศักด์ิ จันทวรรณ ครู โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย

1 นายยุกตดม โมสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ศึกษานิเทศก์
3 นางสาวกาญจนา ปาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นผ้ึง
4 นายสุเทพ เทพพูท่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
5 นางสาวสุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2



๔๒๓

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
6 นายสรัญ ปินทุกาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสูน
7 นายศฤงคาร นันทะชัย ครู โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
8 นายเจริญ โพธิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเล่ียง
9 นางพัตร์พิมล อนุนิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนาเล่ียง

10 นางกัลยกร ก่อเจดีย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
11 นายบุญชวน จันหนิ้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ)์
12 นางอ าพร ไชยาพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านปาง
13 นางสมศรี ทองขาว ครู โรงเรียนบ้านปาง
14 นางรพีพรรณ ตันติวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
15 นายชัยรัตน์ ประกอบกิจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
16 นางสาวอักษร ค าวงค์ษา ครู โรงเรียนบ้านปวงค า (ประชาอุทิศ)
17 นายมนัส นันทะจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโฮ่ง
18 นางอุทุมพร ทองล้วน ครู โรงเรียนอนุบาลวังดิน
19 นางนภัสวรรณ เทพพูท่อง ครู โรงเรียนอนุบาลวังดิน
20 นายธีระทัศน์ มาละอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่เทย
21 นางนงลักษณ์ ต๊ะศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
22 นางธัญญา วงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านวังมน
23 นางโนรี อดออม ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
24 นางเสาวคนธ์ ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านดงสักงาม
25 นางจุฑารัตน์ จันสม ครู โรงเรียนบ้านห้วยแหน
26 นางเกษร วงศ์ปาลีย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแหน
27 นายเชาว์ไชยเชษฐ์ ไชยพูน ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์
28 นางสาวสุพัฒนา ยะจอม ครู โรงเรียนบ้านห้วยห้า
29 นางรัตติยา ทะสุใจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าดิบ
30 นางเสาวคนธ์ นันทขว้าง ครู โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
31 นางอารี ศรีสง่า ครู โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
32 นางธณัฏฐา ทองวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านม่วงโตน
33 นางพิกุล ปัญญาค า ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลย
34 นางรุจาภา กีรัตนสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลย
35 นางทัศนา อุณหนันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสูน
36 นางสุวิมล พุม่อิ่ม ครู โรงเรียนวัดวังหลวง
37 นางล าดวน ส่างหลวง ครู โรงเรียนบ้านห้วยหละ
38 นางนงคราญ สุนิลหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหละ
39 นางนงคราญ สุธรรม ครู โรงเรียนบ้านห้วยแทง



๔๒๔

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
40 นายอุดม ยศเมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
41 นางสาวถนอมศรี หล้าเต็น ครู โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
42 นางพัสดี วิรัชพินทุ ครู โรงเรียนวัดหนองยวง
43 นายวิลาศ แก้วทันใจ ครู โรงเรียนวัดวังสะแกง
44 นางสุพิน ประเสริฐพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปวงค า (ประชาอุทิศ)
45 นางสังวาลย์ แย้มศรีเกียรติกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
46 นายชัชวาลย์ อุดดง ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
47 นางล าเจียก รุณผาบ ครู โรงเรียนวัดบ้านดง (ค าบุญประชาถกล)

1 นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสนส าราญ
3 นายเกรียงไกร กันสุทธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว
4 นายอุทัย บัวแสงเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
5 นายอดิเรก ธิมะสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
6 นายศักดา สมานฉันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสูบ
7 นายภูพงศ์ พรมภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย
8 นายสุธน สุพรมอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
9 นายสมัย สมสงวน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

10 นายอดุลย์ พุม่ไพจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาพอด
11 นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18
12 นายนิเทศ ภูคงค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดินด า
13 นายรัชชัย ชีพพานิช ครู โรงเรียนเมืองเลย
14 นางมลิวัลย์ วรินทรา ครู โรงเรียนเมืองเลย
15 นางสุภาพร ยศปัญญา ครู โรงเรียนเมืองเลย
16 นางจามจุรี สุมาลี ครู โรงเรียนเมืองเลย
17 นางปราณี ประสมทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
18 นางจีระวรรณ วัฒนราช ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
19 นางทองใส ศิริหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
20 นางกันธิมา คณะศิริวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
21 นางอิ่มใจ ศรีวรกุล ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
22 นางกัญฐณา ษรจันทร์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
23 นางวัฒนา ดวงอุปะ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
24 นางละเอียด ทองสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
25 นางกาญจนา พวงเพ็ชร ครู โรงเรียนอนุบาลเลย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1



๔๒๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
26 นางรวีวรรณ แก้วสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
27 นายแหลมทอง ดวงศรี ครู โรงเรียนบ้านสูบ
28 นายสมฤทธิ ์สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านสูบ
29 นางนันทนา เพือ่นสงคราม ครู โรงเรียนบ้านสูบ
30 นายเกียรติศักด์ิ ชมมณี ครู โรงเรียนบ้านนาดินด า
31 นางอ าพร ศรีพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
32 นางประไพรัตน์ สอนสีดา ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
33 นางณัฐนันท์ อักษรเสือ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
34 นายศุภชัย ทานิล ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
35 นางวาสนา อาษาศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าเปิบ
36 นายสมบัติ ราชแข็ง ครู โรงเรียนบ้านไผ่โทน
37 นางสุพรรณี วีระเสรี ครู โรงเรียนบ้านเพียซ าพุวิทยา
38 นางมี จันทะมา ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
39 นางสุภาวดี วิลัยศร ครู โรงเรียนบ้านก้างปลา
40 นางประภาพร สุวรรณสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
41 นางสังวร อินพินิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
42 นางนิตยา ยืนสุข ครู โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
43 นางศิริพร ทองมี ครู โรงเรียนบ้านต้ิวน้อย
44 สิบเอกเสถียร สืบสุนทร ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
45 นายพรชัย โสกัณฑัต ครู โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
46 นางสมจิตต์ โสกัณฑัต ครู โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
47 นายภิญโญ ลาโสม ครู โรงเรียนบ้านนาโป่ง
48 นายประสิทธิ ์วิจิตรจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
49 นายอาทิตย์ ชาวกระลึม ครู โรงเรียนบ้านห้วยโตก
50 นายสาคร นุทธบัตร ครู โรงเรียนบ้านนาแขม
51 นางนันทนา เกษทองมา ครู โรงเรียนบ้านโพน(อ.เมืองเลย)
52 นางวิไล ไชยค าภา ครู โรงเรียนบ้านผากลางดง
53 นายอ านวย หงษา ครู โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
54 นางรจนา พานแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
55 นางอวยพร สอนพรม ครู โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห5์9
56 นางจุรีรัตน์ เพียสุระ ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
57 นายชวลิต เวชสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
58 นางสุพกา อุดค าเทีย่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
59 นางจุรีรัตน์ นามกอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร



๔๒๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
60 นางสุภาพ เวียงค า ครู โรงเรียนบ้านท่าบม
61 นางสัมฤทธิ ์พรมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าบม
62 นายพิทักษ์ แสงสีดา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
63 นางโนรี กมลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านผาแบ่น
64 นางพิศมัย ทุมมาลา ครู โรงเรียนบ้านน้ าพร
65 นางอัจฉรา สอนพรหม ครู โรงเรียนบ้านน้ าพร
66 นางสุภาพร เยี่ยมอ่อน ครู โรงเรียนบ้านนาซ่าว
67 นางนันทวัน ไชยค าหาญ ครู โรงเรียนบ้านนาซ่าว
68 นายไพฑูรย์ สิทธิแก้ว ครู โรงเรียนบ้านอุมุง
69 นายวิศิษฐ์ คงปิน่ ครู โรงเรียนบ้านอุมุง
70 นายสุทธิศักด์ิ พลพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่
71 นางศาวิณี สตารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่
72 นายนันทวุฒิ กองพอด ครู โรงเรียนบ้านหินต้ัง
73 นางสุภาพร โคตรแก้ว ครู โรงเรียนบ้านคกง้ิว
74 นางอัมพรรณ์ สุขจรนิ ครู โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
75 นางนันทวรรณ จารุฤกษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
76 นายสมชาย สตารัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
77 นางสุทิน ทองเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
78 นางวาสนา แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
79 นายพิเชษฐ์ จันทะพล ครู โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว
80 นางถนอมศรี วรปัสสุ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
81 นางรัตนาภรณ์ สมัตถะ ครู โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
82 นางเกศศิญา วงษา ครู โรงเรียนบ้านสงาว
83 นางสุภาพร นันทะค า ครู โรงเรียนบ้านคกไผ่
84 นายอนนท์ แก้วสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านชมน้อย
85 นางวิไลลักษณ์ กาแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
86 นางบุญเฮียง ดรครชุม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
87 นางสมปอง บุญแข็ง ครู โรงเรียนบ้านห้วยคัง
88 นางหนูตาล ตัญญาภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยคัง
89 นายวัชรินทร์ สวัสด์ิธรรม ครู โรงเรียนบ้านยาง
90 นายสุเทพ ไม่เศร้า ครู โรงเรียนบ้านยาง
91 นายถวิล เกษตร ครู โรงเรียนบ้านยาง
92 นางปาริชา คนฉลาด ครู โรงเรียนบ้านยาง
93 นางไพเราะ สวัสด์ิธรรม ครู โรงเรียนบ้านยาง
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94 นายอุดร ปะกิน าหัง ครู โรงเรียนบ้านปากยาง
95 นายธิติพงษ์ ปัญญาใส ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
96 นางชนิดาพร ดวงพาเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่น
97 นางศิริพร โสภาวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่น
98 นางระวีวรรณ ชาวเชียงตุง ครู โรงเรียนบ้านห้วยด้าย
99 นางสุภาพร แก้วยาศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าล่ี

100 นายทองพัสด์ุ ตัญญาภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านท่าล่ี
101 นางจันทวี จันดาศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
102 นางวรัช รามศิริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
103 นางแสงเดือน หมั่นพลศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
104 นางสุภิน เขียนสีอ่อน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
105 นายกองสิน ค าพรมมี ครู โรงเรียนบ้านห้วยตาด
106 นายเจริญ สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตาด
107 นางทรงศรี วิชัย ครู โรงเรียนบ้านนาดอกค า
108 นางปราณี บุตรโยจันโท ครู โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
109 นายปรีชา บุตรเต ครู โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
110 นางโกศล กุลกั้ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
111 นางรัตตินันท์ ไพศูนย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
112 นางสาวเพิม่สุข ม่วงนนทศรี ครู โรงเรียนบ้านน้ าสวยภักดี
113 นางพวงแก้ว ทัพซ้าย ครู โรงเรียนบ้านน้ าคิว
114 นายวรวิทย์ อินทะศรี ครู โรงเรียนบ้านบุฮม
115 นายสุพิน พัดสร้อย ครู โรงเรียนบ้านชมน้อย
116 นายแสงดาว ตาควัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

1 นายธเรศ สวนสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นายประสิทธิ ์ลุนใต้ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองหิน
3 นางธัญวลัย อุทาทิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม
4 นายวิทยา แก้วทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย
5 นายนิคม ลีกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน
6 นายนิวัฒน์ชัย ป้านภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
7 นายสมพร ศรีนรจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
8 นายสกล บางประอินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพิม่
9 นายยุทธพงศ์ ตันติปทุม ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง

10 นางประครอง สิทธิชัยจารุเมธี ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
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11 นายยุทธนา ศรีพุทธา ครู โรงเรียนบ้านกุดแก
12 นายสายันต์ ทัพซ้าย ครู โรงเรียนบ้านขอนยาง
13 นางสุนันทา ชัยบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
14 นายบุญถม พลบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยป่าน
15 นายเฉลิม เกษทองมา ครู โรงเรียนบ้านโคกแฝก
16 นายนิกร สร้อยสน ครู โรงเรียนโคกสง่า
17 นายบุญทัน จัตุเรศ ครู โรงเรียนโคกสง่า
18 นางมัลลิกา ศรีตนชัย ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
19 นางสุนทร วรพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
20 นางวราภรณ์ สนธิมุล ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
21 นางวันดี ตะคามจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาแก
22 นางประถม อุปรีที ครู โรงเรียนบ้านนาแก
23 นางสมสุข ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านนาแก
24 นายณัฐพงษ์ อินทะสอน ครู โรงเรียนบ้านหนองเขียด
25 นายประยุทธ ชาภูธร ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม
26 นายมงคล ประภูชะกา ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม
27 นางนิจภรณ์ ประภูชะกา ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม
28 นางถาวร เกษทองมา ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม
29 นายกระบวน อุทธบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม
30 นางจันทร์ศรี ค าดี ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
31 นางจันทิมา จิตมั่น ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น
32 นางหวานใจ สุทธิสอน ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น
33 นายชาญชัย นารี ครู โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
34 นางราตรี ดานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก
35 นายภิญโญ กางนนท์ ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
36 นายจงจิตร พันสนิท ครู โรงเรียนบ้านนาแปน
37 นายโชคดี อุ่นค า ครู โรงเรียนบ้านวังกกเด่ือ
38 นางมะลิจันทร์ อาจแก้ว ครู โรงเรียนบ้านซ าบ่าง
39 นางจิรดา แบมป์ตัน ครู โรงเรียนบ้านปากปวน
40 นางนันทภัค คณธรจิโรจ ครู โรงเรียนบ้านปากปวน
41 นายฉลอง ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง
42 นายวิโรจน์ พลซา ครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง
43 นางสาคร อุทธบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์
44 นางบุญเทียบ ฮามพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์
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45 นายวัฒนศักด์ิ สุภาวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านผาสะนา
46 นายคมกริช กุดโอภาส ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
47 นายวิชัน ทองค าแสน ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
48 นางทัศนีย์ พลพาน ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
49 นายส าราญ โตเปีย่ม ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
50 นางสุวินี บัวระภา ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง
51 นายพยุงศักด์ิ ศรีทิม ครู โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา
52 นายประเสริฐ ศรีหร่ิง ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
53 นายสุภชัย ตองหว้าน ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
54 นางสาวบัวหวาน โสภากุล ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
55 นางอรุณรัตน์ ศรีหร่ิง ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
56 นางมังคุธ โสมชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
57 นางราตรี อนุอัน ครู โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
58 นายเสน่ กัณหา ครู โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข
59 นางนิยม เทีย่งผดุง ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
60 นางพรพรรณ์ กิตติรัตน์วรโชติ ครู โรงเรียนบ้านเพิม่
61 นางกองเพชร มีดี ครู โรงเรียนบ้านเพิม่
62 นางดาวัลย์ บูรณะติระ ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
63 นายสมหมาย พรมดี ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที ่18
64 นายชัยณรงค์ ไตรฟืน้ ครู โรงเรียนบ้านผาน้อย
65 นางจันทร์เพ็ญ ชินบุบผา ครู โรงเรียนบ้านผาน้อย
66 นายธีระยุทธ จิตกลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
67 นางนงเยาว์ จันทร์ธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
68 นายสุขุม วรีฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านบุง่ค้อ
69 นายไพรบูรณ์ บุญสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
70 นางสมกมล นนทะจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน
71 นางอาภรณ์ บุษบา ครู โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน
72 นางดอกจันทร์ ศรียะ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
73 นายมังกร ปานาราช ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
74 นางค าฟอง จ าปาสิม ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
75 นางจันทร์เพ็ญ ล าค า ครู โรงเรียนบ้านผาขาว
76 นายสุรพล วิสาพันธุ์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน
77 นางสุปรีดี จันทิหล้า ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน
78 นางพิสมัย จักร์สาน ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที ่120
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79 นางสุพิชชา พุฒตาล ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
80 นางเจษฏฐิจา ปราบมาก ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
81 นายมังกร จันทรมณี ครู โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
82 นายอิทธิพงษ์ ตรีหทัยกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
83 นางกาญจนา พุทซาค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
84 นางลัดดาวัลย์ โสมี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
85 นายสมพงษ์ ช่วยบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160
86 นางรัชนีพร สินทร ครู โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160
87 นางบรรจง ผงสุข ครู โรงเรียนบ้านปวนพุ
88 นางพรศิริ ช่างเรือง ครู โรงเรียนบ้านปวนพุ
89 นายอภัย วรีฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
90 นางปิยะภา คัมภ์บุญยอ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
91 นายสรกฤช ศรีภูมิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
92 นางจิราพร พรมวาศรี ครู โรงเรียนบ้านผาสะนา
93 นายสมพาน พลศักด์ิซ้าย ครู โรงเรียนบ้านน้ าค้อ
94 นายปรีชา ไปแดน ครู โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา
95 นายบุญสูง มูลที ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก
96 นายสงกรานต์ สารวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนน
97 นางทัศนีย์ แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
98 นางสมภาษณ์ สิงห์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
99 นายสมบุญ แก้วพิภพ ครู โรงเรียนบ้านโนนภูทอง

100 นางบุญชม ศิลาอุดมกิจ ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ
101 นางมณฑาทิพย์ ไกรศรีวรรธนะ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปีย้
102 นายวิเชียร มินทะขัด ครู โรงเรียนบ้านหนองเขียด

1 นางสุวิดา เนาว์แสง ศึกษานิเทศก์
2 นายอมร แสวงผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทุม่
3 นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพุ
4 นายสมชัย เพ็ชรรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
5 นายบุญเลิง ตุไตลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง
6 นายภูวนันท์ อันทะสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง
7 นายสถิตย์ วันเทีย่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์
8 นายวิเชียร ผุยมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลา
9 นายบิน ศรีบุรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองคอน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
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10 นายทองอินทร์ สีหะวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแห้ว
11 นายบุญชู สีหะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก
12 นายบุญจิต สุจริต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน
13 นางเพ็ชรา วราห์สิน ครู โรงเรียนด่านซ้าย
14 นางนิตยา มัชปาโต ครู โรงเรียนด่านซ้าย
15 นางพัชนิดา ฟ้าสาร ครู โรงเรียนด่านซ้าย
16 นางจิตประไพ เทพวีระกุล ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
17 นางฉวีวรรณ ศรีบุตตา ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
18 นางภัทราพร อุ่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาทุม่
19 นางขนิษฐา ท้าวบุตร ครู โรงเรียนบ้านนาทุม่
20 นางจุรีรัตน์ อึ้งสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาทอง
21 นางจันทิวา เสนานุช ครู โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
22 นางเพ็ญประภา จ าเริญสุข ครู โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
23 นางทิพย์วรรณ์ ชนะมาร ครู โรงเรียนบ้านโพนหนอง
24 นางวิไลวรรณ วังพิลา ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
25 นางนันทิชา โสประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกงาม
26 นางยุพา พรมโคตรค้า ครู โรงเรียนบ้านโคกงาม
27 นางพรพิลัย บุตรพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตาด
28 นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยตาด
29 นายนพพร โสประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านกกเหีย่น
30 นายเทอดเกียรติ ไชยศิรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเย็น
31 นางปิน่แก้ว ประสิทธิไ์ทย ครู โรงเรียนบ้านน้ าเย็น
32 นางสาวนภาพร ศรีบุญ ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
33 นางสาวปัทมา ลาสิงห์ ครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์
34 นางนันทวรรณ มรุธานินทร์ ครู โรงเรียนบ้านปางคอม
35 นางชวนพิศ วรรณทองสุก ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือ
36 นายสุรเดช วรรณทองสุก ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือ
37 นางสุภาพร ปลัดศรีช่วย ครู โรงเรียนบ้านหนองบง
38 นางกัลยารัตน์ บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)
39 นางจตุพร มาห้างหว้า ครู โรงเรียนบ้านห้วยต้ิว
40 นางพรรณนิภา ปัญญาศรี ครู โรงเรียนบ้านแก่ง
41 นายยงยศ ถาวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านแก่ง
42 นางสาวจุฑามาศ สนิท ครู โรงเรียนบ้านนาแห้ว
43 นายอมร ทรงพุฒิ ครู โรงเรียนบ้านนามาลา
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44 นายบัณฑิต พุทธรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย
45 จ่าสิบเอกไสว สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
46 นายศักด์ิศรี นนทะโคตร ครู โรงเรียนบ้านร่องจิก

1 นายโชติ บุญทน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายพิเชษฐ์ ต้ังพิทักษ์ไกร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นายกษิดิศ ช่วงไธสง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
4 นายสุรพงษ์ อบทอง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
5 นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
6 นายประเวศ นนทวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค
7 นายธีระวัฒน์ ทองใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผ้ึง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
8 นายนิคม สิงห์ชะฎา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
9 นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา

10 นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
11 นายแสวง พิทักษ์เมธากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะ
12 นายวิชัย แก้วสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้
13 นายมณเฑียร พรหมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น
14 นายสุพจน์ เจริญกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
15 นายสมชาย จันทะเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างบาก
16 นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง
17 นายวิสัย เขตสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน
18 นายจ ารูญศักด์ิ ศรีสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย
19 ว่าทีร้่อยตรีศิริวงศ์ วงศ์ทะเล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
20 นายสมหวัง อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
21 นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตต์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนด่ัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
22 นายไพบูลย์ ประสมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
23 นายสมบูรณ์ กันเทพา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่
24 นายสมาน ละเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเนียม(ค าเนียมวิทยาคาร)
25 นายธีรวัฒน์ ประมาพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างสะแบง
26 นางจินตะหรา ศรีเมือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
27 นางนิตยา มารยาท ครู โรงเรียนบ้านโพนค้อ
28 นางอัจฉราภรณ์ บุญเกิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
29 นางสาวเสาวณีย์ พลบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
30 นางนิตยา อิศรมงคลรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
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31 นางวันเพ็ญ วงษ์นิล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
32 นางกฤษณา ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
33 นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
34 นางระพีพัฒน์ ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
35 นางอุไร ชูค า ครู โรงเรียนบ้านโนนหุง่หนองหว้าน้ าท่วม
36 นางสุวณี ธานี ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
37 นางนิตยา นามสาย ครู โรงเรียนบ้านบอนวิทยา
38 นางสุรินทร์ ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
39 นายระวี เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านโพธิลั์งกา
40 นางรัชนี ทองใส ครู โรงเรียนบ้านเปือย
41 นายวิชัย มะโนมัย ครู โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
42 นางอุไร ผลสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพยุห์
43 นางลัดดาวัลย์ ฟองนวน ครู โรงเรียนบ้านหนองเตย
44 นางสมพูน นามภูงา ครู โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
45 นายสุบรรณ รัตนวัน ครู โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม
46 นางจิรวดี นาคทอง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
47 นางผกามาศ หงษ์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
48 นางดารารัตน์ พันธุเ์พ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
49 นางสาวพาณี พิทักษา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
50 นางสิริภรณ์ เพ็งแจ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
51 นางวิไลจิตร ว่องวัฒนกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
52 นางสุทิน อารีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
53 นางสาวสิตา โคว้คูณกูล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
54 นางสมภาษณ์ สืบวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
55 นางนงลักษณ์ เงาศรี ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
56 นายพูนชัย เงาศรี ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
57 นางอุบลรัตน์ ลาลี ครู โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่
58 นางนวลจันทร์ สุทธิค าภา ครู โรงเรียนบ้านบก
59 นางพัชริดา บุญสยมภู ครู โรงเรียนบ้านโนนแย้
60 นายชิตชัย ภูงอก ครู โรงเรียนบ้านทุง่พาย
61 นางศุภมาส ศรีขาว ครู โรงเรียนบ้านเกาะ
62 นางสุกานดา เสาเวียง ครู โรงเรียนบ้านอิปาด
63 นางสุดารัตน์ ทองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบอนวิทยา
64 นายศุภณัฐชัย ใสเนตร ครู โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่
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65 นายวุฒิชัย พันธนาม ครู โรงเรียนบ้านโพนยาง
66 นางมณี ศรีคราม ครู โรงเรียนอนุบาลพยุห์
67 นางดอกไม้ สมภาวะ ครู โรงเรียนบ้านโพธิลั์งกา
68 นายอลงกรณ์ เพียรสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก
69 นายพิบูล ประกอบศรี ครู โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี
70 นายเสถียร แหล่งหล้า ครู โรงเรียนบ้านแสงใหญ(่คุรุราษฎร์บ ารุง)
71 นายเดชะ ทัดเทียม ครู โรงเรียนบ้านแสงใหญ(่คุรุราษฎร์บ ารุง)
72 นายเชิด พิชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
73 นายจ าเริญ แนวมั่น ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก
74 นางบุตรดี จันทร์บุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
75 นายชูเกียรติ ปราบวงษา ครู โรงเรียนบ้านแทงวิทยา
76 นางสุวรรณศรี ธรรมแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
77 นางหนูพิน ค าหล้า ครู โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
78 นายสุธน สิทธิวิชชาพร ครู โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
79 นางดวงพร ศิริศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
80 นายแสวง พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเปือย
81 นายทวี ทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
82 นางสมจิต ทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
83 นางเพ็ญพิศ กล้าแข็ง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
84 นายสมเดช ค าเพราะ ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง
85 นางจันทนา กันเทพา ครู โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่
86 นางสุนีย์ สืบสุข ครู โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที ่226
87 นายสมควร สามสี ครู โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที ่226
88 นายทวีศักด์ิ สมปาน ครู โรงเรียนบ้านอาลัย
89 นางสุพิศ นามวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
90 นายประพิศ จันทร์สอน ครู โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด
91 นางรัศมี ค าเพราะ ครู โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
92 นายสนิท แสวงผล ครู โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
93 นายวิชิต แก้วภักดี ครู โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห)์
94 นายคมกริช บุญชาลี ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
95 นางสมควร แสวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองกันจอ
96 นางฉลวย มงคลแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพยุห์
97 นางสาวสมคิด ค าเนตร ครู โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
98 นางวันเพ็ญ โพธิอ์ุดม ครู โรงเรียนบ้านแทงวิทยา
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99 นายวิกรม ยิ่งใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)

100 นายถวัลย์ สมธรรม ครู โรงเรียนบ้านทุง่พาย
101 นางอารีย์ กฤตยพงศธร ครู โรงเรียนบ้านผักบุง้
102 นายถาวร เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านผักบุง้
103 นายทองดี เสนาะศัพท์ ครู โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
104 นายมีชัย สายเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
105 นายศักดา สุทธิวารี ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกล้ียง(เขิน)
106 นายพยุง กล่ินถือศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
107 นายเรย บุรีแสง ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่
108 นายสมศักด์ิ แสงลับ ครู โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
109 นายไพฑูรย์ แดงสุข ครู โรงเรียนบ้านโพธิลั์งกา
110 นางบ ารุง วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
111 นายสมพงษ์ นามโคตร ครู โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม
112 นายภิญโญ โสดาธาตุ ครู โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม
113 นางรินฤดี ศรีคราม ครู โรงเรียนบ้านหนองรัง
114 นางสุชาดา จึงตระกูล ครู โรงเรียนมหาราช 3
115 นายธีรวีร์ เธียรทองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
116 นางสมสวย สู่สุข ครู โรงเรียนบ้านโนนผ้ึง
117 นางทองม้วน ค าศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่พาย
118 นายสมเดช ห่อค า ครู โรงเรียนบ้านพันล า
119 นางวัลภา เสนาะ ครู โรงเรียนบ้านหนองครก
120 นายบุญเลิศ สิงคะเน ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1
121 นางสาวเบญจมาศ ชั่งดวงจิตร ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1
122 นายพัฒนา ชื่นตา ครู โรงเรียนบ้านจานหนองคู
123 นายบุญธรรม รัตนธีรวันท์ ครู โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์
124 นางอุเรียน สมจิตร ครู โรงเรียนบ้านโนนด่ัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
125 นางศิริยุพา ศรีใส ครู โรงเรียนบ้านโพธิโ์นนจานอีลอก
126 นายสมิธ ศรีใส ครู โรงเรียนบ้านหนองค า
127 นางมลิวัลย์ ลิมปิทีปราการ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
128 นายสุพจน์ พันธะไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง
129 นายวันชัย วะรงค์ ครู โรงเรียนบ้านขาม
130 นายสุดใจ ตุ้มบุญ ครู โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
131 นางรัตติกาล ใสเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
132 นายสามารถ พันค าภา ครู โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม
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133 นางสุมาลี อาทิเวช ครู โรงเรียนบ้านกระถุน
134 นายบุญเทือง รอบคอบ ครู โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3
135 นางรวงทอง บรรทะโก ครู โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8)
136 นางสุภาพ นะที ครู โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
137 นายบรรจง ผาอิดดี ครู โรงเรียนบ้านเกาะ
138 นายทวีชัย พิมพ์โคตร ครู โรงเรียนบ้านทุง่มั่ง
139 นายบัญญัติ ธนะศรี ครู โรงเรียนบ้านละทาย
140 นางสมร พวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านผักขะ
141 นายสุวิทย์ ทองบ่อ ครู โรงเรียนบ้านกะวัน
142 นางอรุณศรี บุรณะ ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่
143 นางศิรินทร์ โมรา ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง
144 นางวาริยา ปัญณารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเปือย
145 นางสุรีพันธ์ เจตินัย ครู โรงเรียนอนุบาลวังหิน
146 นายกมล ค าตานุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
147 นางนันทา ค าอุดม ครู โรงเรียนบ้านจาน
148 นางสุชาดา เชาว์ศรีกุล ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
149 นางเพชรนี กรไกร ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
150 นายสมัย สายราช ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
151 นายวิชัย พลชัย ครู โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้
152 นางบุชยา ค าอุดม ครู โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด
153 นางคนึงนุช ทองไทย ครู โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
154 นายประทิน บัวลา ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
155 นายสิทธิชัย บุษบา ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล)
156 นางจุฑารัตน์ พุทธไทสงค์ ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
157 นายทวีศักด์ิ ศรีโคตร ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่
158 นายสุภาพ ศิรินัย ครู โรงเรียนบ้านกะวัน
159 นางวลี ดวนใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านดวนใหญ(่ลีราษฎร์วัฒนา)
160 นางนงลักษณ์ กาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม
161 นายประยุทธ สารภาพ ครู โรงเรียนบ้านบูรพา
162 นายสมภพ ศิลารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์
163 นายสถาบัน วงษ์ไกร ครู โรงเรียนบ้านโนนส าโรงหนองหมากแซว
164 นางนภัสวรรณ พงษาปาน ครู โรงเรียนบ้านหนองพะแนง
165 นายเชาวฤทธิ ์เสนา ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
166 นายบุญเร่ิม ก้านเรือง ครู โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ
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167 นายเจริญ ทาระลัย ครู โรงเรียนบ้านเจี่ย
168 นางนพดารา พิทยาธรณ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์
169 นางรัตนาพร โอชารส ครู โรงเรียนบ้านหนองออ
170 นางมนัญญา ธนวาที ครู โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายลิกิต เศรษฐบุตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
๓ นายประวัติ ลิมป์พัชราภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
๔ นางสุพิน บุญรอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๕ นายส าราญ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์
๖ นายรังษี เวชกามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะยาง
๗ นายสุรพล เพ็งแจ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะฟัก
๘ นายอุดร จันทพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกทา
๙ นายสุพิช สมคะเนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านนอกดง

๑๐ นายประทีป เพ็งแจ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพงพรต
๑๑ นายชมภู ระย้าทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๒ นายหินทะ นามบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ไชย(พัฒนานุสรณ์)
๑๓ นายสุริยา พรรษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
๑๔ นายสันติ สีหนาท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะหละ
๑๕ นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ(่คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๖ นายสกุล หมื่นสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
๑๗ นายสิทธิศักด์ิ อินทรธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยาง
๑๘ นายทวีสิน ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงหมอก
๑๙ นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลท่าโพธิม์ิตรภาพที ่204
๒๐ นางสมภาร ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
๒๑ นางมะลิ พรหมทา ครู โรงเรียนบ้านดงแดง
๒๒ นายฐาปนพงษ์ พิมพ์หล้า ครู โรงเรียนบ้านบัวหุง่(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๒๓ นางรัตนา พรรณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
๒๔ นางรัตนา ธรรมบุตร ครู โรงเรียนบ้านโก
๒๕ นางค ากล ทองกลม ครู โรงเรียนบ้านเห็ดผ้ึงหนองก่าม
๒๖ นางสุวารี เทียบคุณ ครู โรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม
๒๗ นางสมศรี เปรมาตุน ครู โรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม
๒๘ นางอรชร ค าแปล ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
๒๙ นางอารี เพียรพานิชย์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
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๓๐ นางจ าเนียร เชื้อทอง ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
๓๑ นายสงวน เชื้อทอง ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
๓๒ นางสุภาวรรณ หลาวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
๓๓ นายสมทนงค์ อินทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
๓๔ นางอุบล ศรีสุระ ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
๓๕ นายสังคม วงศ์เพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านกงพาน
๓๖ นางอุมาวัณณ์ ศรีบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านกงพาน
๓๗ นายวิวัฒน์ สิงห์นาค ครู โรงเรียนบ้านกุง
๓๘ นายสากล ศรีโสดาพล ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
๓๙ นางอภิญญา โปร่งจิต ครู โรงเรียนบ้านส าโรง(วิทยาราษฎร์)
๔๐ นางสาววิจิตร พงษาปาน ครู โรงเรียนบ้านนาโนน
๔๑ นายวิรัช บุญรอง ครู โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๔๒ นางประภัสสร ปัทมคัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านอี่หล่ า(ราษฎร์นุสรณ์)
๔๓ นางวัชรี เหล็กดี ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
๔๔ นางร่ืนเริง หลาวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
๔๕ นางสุนันทา จันทบุตร ครู โรงเรียนบ้านจานแสนไชย
๔๖ นายนัทธวัฒน์ พัณพิชญนันท์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์
๔๗ นายอนันต์ พิมพ์สังกุล ครู โรงเรียนอนุบาลโพธิศ์รีสุวรรณ
๔๘ นางเสาวลักษณ์ งามจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๔๙ นางนฤมล แดงบุญเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
๕๐ นางกัญญนันทน์ พรรณยศวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลท่าโพธิม์ิตรภาพที ่204
๕๑ นายทองใส ยางน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
๕๒ นางสาวเพียร สุภาพ ครู โรงเรียนบ้านคร่ัง
๕๓ นางละมัย นันทะหมุด ครู โรงเรียนบ้านบัวหุง่(รัฐราษฎร์สามัคคี)
๕๔ นางอดุลย์ ศรเพชร ครู โรงเรียนบ้านห้วย
๕๕ นางอุมาทิพย์ หนองกก ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
๕๖ นางชลลดา ทองเกลียว ครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
๕๗ นางโสรญา โพธิง์าม ครู โรงเรียนบ้านบึงหมอก
๕๘ นางอรนุช ศรีค าภา ครู โรงเรียนบ้านบึงหมอก
๕๙ นางล าปาง รัตนวัน ครู โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
๖๐ นายทวีโชค แพงภูงา ครู โรงเรียนบ้านคูสระ
๖๑ นายวิทยา นครพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านคูสระ
๖๒ นายวิชิต อักษรพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านคูสระ
๖๓ นางศิริพร สมคะเนย์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างปี่
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๖๔ นางสมหมาย ปัทมะ ครู โรงเรียนบ้านด่านนอกดง
๖๕ นางอรทัย ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนสระก าแพงวิทยาคม
๖๖ นางอัญชลี เอี่ยมยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านค้อก าแพง
๖๗ นางนิรมล แก้วดี ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
๖๘ นายชนินทร์ เชื้อแสดง ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๖๙ นางทวี ชูก าแพง ครู โรงเรียนบ้านพงพรต
๗๐ นางทองพันธ์ ขอวร ครู โรงเรียนบ้านพงพรต
๗๑ นางนวลละออ ตายูเคน ครู โรงเรียนบ้านส าโรงน้อยหนองบัว
๗๒ นางสาวอุทัย สมจิตร ครู โรงเรียนบ้านส าโรงน้อยหนองบัว
๗๓ นางกิ่งแก้ว รัศมี ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
๗๔ นายสุทิน เพ็งพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
๗๕ นางวิไลวรรณ ไกรยา ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๗๖ นางมยุรี มหาจักร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
๗๗ นางเพียร งามเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองคู(อ.ส.พ.ป.๒๓)
๗๘ นางลัคนา เพ็งแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านโคก
๗๙ นายอุทัย ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านโคก
๘๐ นางจงกลณี ห้วยจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
๘๑ นายกัณหา แสงสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม
๘๒ นางรัชนีกร สัมโย ครู โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม
๘๓ นายประสิทธิ ์จิตโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๘๔ นายบุญเพ็ง ชมชื่น ครู โรงเรียนบ้านอะลาง
๘๕ นางเสาวณีย์ ช านิกุล ครู โรงเรียนบ้านยางเอือด
๘๖ นางทัศนีย์ บัวมาศ ครู โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ
๘๗ นางล าใย ขันโสดา ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
๘๘ นางมาลา แสงสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
๘๙ นางอุทัย ทับทิม ครู โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๙๐ นางสมคิด สีหนาท ครู โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
๙๑ นางทองพันธ์ สุตาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
๙๒ นายจ าลอง สิงจานุสงค์ ครู โรงเรียนบ้านเหง่ียงกระจ๊ะ(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๙๓ นายยงยุทธ สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเหง่ียงกระจ๊ะ(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๙๔ นายผจญ แผ่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง
๙๕ นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บ ารุง)
๙๖ นางสุภาพันธ์ สุนทร ครู โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
๙๗ นายสิริชัย บุญสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
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๙๘ นางสมบูรณ์ งามล้วน ครู โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
๙๙ นางสาวอ าไพ ผักไหม ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่

๑๐๐ นายธนนวัตน์ สิริเตชะวิรากูล ครู โรงเรียนบ้านตาทอง
๑๐๑ นายประยงค์ พรรณา ครู โรงเรียนบ้านตาทอง
๑๐๒ นายยรรยง รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
๑๐๓ นายสุรชัย พวงพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ
๑๐๔ นางบุญเลิศ พวงพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ)์
๑๐๕ นายสมหวัง ศรัทธานุ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน
๑๐๖ นางนฤมล ศรีระษา ครู โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๐๗ นายนพพล ตังอังคนันท์ ครู โรงเรียนบ้านสามขาหนองส าโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ)์
๑๐๘ นายถาวร งามเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโซงเลง
๑๐๙ นางวันทณีย์ ทองค าฟู ครู โรงเรียนบ้านแต้มะหล่ี
๑๑๐ นางร าพัน ขาววิเศษ ครู โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗)
๑๑๑ นายชลธาร ศิริโสตร์ ครู โรงเรียนบ้านโจดม่วง
๑๑๒ นางสาวทิพย์ เกษสร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
๑๑๓ นายทวีศักด์ิ สมหนองหาร ครู โรงเรียนบ้านจิก
๑๑๔ นายเลิศชัย วงศ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม
๑๑๕ นางทองใส เลิศรัตนาวดี ครู โรงเรียนบ้านส าโรงน้อยหนองบัว
๑๑๖ นายอุทัย กุลัพบุรี ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่
๑๑๗ นายเอกชัย หลักบุญ ครู โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ
๑๑๘ นายวีรพงษ์ มงคล ครู โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก

1 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นางสาวชมชนก จ าปากุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
4 นายวัชรินทร์ สอนพูด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูมิศาลา
5 นายอ าไพศักด์ิ ปราบเสียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแทรง
6 นายรังสิต ศรีเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
7 นายยุทธนา สารีบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
8 นายอุทัย พิมพ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะดึ
9 นางประภาพร กอกหวาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูม

10 นายสมพงษ์ ทองมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้นาค
11 นายวิรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง
12 นายประยงค์ เพ็งธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนปลัด

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
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13 นายวรการ น้อยสงวน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
14 นายวิเศษ สาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตราว
15 นายศรเพ็ชร วงศ์เพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
16 นายสนอง อูบค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
17 นายสุชนะชัย ค าเสียง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิท์อง
18 นางจันทนา ทองภา ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
19 นายศิวะ ตะเคียนศก ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
20 นายมานิตย์ กอกหวาน ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
21 นายประสิทธิ ์ศรีเลิศ ครู โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง
22 นายบุญเลิศ รังษี ครู โรงเรียนบ้านตาสุด
23 นางสุวัลยา ใจโชติ ครู โรงเรียนบ้านใจดี
24 นายเนติพล เทวา ครู โรงเรียนบ้านนาก๊อก
25 นางเกื้อกูล ชูกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
26 นางพิกุล ปฤชานนท์ ครู โรงเรียนบ้านกันจาน
27 นางจริยา ศรีฤทธิประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม
28 นายทรงศิลป ดวงธนู ครู โรงเรียนบ้านระกา
29 นายสุริยา แก้ววงศา ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
30 นายทวีชัย ชมเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองกาด
31 นางสุณีรัตน์ โยธะกา ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน
32 นายอุดม ขยายวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
33 นางสมคิด ยศวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
34 นายธนาพล ปรางนวล ครู โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
35 นายเอกภพ ประจ าทอง ครู โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
36 นางสุชาดา ปราบเสียง ครู โรงเรียนบ้านตาอุด
37 นางทองริด แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านอาวอย
38 นางฉลวย อาจอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
39 นายสมศักด์ิ ปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
40 นางเพชรสวาท สมพงษ์ ครู โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา
41 นางสุวรัตน์ ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
42 นายนิตย์ นพมิตร ครู โรงเรียนบ้านส าโรงตาเจ็น
43 นางสุพรรณ ทองนวน ครู โรงเรียนบ้านศาลาประปุน
44 นางวัชรี แก้วแย้ม ครู โรงเรียนบ้านแขว
45 นางสมพร ส้ินภัย ครู โรงเรียนบ้านตาดม
46 นายชนาวี ดลรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว



๔๔๒

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
47 นางสารภี ปรังแดง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
48 นางสมนึก พัฒนาอนุสรณ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
49 นางอนงนาฏ พิศุทธิวงษ์ชัย ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
50 นางเพ็ญศรี โพธิช์าติปาน ครู โรงเรียนบ้านช าแระกลาง
51 นางทิพา สุวชาติ ครู โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
52 นายวันชัย พันธุเ์ปรม ครู โรงเรียนบ้านก าแมด
53 นายวิชัย หนองข่า ครู โรงเรียนบ้านก าแมด
54 นายสนั่น อสิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองระนาม
55 นางสุณี วรรณแก้ว ครู โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน
56 นายไพฑูรย์ นครชัย ครู โรงเรียนบ้านไฮเลิง
57 นางพัชรี ค ามา ครู โรงเรียนบ้านกู่
58 นางสายสุนีย์ จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านกู่
59 นางประทุมทิพย์ ครบอยู่ ครู โรงเรียนบ้านพอก
60 นางทองฮวด แก้วละมุล ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
61 นายไพจิตร สุขสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
62 นายประสิทธิ ์เครือมาศ ครู โรงเรียนบ้านกอกหวาน
63 นางชัญญาพร ขุมมิน ครู โรงเรียนบ้านบัลลังก์
64 นายนเรศ แหวนวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
65 นางสาวสัมพันธ์ ไพศาล ครู โรงเรียนบ้านดู่
66 นางพรรณวดี จันทร์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านตูม
67 นางกฤษณา ชัยวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านตะเภา
68 นางสมนึก ศรีเลิศ ครู โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
69 นายรองรัตน์ วาจนสุนทร ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
70 นางนัฐฐยา ค าล้นธนิสร์กุล ครู โรงเรียนบ้านไทร
71 นายยศชนินทร์ ค าล้นธนิสร์กุล ครู โรงเรียนบ้านไทร
72 นางณฐมน นนท์เทศา ครู โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
73 นางนิภา กันสาย ครู โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
74 นางเกตสุดา อินวัน ครู โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
75 นางนุรัตน์ สุขยา ครู โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน
76 นายบุญศรี พันธ์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านตราด
77 นางวัฒนา ธรรมเทีย่ง ครู โรงเรียนบ้านพราน
78 นางวีรยาภรณ์ ศรบุญทอง ครู โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
79 นางสาวร าไพ น้ าค า ครู โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
80 นายศิริศักด์ิ โอวัฒนานวคุณ ครู โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
81 นายชาญชัย ตอนศรี ครู โรงเรียนบ้านคูส่ีแจ
82 นางสมพร อินทร์วัน ครู โรงเรียนบ้านโพนปลัด
83 นางสนอง สายสุพรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านอาลัย
84 นางสุปราณี บุญลี ครู โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
85 นางสาวปาณนาถ หิตะชาติ ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
86 นางเกตุศิริ ภูมี ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
87 นางนิชานันท์ พงษ์ธนูอภิชัย ครู โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิท์อง
88 นายสุนทร ญานุกูล ครู โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
89 นางสุดารัตน์ น้อยสงวน ครู โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
90 นายบุญช่วย ทิพย์นางรอง ครู โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
91 นางสาริณี อุดมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกตาล
92 นางรัชนี ศกุนะสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโคกตาล
93 นางทองใส มั่นดี ครู โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
94 นายถวิล ตรองจิตร ครู โรงเรียนบ้านศาลา
95 นายล้วน บุตะเคียน ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
96 นางบัวพา ศรีมาศ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

1 นางชลลัดดา เปีย่มอักโข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นายประเสริฐ ต้ังเสริมสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายสุทธี อาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ านรรจ์
4 นายปรีชา ทองอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิก์ระมัล
5 นายธีรเดช บุญเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสะอาด
6 นายชุติ เจริญศรีเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนส าราญ
7 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15กรป.กลางอุปถัมภ)์
8 นายทวีคูณ จวงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
9 นายวิเชียร โพธิส์าชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน

10 นายจ านง ดีนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระบี่
11 นายชุมพร ขันสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าขี้เหล็ก
12 นายลมัย พวงเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขะยูง
13 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์
14 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครู โรงเรียนบ้านช าแจงแมง
15 นายสมพรต ทองยุ้น ครู โรงเรียนบ้านช าแจงแมง
16 นางมุกดา คงสิน ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
17 นางคณิศรา ภูไ่หม ครู โรงเรียนบ้านทุง่สว่าง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
18 นางกุหลาบ พวงมะลิ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
19 นางเสมอแข โพธิอ์่อน ครู โรงเรียนบ้านแก
20 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
21 นางเรณู แก้วค ารอด ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือค าบอน
22 นายทองจันทร์ บุตรแต้ม ครู โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
23 นางจุฑาพร วรงค์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
24 นายประสิทธิ ์เกษบุรมย์ ครู โรงเรียนบ้านขนา
25 นายทวิชาติ โนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15กรป.กลางอุปถัม)
26 นายประสิทธิ ์สายเสน ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
27 นางเยาวภา เดชบุญ ครู โรงเรียนบ้านดาน
28 นางเยาวมาลย์ ละเลิศ ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
29 นายสวิน สายจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
30 นางณฐมน วรรณทองภูริช ครู โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
31 นางพรรณี สะอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองคับคา
32 นายสมัย ศรีพอ ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย
33 นายวิจิตร เคารพ ครู โรงเรียนบ้านตาย(ูอสพป.32)
34 นายวุฒิชัย สายโน ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
35 นายธนบัตร พรมมาสุข ครู โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15กรป.กลางอุปถัม)
36 นางกัลยาณี นาสารีย์ ครู โรงเรียนบ้านช าโพธิ-์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
37 นางสุรณี สนิท ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
38 นางหวานใจ บานชื่น ครู โรงเรียนบ้านโนนค าต้ือจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี 1)
39 นางนิยม ภูโท ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
40 นายเสริญ บุญทองเพชร ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
41 นางวรรณี กาละพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
42 นางสมจิตร สร่ายหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
43 นายสุนทร ทองนวล ครู โรงเรียนบ้านซ าตาโตง
44 นางสุดใจ พลฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
45 นายพิเชษฐ์ ลุนจักร ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
46 นายธนาวิทย์ พาลา ครู โรงเรียนบ้านกันจาน
47 นายธงชัย พรมมาแข้ ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
48 นายสุวรรณ โพธิข์าว ครู โรงเรียนบ้านจ านันสายเจริญ
49 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
50 นายสมจิต จันทร์เกษ ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
51 นางปทิตตา โพธิพ์รหม ครู โรงเรียนบ้านโพธิก์ระมัล
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52 นายบัวผัน  กุลบุตร ครู โรงเรียนบ้านผือ
53 นายอุดม พิญญพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
54 นางณิชรัตม์ แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
55 นายบุญมา ปุญญา ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
56 นางนุชจรี ศรีวิไลย์ ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
57 นางประยูร สายเสมา ครู โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
58 นางวิไลลักษณ์ ผ่องราศรี ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
59 นางดวงใจ สะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
60 นางชุติกาญน์ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
61 นางสาววรวรรณ สง่าโยธิน ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
62 นางรัชฎาวรรณ แสงสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
63 นางวาสนา สังข์สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเส่ืองข้าว
64 นางวรัทยา สุวรรณโค ครู โรงเรียนบ้านโพธิก์ระสังข์
65 นายสุนันท์ ทองกลึง ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
66 นายสมลักษณ์ รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บ ารุง)
67 นางส าลี สุรบุตร ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
68 นางประพิศพร ลีลากุล ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
69 นายประยุทธ เพชรรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
70 นางรังษีทอน ชินชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
71 นางจามรี พรหมทา ครู โรงเรียนบ้านพยอม
72 นางสุพัตรา ศรีเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์
73 นายนพพร เทศะบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
74 นางวรรณี บัวแย้ม ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
75 นางล าดวน มีคุณ ครู โรงเรียนบ้านช าโพธิ-์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
76 นายธวัช ดวงงอก ครู โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
77 นายสมจิต สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านทุง่โพธิ์
78 นางพิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
79 นายสุรสิทธิ ์นาสารีย์ ครู โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซ าตารมย์
80 นางศศิลักษณ์  ธิเดช ครู โรงเรียนบ้านน้ าอ้อมรัฐประชานุสรณ์
81 นายถนอม จวนเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
82 นายวีระ ชนะราวี ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
83 นางสาวแสนสุดี เทศะบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านปุน
84 นางกฤตติยาภรณ์ ชนะราวี ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
85 นางวารี  ธรรมธุระ ครู โรงเรียนบ้านระหาร
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86 นายประมวล  ไชยปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
87 นางระเบียบ เจริญวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขนวน
88 นางสุระภี  สัตยากุล ครู โรงเรียนบ้านซ าผักแว่น-นาซ า
89 นายระวี เจริญวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขนวน
90 นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกราม

1 นายฉลาด เดชธิสา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายประสพ สุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์
4 นางสุพัตรา ทองทิพย์ นิติกรช านาญการพิเศษ
5 นางดวงดาว เหล่ือมศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
6 นางพนารัตน์ ภัทรจารี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
7 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
8 นายบุญธรรม ลือชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501)
9 นายปัญญาฤทธิ ์โพธิราช ผู้อ านวยการโรงเรียนง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบ ารุง

10 นายอรุณ ผิวละมุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหว้าน
11 นายประกาศ ปารีพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
12 นายอดิเชษฐ์ บรรดาต้ัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนยางค า กรป.กลางพัฒนา
13 นายฉัตรชัย เกษมสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
14 นายสถิตย์ จริตน้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ5
15 นายศราวุฒิ สิทธิราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดสะกอย
16 นายฉลองทรง พรมเหมาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
17 นายกิตติศักด์ิ ศรีพยอม ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่อนน้ าพุง
18 นายมยูรศักด์ิ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
19 นางแก้ว ทองผา ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
20 นางสมพร วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
21 นางเรียบร้อย วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
22 นางประเสริฐศรี ชาแสน ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
23 นางพูลทรัพย์ เป้งค าภา ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
24 นางวินิจฉัย จูมวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
25 นางรัมภา เต็มสิรินันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
26 นางทรงศรี โคตรลือชา ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
27 นางพรรณทิพย์ มูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
28 นางสาวนภาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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29 นางรวิวรรณ แสนค า ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
30 นางเยาวลักษณ์ นพคุณวงศ์ ครู โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
31 นางพิมพ์สุดา วัฒนประคัลภ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
32 นางมะยุรี พันธุเ์ทศ ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
33 นางศรีสุดา สิงห์คาม ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
34 นางบัณฑิต มาศมูล ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
35 นางสุทธินันท์ ไชยมาตย์ ครู โรงเรียนนายอวัฒนา
36 นางรัตนาภรณ์ ถวิล ครู โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี
37 นางสุธาทิพย์ แย้มผกา ครู โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
38 นางจินดา เผือดผุด ครู โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
39 นางสาวสุภัค สะตะ ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร
40 นางอมรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร
41 นางพรนิภา เพียรพจน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
42 นายไพฑูรย์ สารสมัคร ครู โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บ ารุง
43 นางชื่นทิพย์ สุวรรณวิเศษ ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
44 นางวัชชิราภรณ์ ภูมิภาค ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
45 นางมณีรัตน์ กัลยาบาล ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
46 นางลักษณีบูล พันธุช์ัย ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
47 นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
48 นางจุฬาวรรณ พรหมดา ครู โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)
49 นายเสริมชัย แสนหูม ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
50 นายอดุลย์ แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
51 นางลักษณา เจริญไชย ครู โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
52 นางนันทวรรณ อุปพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"
53 นางทันสมัย ผิวฟัก ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
54 นางรักศรี ศิริขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
55 นางเพ็ญศรี ศรีสถาน ครู โรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร
56 นางสุรีย์ภรณ์ นรินทร์นอก ครู โรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร
57 นางพงษ์ลัดดา สังข์ทอง ครู โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ"คุรุราษฎร์ชูวิทย"์
58 นางวิยะดา ป้อมไชยา ครู โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง
59 นายอนุวัตร โคตกนก ครู โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
60 นายเทพนม จันทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ
61 นางสมควร โภคาพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ
62 นายสุวิทย์ เพ็งอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
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63 นางนวลนิตย์ ทอนฮามแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
64 นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
65 นายเกรียงศักด์ิ ศิริรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ ารุง)
66 นางอุทิตย์ หาญมนตรี ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ ารุง)
67 นางจิตรประสงค์ รัตนหน ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ ารุง)
68 นายวัฒนา โยธานัก ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
69 นายประหยัด หาญจ าปา ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวิทย)์
70 นายทิพากร เพชรวิชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวิทย)์
71 นางฉวีวรรณ ทอนฮามแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวิทย)์
72 นายนาวา ศรีษะเนตร ครู โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย"์
73 นางรสรินทร์ หาญมนตรี ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
74 นางรัตนาพร ธิโสภา ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
75 นางบัวทรัพย์ แสงบุญ ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
76 นางสาวพิสมัย ศิริด ารงค์ ครู โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
77 นางวราภรณ์ วุฒิสาร ครู โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา
78 นางประเสริฐ ฤาชัยสา ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์
79 นางสุกัญญา วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์
80 นางสาวบุญส่ง ด ารงไทย ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์
81 นางสมหมาย ชาบรรทม ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์
82 นางสาวนภาพร แร่ถ่าย ครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
83 นางชลัทดา ทัศคร ครู โรงเรียนชุมชนนิรมัย
84 นายพงศ์ศักด์ิ อุดมเดช ครู โรงเรียนชุมชนนิรมัย
85 นายสุวัสชัย โพนทา ครู โรงเรียนไพศาลวิทยา
86 นายโกมล ค าพรหมมา ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที ่211
87 นายพลาดิศัย น้อยทะรงค์ ครู โรงเรียนบ้านง้ิวศิริราษฎร์บ ารุง
88 นางวิไลลักษณ์ พรมศิริ ครู โรงเรียนนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
89 นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
90 นางพัชรียา อินทร์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านกุงศรี
91 นางปิน่ไพร โกมินทรชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
92 นายสินณรงค์ ทาศรีภู ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
93 นางหนูเล็ก บุญสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
94 นายอุกฤษฎ์ ทีปานนท์ ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล
95 นางแสงมณี ไตรยราช ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา
96 นายกิตติ วงศ์เครือศร ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา
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97 นายจ าเริญ พลราชม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
98 นางสุดารัตน์ พลราชม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
99 นายพงษ์เพชร ค าสงค์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง

100 นายจันดี อินทิจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
101 นางเกษมศรี ศุขวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
102 นางฐิติรัชต์ ธรรมฤทธิว์ัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
103 นางสง่า บุง่ทวย ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
104 นางภัทราพร วงศ์เครือศร ครู โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว
105 นางยิ้มยวน มาลีลัย ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม
106 นายประสพพร อ่อนสุระทุม ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี
107 นางทองค า โคตรผาบ ครู โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว
108 นางจรูญศรี ไชยโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
109 นายสุนทร คามวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านปุง่สหราษฎร์บ ารุง
110 นายบรรทม บ่อนิล ครู โรงเรียนบ้านปุง่สหราษฎร์บ ารุง
111 นางบุญรัก คามวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านป่าผาง
112 นางศิลประเสริฐ อุปพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อ านวย
113 นายนพดล ปัญญาประชุม ครู โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อ านวย
114 นางวิมลมาลย์ เภาโพธิ์ ครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
115 นายเรืองศักด์ิ อุ่นค า ครู โรงเรียนบ้านนาเด่ือ
116 นางสุขศรี เสาว์บุบผา ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต
117 นางจุฑาทิพย์ ศรีษะเนตร ครู โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ ารุง
118 นายถวัลย์ จิตปรีดา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
119 นางประยูร มนต์อิ่น ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
120 นางอวยพร จรัสแผ้ว ครู โรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวิทยา
121 นางทองรักษ์ พรหมภาพ ครู โรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวิทยา
122 นายบรรยง รัตนโสภา ครู โรงเรียนเขื่อนน้ าพุง
123 นางวิลัยวัลย์ จักรทุม ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน
124 นายสมพัฒน์ จันทร์มาลา ครู โรงเรียนบ้านโคกภู
125 นางค ามี แก้วดี ครู โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
126 นางฐิติยา วงศ์เครือศร ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
127 นางสมเพศ พ่อขันชาย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
128 นางรัตนวดี ใยพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
129 นางสุนันทา งอยผาลา ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
130 นายเชวงศักด์ิ งันลาโสม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
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131 นายล้วน พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า
132 นายวงศ์ ตะวันค า ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า
133 นายประพันธ์พงศ์ วงศ์อินอยู่ ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า
134 นางวิไลลักษณ์ รังศิริตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านดงหลวง
135 นางศรีประภา ชาวันดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
136 นายเพิม่ทวี งอยผาลา ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
137 นางสาวอารมณ์ดี วงศ์ประชา ครู โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
138 นางสาวมาลา ศรีมุกดา ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บ ารุง
139 นางกาญจนา นรสาร ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บ ารุง
140 นายหนูเทียน คะอังกุ ครู โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
141 นางอนัญญา ศิริเกตุ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
142 นางเทวี ตุพิลา ครู โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
143 นายวิสัน ค าสงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
144 นายบุญตา สักขินา ครู โรงเรียนบ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา"
145 นางพิศมัย บุญยอด ครู โรงเรียนบ้านค้อน้อย
146 นายประยูร จักรพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย
147 นายสุจริต ค าโคตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห
148 นายพีรพงษ์ เหมะธุลิน ครู โรงเรียนบ้านค้อใหญ่

1 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสุชาดา พิณทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
4 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์
5 นายทรงศักด์ิ อุปรีย์ ศึกษานิเทศก์
6 นายค าพอง เปลรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
7 นายบรรจงศักด์ิ จินดาแป้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ
8 นายวัฒนา มาลาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเตียง
9 นายดาวเรือง ทองเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฏร์บ ารุง)

10 นายไพโรจน์ แก้วก่า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ
11 นายเพชร บุญเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
12 นายพรชัย อ ามุกคะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังโคน(จ าปาสามัคคีวิทยา)
13 นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง
14 นายเรวัต หาระโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
15 นายวานิชย์ สาขามุละ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสง่า

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
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16 นายบุญรัตน์ ค าหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
17 นายประสิทธิ ์จิจุบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักค าภู
18 นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
19 นายวิเศษ มูลสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
20 นายวีระวัฒน์ ศิริโสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
21 นายทนุ อารยกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
22 นางเกตุแก้ว ค าโสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองแปน อ.วาริช
23 นางรัตนาภรณ์ ค าอาจ ครู โรงเรียนบ้านคันชา
24 นางดนุภัค กุจะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
25 นายจีรวัฒน์ พิมพ์ปัดชา ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
26 นางเทวา หอมไสย ครู โรงเรียนบ้านพันนา
27 นายชาญชัย โพสาวัง ครู โรงเรียนบ้านนาแยง
28 นายนวะรัตน์ บัวชุม ครู โรงเรียนบ้านค านาดี
29 นางทองงาม โสภาดี ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.สว่าง
30 นางลักขณา สายมายา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.สว่าง
31 นายประหยัด เจริญไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง
32 นางอรทัย บุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหินแตก
33 นางล าไย กาญจนกัณโห ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
34 นายสาคร ศรีสมุทร ครู โรงเรียนบ้านทุง่ค า
35 นายสมจันทร์ ประแดงปุย ครู โรงเรียนบ้านทุง่ค า
36 นางราตรี เพชรพิชัย ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิช์ัยวิทยา)
37 นายลือชัย สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์
38 นางปรารถนา สาขา ครู โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
39 นางวราภรณ์ ค าธิมา ครู โรงเรียนบ้านค าเม็ก
40 นายสินชัย ตลับเงิน ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
41 นางดวงใจ ล้อมมหาดไทย ครู โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น
42 นายนิเวศน์ มาตตายา ครู โรงเรียนชุมพลศึกษา
43 นางสุรางค์รัตน์ จันทะวงศ์ ครู โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร
44 นายสาโรจน์ ไชยคีนี ครู โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
45 นายสมฤทธิ ์สุรภีร์ ครู โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
46 นายประวิทย์ นนตะเสน ครู โรงเรียนบ้านนาตากาง
47 นายชัยวัฒน์ โอตาไสย ครู โรงเรียนบ้านค าเม็ก(พัฒนบ ารุง)
48 นายสุวิทย์ พรหมพินิจ ครู โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา
49 นางพยอม ชาลีค า ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
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50 นายจุติเนตร บุญแสง ครู โรงเรียนบ้านสร้างฟาก
51 นางพินพร จักรุวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
52 นางจ าเนียร โคตรปัญญา ครู โรงเรียนค าเจริญวิทยา
53 นางเกษร ปัญญาวัน ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
54 นางสมพิศ ทันพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
55 นางสุปรียา วิชัยพรหม ครู โรงเรียนบ้านค าสะแนน
56 นางวนิดา ไชยคีนี ครู โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)
57 นายนรินทร์ แสงบุราณ ครู โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต)
58 นางอุทัยวรรณ จันโท ครู โรงเรียนบ้านนาทม
59 นายประเวศ อัคพิน ครู โรงเรียนบ้านโพนไผ่
60 นางจรีพร เมืองมุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านโพนไผ่
61 นายธนชาติ ชาติเทวัญ ครู โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
62 นางรัตนา วารี ครู โรงเรียนบ้านค าบิดโคกโพนยาง
63 นายมนศักด์ิ ยาสาไชย ครู โรงเรียนบ้านค าเจริญราษฏร์บ ารุง
64 นายยศศักด์ิ ไตรทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบ ารุง)
65 นางอภัยวรรณ ค าภาศรี ครู โรงเรียนบ้านแวง
66 นายสมัคร เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านแวง
67 นางรัตนาภรณ์ สุวรรณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง
68 นางเพ็ญศรี หัสจันทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเบญจ
69 นายเพิม่พูน กลยนีย์ ครู โรงเรียนบ้านนาสาวนาน
70 นายอุทัย ศรีสร้อย ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
71 นางวลาสินี บุญคง ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
72 นางกัณหา อินทร์ค าน้อย ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือง
73 นายสมพาด เจริญไชย ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือง
74 นางรัตนาภรณ์ วิชนา ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือง
75 นายบุญเฮือง ไชยชาติ ครู โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน
76 นายวรเชษฐ์ เขตคาม ครู โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ
77 นางสมร ทะคง ครู โรงเรียนบ้านหนองน้อย
78 นางพินัน มหาจักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้อย
79 นางวิไลวรรณ ศิริขันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนส่องดาว
80 นางล าไพ ลือแสน ครู โรงเรียนบ้านโคก
81 นางสวาสด์ิ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
82 นางประเพียร วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านง้ิวพังฮอ
83 นางประพินพรรณ สัสดีไกรสร ครู โรงเรียนบ้านง้ิวพังฮอ
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84 นางบุญมี โฉมจุ้ย ครู โรงเรียนบ้านหนองโดกนาค าโนนธาตุ
85 นางณราพร วงศ์ภาค า ครู โรงเรียนบ้านค าบ่อ
86 นางสิริรัตน์ พรหมสอน ครู โรงเรียนบ้านค าบ่อ
87 นายประดิษฐ์ แสนภูวา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
88 นางประกาย ตู้ไม้ป่า ครู โรงเรียนบ้านถ่อน อ.พรรณานิคม
89 นายวิทิต นนธิราช ครู โรงเรียนบ้านค าข่า
90 นางวิเชียร รักษ์กระโทก ครู โรงเรียนบ้านทุง่มนธาตุวิทยา
91 นางเจริญ นิคร ครู โรงเรียนบ้านห้วยบุน่นาทัน
92 นางปราณี พิพิธกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยบุน่นาทัน
93 นางพรรณี ทับทิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
94 นายสุรศักด์ิ ธนสรรวนิช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
95 นายสลัด สิทธิคุณ ครู โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยา)
96 นายเติมศักด์ิ พรหมวิชัย ครู โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยา)
97 นางทันสมัย นามโคตร ครู โรงเรียนบ้านค าแหว
98 นางวารุณี อัคพิน ครู โรงเรียนบ้านค าแหว
99 นายพิศมัย ศรีส าราญ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เชือก

100 นายประพันธ์ วงศ์ค าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเชิงชุม
101 นายบุญน า บุญล้ า ครู โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
102 นางอมรรัตน์ ยิ่งยืน ครู โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
103 นางสมสมัย เทพิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
104 นายเฉลิมชัย อภิวัชรกุล ครู โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
105 นางเนาวรัตน์ อุปจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)
106 นางเอกหทัย สมบูรณ์พร้อม ครู โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)
107 นางศิลวรรณ อิ้มพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านตาลเลียน
108 นางอมร วงศ์พรหม ครู โรงเรียนบ้านตาลเลียน
109 นางสงสาร แก้วค าแสน ครู โรงเรียนบ้านภูตะคาม
110 นายพรศักด์ิ เกษมสานต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
111 นายอุดมทรัพย์ ร่วมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
112 นางกองแก้ว ร่วมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
113 นางรัตนะ พระราช ครู โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา
114 นางอานุชจรีย์ ธิวะโต ครู โรงเรียนบ้านบึง
115 นางฉายธิชล แสนสุข ครู โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
116 นางผ่องศรี กลยนี ครู โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
117 นายชิงชัย สุวรรณเทน ครู โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
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118 นางมาลินี สัตถาผล ครู โรงเรียนบ้านชัยชนะ
119 นายวีระพงษ์ นันตะสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
120 นายกิตติศักด์ิ ประทุม ครู โรงเรียนบ้านตาลโกน
121 นายประจญ ศรีสร้อย ครู โรงเรียนบ้านนาถ่อน
122 นางประเพียร สัพโส ครู โรงเรียนบ้านนาถ่อน
123 นางรัชนิดา สุราษฏร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนทรายค า
124 นางปาริชาต พุฒธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝ่ังแดง
125 นางทวีวัลย์ สุวชาติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝ่ังแดง
126 นางสาวโอกาส นามคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝ่ังแดง
127 นางสาวอมรศิลป์ จันทร์ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
128 นายทวีศักด์ิ ระหา ครู โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
129 นายทองปาน นันทราช ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อ านวย)
130 นางรุ่งนภา มุลฑา ครู โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา
131 นายบุญไทย ก้อนตาล ครู โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา
132 นายเฉลิม ว่องไว ครู โรงเรียนบ้านบึงโน
133 นางทิพย์สุดา จันทร์ปุม่ ครู โรงเรียนบ้านบึงโน
134 นายจ าเนียร พิมพ์ปัดชา ครู โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
135 นางพาริพันธ์ ราชโสภา ครู โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
136 นางพงษ์รับภา ดาพรม ครู โรงเรียนบ้านผักค าภู
137 นายประจักร โพธินี ครู โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
138 นางป้องกล่ิน เพียรชนะ ครู โรงเรียนบ้านแร่
139 นางปัจรีย์ เครือทอง ครู โรงเรียนบ้านแร่
140 นางประจบ กาญจนะกันโห ครู โรงเรียนบ้านโคกศิลา
141 นายฤทธิรงค์ แก้วมะ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
142 นางวิภาวดี พิมกินรีย์ ครู โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
143 นายสุพจน์ ค าชมภู ครู โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
144 นางช่อเพชร โสมศรีแพง ครู โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรี
145 นางจันทิมา ขันธวิชัย ครู โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ
146 นางสาววิลาวัณย์ เทศประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)
147 นางฉวีวรรณ สัพโส ครู โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)
148 นางสุภาพ อินทรพาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)
149 นางภัทรา ก้อนแพง ครู โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
150 นายวินัย ขันติยู ครู โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
151 นางนิภา ศรีสร้อย ครู โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
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152 นางบ าเพ็ญ มาตราช ครู โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
153 นางนงคราญ ไชยจันทร์ ครู โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล
154 นางบ่อแก้ว ศรีสุข ครู โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล
155 นางเทวี กว้างเงิน ครู โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
156 นางสาวเอื้องไพร อาจาริยางกูร ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่"พุทธานุเคราะห"์
157 นายค าใส พันธุเ์ทียม ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่"พุทธานุเคราะห"์
158 นางเทวาจักรศิลป์ โคตรค าหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่"พุทธานุเคราะห"์
159 นายเฉลิมชัย โคตรค าหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่"พุทธานุเคราะห"์
160 นางบารมี สุวรรณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
161 นางสมจิต เกื้อทาน ครู โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
162 นายทองพันธ์ ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
163 นางวราพร เฉยฉิว ครู โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
164 นางมยุรา ศิริหัตถ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
165 นางนภาพร มูลสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
166 นางลิขิต สุวรรณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
167 นางสาวอัจฉรา สาราช ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
168 นายพิทักษ์ ก้อนแพง ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
169 นางสาวมาลี ต้นเชื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
170 นายพลายศักด์ิ กิณเรศ ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
171 นายประยูร สาขา ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
172 นางฉันทนา ศรีสุพล ครู โรงเรียนบ้านพังโคน(จ าปาสามัคคีวิทยา)
173 นางสุพัตรา มูลธิสาร ครู โรงเรียนบ้านพังโคน(จ าปาสามัคคีวิทยา)
174 นางพานิช พลศรีดา ครู โรงเรียนบ้านพังโคน(จ าปาสามัคคีวิทยา)
175 นายอ านวยพงศ์ สวัสด์ิวงศ์ไชย ครู โรงเรียนบ้านพังโคน(จ าปาสามัคคีวิทยา)
176 นางสุบรรณ์ แสงสีดา ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
177 นางนารถฤดี อารีล้น ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
178 นางปรารถนา บุตรอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
179 นางประกายแก้ว ปัญญารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที ่126
180 นางวีณา มิตรยอดวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที ่126
181 นางสาวพัชนีวรรณ ศรีเวียงธวัช ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที ่126
182 นางพรรณี แก้วค าแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร
183 นางวรจันทร์ ศิริขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว
184 นายประทีป แสงจ าปี ครู โรงเรียนบ้านนาดี
185 นายสุดใจ นามขันคุณ ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
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1 นายฉลอง เหง้าละคร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
2 นายจ าลอง ดาวเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นายพุฒิวงศ์สิริ ไชยยศ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นางพันทอง สิทธิวัง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
5 นางนิยะดา ภูลวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
6 นางสมพร ยะสุราช นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
7 นางพรนภา อัศวาวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
8 นายเร่ิม เหลาสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าภูทอง
9 นายบุญศรี ใสล าเพาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี

10 นายสมชัย ไตรโยธี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอากาศ
11 นายประสิทธิ ์หัตถศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาใหญ่
12 นายมานพ ไตรโยธี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะหว้า
13 นายแสวง แสงหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแพง
14 นายธงชัย เหลาแตว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่โพธิ์
15 นายศักด์ิชัย อาแพงพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง)
16 นายบุญมี ก่อบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขัวก่าย
17 นายครองศิลป์ ทาพิมพ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางค า
18 นายพรศักด์ิ นุราช ครู โรงเรียนอนุบาลค าตากล้า
19 นายนิวัฒน์ อินทร์บัว ครู โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย
20 นายสรศักด์ิ พลปากดี ครู โรงเรียนบ้านนาแต้
21 นายปัทมา อริยพฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
22 นางนภควรรณ เพชรโคตร ครู โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
23 นายทรงชัย สร้อยจักร ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
24 นายปิยบุตร ศรีใจ ครู โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์
25 นางเรณู กวานดา ครู โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา
26 นางฉัณรดา ชูตระกูล ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
27 นางจงจินต์ แก้วทา ครู โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
28 นางบรรจง อนันตวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านลึมบอง
29 นายอุดร จอดนอก ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
30 นายค าจันทร์ สง่าพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
31 นางเส้ียม ทิพย์สุนา ครู โรงเรียนบ้านค าลอดพืน้
32 นายจักรพล พลเยี่ยม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว
33 นางทัศนีย์ ศรีมงค์ ครู โรงเรียนบ้านจาร
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34 นางดนารัตน์ ถาบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
35 นายศิริพงษ์ อุปพงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
36 นางบูรณกิจ โคตรหานาม ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงค าอ้อ
37 นางสาวพนา วิริยะเจริญกิจ ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
38 นายชาตรี คะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
39 นางรักเล่ห์ ริยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
40 นางสาวศิริพันธุ ์จ าปามูล ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
41 นางประพิศ จามน้อยพรม ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
42 นางหวานเบา แสงวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
43 นางนภารัตน์ การีชุม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
44 นางมาลัย ไตรโยธี ครู โรงเรียนบ้านเซือม
45 นายนพดล ศรีธนะ ครู โรงเรียนบ้านเซือม
46 นายสุพวิทย์ กล่ินล่ันทม ครู โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
47 นายสุริยันต์ สุทธิโคตร ครู โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
48 นายชวน จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
49 นายคณึงนิต ซาตะรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
50 นางเฉลิมขวัญ นรสาร ครู โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก
51 นางสาวิตรี เดชขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงเสียว
52 นางรุจิรา ดีระดา ครู โรงเรียนบ้านดงเสียว
53 นายเสอื้อน คิดโสดา ครู โรงเรียนบ้านดงสาร
54 นายปัญญา นรสาร ครู โรงเรียนบ้านดงสาร
55 นายทองจันทร์ ค าทองไชย ครู โรงเรียนบ้านนาหวาย
56 นายธงชัย ไชยศรี ครู โรงเรียนบ้านถ้ าเต่า
57 นายวิระ นิเทียน ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง
58 นางนิดารัตน์ ปัญจมี ครู โรงเรียนบ้านบะหว้า
59 นางสลวย กลยนี ครู โรงเรียนบ้านบะหว้า
60 นางทิพย์นภา น้อยโสมศรี ครู โรงเรียนบ้านนากะทาด
61 นายทวี ศรีละคร ครู โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย
62 นายสุพรรณ โพธิพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย
63 นายนิกุล คุณมี ครู โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย
64 นางวัฒนา บุตรชาติ ครู โรงเรียนบ้านยางค า
65 นางประกายวัล ภูมิชัย ครู โรงเรียนบ้านยางค า
66 นายวีระ หลอดเหลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก
67 นายสมชาติ พงศ์ศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก
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68 นายบุญจันทร์ เบ็ญตัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก
69 นางอัปสร รัตนวิจารณ์ ครู โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
70 นางธิดาวรรณ ผาบุญมี ครู โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
71 นายฉลาด พลบุตร ครู โรงเรียนบ้านตาดโตน
72 นายปัญญา ศรีสมยา ครู โรงเรียนบ้านตาดโตน
73 นายศิริโรจน์ วะชุม ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง)
74 นางพิสมัย น้อยค ายาง ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง)
75 นางจิราภรณ์ เหาะเหิน ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง)
76 นางประทิม ศรีเทพ ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง)
77 นายเชาวนา เฮียงราช ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง)
78 นางรัตนาภรณ์ บุญรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง)
79 นางทัศนีย์ ศรีถาพร ครู โรงเรียนบ้านวังบง
80 นางจิรภา บันลือ ครู โรงเรียนบ้านวังบง
81 นายอุลิต ทอนฮามแก้ว ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี
82 นางนิตยา พลซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี
83 นางกอบแก้ว เกิดไทย ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
84 นายสมชาย สุมังคะ ครู โรงเรียนบ้านหินเหิบ
85 นายโกศล พลเวียง ครู โรงเรียนบ้านปลาหลาย
86 นางฉวีวรรณ กลางชมภู ครู โรงเรียนบ้านปลาหลาย
87 นายพรศักด์ิ ปานจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านปลาหลาย
88 นางเครือวัลณ์ มังธานี ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
89 นายพูนสุข อุปชัย ครู โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
90 นางสดชื่น อุปชัย ครู โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
91 นายภาณุมาศ หล้าจันทะ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
92 นางฐิติพร งามวิทยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
93 นางอนงค์ศรี พลภักดี ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
94 นายแสงจันทร์ เพ็งสีแสง ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
95 นางพัณณ์ณิภา ไชยวรพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแต้
96 นายประพันธ์ พรมเภา ครู โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม
97 นางกัลยาณี ไตรยงค์ ครู โรงเรียนบ้านขัวก่าย
98 นายสุรสิทธิ ์สมแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองสนม
99 นางสาวกิตติยา ผากงค า ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง

100 นางอรทัย เถายะบุตร ครู โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม
101 นางจุฬารัตน์ การุญ ครู โรงเรียนบ้านก่อ
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102 นายสมพงษ์ อุตรนคร ครู โรงเรียนบ้านโคกแสง
103 นายเสง่ียม แข็งแรง ครู โรงเรียนบ้านโคกแสง

1 นายสุทรรศน์ ซุ้นจ้าย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสุพิศ แก้วแสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นายณัฐบัตร ก้องกิตต์ไพศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางดาน
5 นายปราโมทย์ โรจนเกษตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก
6 นายอนันต์ ชูชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะพังหม้อ
7 นายสมชาติ ทองแป้น ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
8 นางฉวีวรรณ จุนโท ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อแดง
9 นายพงษ์ชัย ทองอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจะทิง้พระ

10 นายสุวิทย์ แก้วสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะแม
11 นายพิทักษ์ ตุกชูแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
12 นางอุไรวรรณ นิติวัฒนชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนินพิจิตร
13 นางพรรณี บุญพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาหลวงคง
14 นายสุภัทร แก้วสม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่บัว
15 นายสมหมาย สุขมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางไหน
16 นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา
17 นายอนุรักษ์ ร่มสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา
18 นางศิริพร สุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะถ ้า
19 นางจิราภรณ์ โสมพะยอม ครู โรงเรียนวัดเกาะถ ้า
20 นางอันน์เกตุ ภิบาล ครู โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
21 นางพัชรี เกิดทิพย์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม
22 นางนิภา ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
23 นางวลัยศรี ศรีระษา ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
24 นางสาวชุติกาญจน์ สะตะพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
25 นางสนธยา โพธิข์าว ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
26 นางศิริวรรณ เหมบุปผกะ ครู โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย
27 นางสาวอารี หมื่นรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย
28 นางประไภย ไชยสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย
29 นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
30 นางสาวสุประวีณ์ การานุสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
31 นางพูนศรี ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนวัดหัวป่า

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1



๔๖๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
32 นางจ าปี ฆงัคะสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านรับแพรก
33 นายเกษม หนูสงค์ ครู โรงเรียนวัดแจ้ง
34 นางวรรณี มีชัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
35 นางจริยา หาญณรงค์ ครู โรงเรียนวัดท่าหิน
36 นางฟองจันทร์ คงพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดกระดังงา
37 นางสาววราภรณ์ นวลสงค์ ครู โรงเรียนวัดนางเหล้า
38 นางพนอศรี บุญตามชู ครู โรงเรียนวัดกาหร า
39 นางละออ นันทกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม
40 นางสมใจ ขวัญทองยิ้ม ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ
41 นางสาวสวลี พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ
42 นางสาวนิตย์ ประสมพงศ์ ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
43 นางประคอง จันทร์กุบ ครู โรงเรียนบ้านต้นปริง
44 นางลออ อรัญเขต ครู โรงเรียนบ้านนาทองสุก
45 นายปรีชา ศรีพิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
46 นางอารียา คงคาลิหมีน ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
47 นางวนิดา อ่อนเจริญ ครู โรงเรียนวัดประตูไชย
48 นางอัญนุช สุวรรณมณี ครู โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
49 นางยุรินท์ เหมอารัญ ครู โรงเรียนวัดทรายขาว
50 นางสาวโชติกา สะอาดจันทร์ ครู โรงเรียนวัดทรายขาว
51 นางอุทุมพร สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเกาะถ ้า
52 นางจิราภรณ์ ขวัญพรหม ครู โรงเรียนวัดท้ายยอ
53 นางผุสชา บรรจงดวง ครู โรงเรียนวัดแหลมพ้อ
54 นางลดาวัลย์ คงทอง ครู โรงเรียนวัดแหลมพ้อ
55 นายสันติ อินทรไพบูลย์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม
56 นางสุนทรี ชูนาคา ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
57 นางละมัย ทองฤกษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
58 นางนวมน บุญช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
59 นางพรทิพย์ เพ็ชรจ ารัส ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
60 นางจิระภรณ์ ปาณูปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบางดาน
61 นางศริยา สุขจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
62 นางสาวสุคนธ์ หนูแก้ว ครู โรงเรียนวัดคูวา
63 นางสาวผกาวดี ปัญญวรรณศิริ ครู โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที ่90
64 นางเรณู สุบรรพวงศ์ ครู โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที ่90
65 นางสาวนัยนา สุขโข ครู โรงเรียนวัดตะพังหม้อ
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66 นางนุกูล คงบางปอ ครู โรงเรียนบ้านรับแพรก
67 นางสุริรัตน์ อธิปัญญา ครู โรงเรียนวัดพังตรี
68 นางพยอม สมบูรณ์มาก ครู โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
69 นางชุติมา ทองช่วย ครู โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
70 นางสุภาพ เกตุมุณี ครู โรงเรียนบ้านบ่อตรุ
71 นางอุบล สุวรรณมณี ครู โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
72 นางชุติมา พูลยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสีหยัง
73 นายอ านวย ชมเชย ครู โรงเรียนวัดผักกูด
74 นางพิมพ์ลักษณ์ เจริญศรี ครู โรงเรียนวัดผักกูด
75 นางสุภาพ ประดับแสง ครู โรงเรียนวัดห้วยลาด
76 นางสมทรง วุฒินันท์ ครู โรงเรียนวัดผาสุกาวาส
77 นางสาวเบ็ญจพร ชูหมุน ครู โรงเรียนวัดท่าหิน
78 นายวัฒนา สว่างภิภพ ครู โรงเรียนวัดศรีไชย
79 นายปริญญา สายชุมพันธ์ ครู โรงเรียนวัดกลาง
80 นางพราภรณ์ พันธุม์ณี ครู โรงเรียนวัดประเจียก
81 นางสมรัตน์ กาญจนวงค์ ครู โรงเรียนวัดดีหลวง
82 นางวราภรณ์ สนองคุณ ครู โรงเรียนวัดดีหลวง
83 นางอ ามร เจะพงค์ ครู โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
84 นายพิจิตร์ จินดาราม ครู โรงเรียนวัดนางเหล้า
85 นายสุรศักด์ิ เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที ่220
86 นายบุญเหม ดิสระ ครู โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
87 นางธัญญชนก นิลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหาด
88 นางอุไร ชาติด า ครู โรงเรียนวัดทุง่ฆอ้โฆสิตาราม
89 นางศิริพร ทวีเส้ง ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม
90 นางสาวประนอม ทองประหวัน่ ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
91 นางลมัย โมลิโต ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง
92 นางเพ็ญศรี แก้วพิบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยพุด
93 นางสาวเพ็ญณี สิทธิพันธ์ ครู โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
94 นางปรีชา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดบางเขียด
95 นายอ ามร จิรานุกรม ครู โรงเรียนบ้านท่าแคง
96 นางสุมาลี เมธีลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม
97 นางยุพา แสงสุณีนิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม
98 นางสมจิตร์ แก้วค า ครู โรงเรียนวัดท านบตางหน
99 นางสาวปาริชาติ รัตนภูมิ ครู โรงเรียนวัดป่าขาด
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๑ นายสนิท จินดาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒ นายค านึง ศรีสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก าแพงเพชร
๓ นายคมจักร กันยาเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชายคลอง
๔ นายมนัส แก้วชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๕ นายฉลอง พลากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ าน้อย
๖ นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง)
๗ นายณรงค์ รัตนมาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ปรือพิทยาคม
๘ นายกรีฑา อนุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหูแร่
๙ นายภิรมย์ สุขสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาร

๑๐ นายสาโรจน์ อัมพรพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกเหรียง
๑๑ นายเริงฤทธิ ์สังข์สร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดม่วงค่อม
๑๒ นางอรอนงค์ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่งาย(วรรณกาลราษฎร์อุทิศ)
๑๓ นายศตพร เหมทานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง
๑๔ นางบุญปลอบ วรละม่อม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บ ารุง)
๑๕ นายถวิล เทพกูล ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
๑๖ นางอ านวย พันธนียะ ครู โรงเรียนบ้านปลายละหาน
๑๗ นางสมพร วิจะสิกะ ครู โรงเรียนวัดทุง่คา
๑๘ นางนิจธิอร สุขใส ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๙ นายกิตติศักด์ิ จันทร์จิตตะการ ครู โรงเรียนบ้านควนนา
๒๐ นางรัตนา หนูแป้น ครู โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๒๑ นางบุศรินทร์ เกื้อกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
๒๒ นางมลิวัลย์ อารีย์สันติชัย ครู โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
๒๓ นางจินดา มาไข่ ครู โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที ่11
๒๔ นางสุนีย์ เสมวรนนท์ ครู โรงเรียนบ้านบางแฟบ
๒๕ นางอรพินท์ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบางแฟบ
๒๖ นางพรรณพิศ จันทสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหูแร่
๒๗ นายปราโมทย์ บุญญโส ครู โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๒๘ นางยุพา ชิตมณี ครู โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
๒๙ นางยินดี สุขเอียด ครู โรงเรียนวัดทุง่ลุงมิตรภาพที ่198
๓๐ นางนันท์ฤพร ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บ ารุง)
๓๑ นางสุภาภรณ์ ระสิตานนท์ ครู โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ)์
๓๒ นางวิรมล แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคลองแห
๓๓ นางอมร สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนวัดคลองแห
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๓๔ นางจันทิมา อินทัสโร ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้ า
๓๕ นางจิรา นิติโชติ ครู โรงเรียนบ้านเกาะนก
๓๖ นางจิยาลักษณ์ ศรีประสม ครู โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๓๗ นางจินตนา มากแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนโส
๓๘ นางอาทิชา แสงเสน่ห์ ครู โรงเรียนบ้านกรอบ
๓๙ นายพีระ บุญรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๔๐ นายมงคล คชรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๔๑ นางสาวอนงค์ เจียมตระกูล ครู โรงเรียนบ้านดินลาน
๔๒ นางสาวอารมย์ สุขชาญ ครู โรงเรียนบ้านบางกล่ า
๔๓ นางศิริพร สุขอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเมา
๔๔ นางปทุมกาญจน์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ 2)
๔๕ นางจิราพร อินทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
๔๖ นายชัยยุทธ สมประดี ครู โรงเรียนบ้านหาร
๔๗ นายหะรินทร์ อุไร ครู โรงเรียนบ้านหาร
๔๘ นางมยุรี ธรรมรักษา ครู โรงเรียนวัดเลียบ
๔๙ นางสุนี พูลเทพ ครู โรงเรียนวัดเลียบ
๕๐ นางชฎินี แก้วมาก ครู โรงเรียนวัดนารังนก
๕๑ นางเบญวรรณ จุลพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเจริญภูผา
๕๒ นางสุทธญาณ์ คล้ายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง
๕๓ นางสวาสด์ิ ร่วมสุข ครู โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
๕๔ นางพยอม ระดาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
๕๕ นางสุคนธ์ สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
๕๖ นางสมทรง ชุมวงค์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๕๗ นางมัสยา วงศ์เพชรสกุล ครู โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
๕๘ นางฉวีวรรณ ปาโต ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าน้อย
๕๙ นางสาวสุรีวรรณ ชโนวรรณ ครู โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
๖๐ นายถาวร สุขสว่างผล ครู โรงเรียนวัดท่าข้าม
๖๑ นางบุญพา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดแม่เตย
๖๒ นายนิวล ธรรมจินโณ ครู โรงเรียนวัดแม่เตย
๖๓ นางนงเยาว์ อิ่มนวล ครู โรงเรียนวัดเขากลอย
๖๔ นางสุนีย์ ทองมณี ครู โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที ่11
๖๕ นายภิรมย์ มีประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านบางแฟบ
๖๖ นางพรศรี พลากุล ครู โรงเรียนวัดดอน
๖๗ นางยุพเรศ หนูฉ้ง ครู โรงเรียนวัดหูแร่
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๖๘ นายสมพร พัลวรรณ ครู โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๖๙ นางศิริรัตน์ ทองส่งโสม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต าเสา
๗๐ นายกระเสียง ศรประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
๗๑ นางดารา มีสุขศรี ครู โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
๗๒ นางปรีดา หน่อเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านทุง่งาย(วรรณกาลราษฎร์อุทิศ)
๗๓ นายมะโน อินทมะโน ครู โรงเรียนวัดคลองแห
๗๔ นายสุวินิต เบ็ญสะอีด ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมี
๗๕ นางลดาวัลล์ิ ด ารงนุกูล ครู โรงเรียนบ้านใต้
๗๖ นางจุรีรัตน์ กวักแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
๗๗ นายสุทธิรักษ์ จิตตกูล ครู โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
๗๘ นายพ่วง นวลละออง ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง
๗๙ นางชุลี จิตราวงค์ ครู โรงเรียนวัดบางทีง
๘๐ นายจ าลอง ธรรมดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดท่าหยี
๘๑ นางองศา ฉันทจิต ครู โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๘๒ นางละมุน ทองวิเศษ ครู โรงเรียนวัดเนินพิชัย
๘๓ นางนิภา ผิวทอง ครู โรงเรียนวัดนารังนก
๘๔ นายวรสาน ใจสมุทร ครู โรงเรียนวัดนารังนก
๘๕ นางวิมล ณ พัทลุง ครู โรงเรียนบ้านดินลาน(เรียงอุทิศ)
๘๖ นางสุจารี ด้วงเล็ก ครู โรงเรียนบ้านหาร
๘๗ นางเบญจพร ทองโอ ครู โรงเรียนบ้านหาร
๘๘ นางพรทิพย์ แสงเหมือนคง ครู โรงเรียนวัดนารังนก
๘๙ นางมัทนา อินทนิล ครู โรงเรียนบ้านต้นส้าน
๙๐ นางผ่องศรี เกื้อกูล ครู โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๙๑ นายสมควร ขวัญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๙๒ นางกชพรรณ ศรีอรุณพรรณรา ครู โรงเรียนบ้านปลักคล้า

๑ นางกาญจนา ชนะชนม์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
๒ นางสุรีย์ พูลทอง ศึกษานิเทศก์ 
๓ นายถนอม สุขค า ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๔ นายสมบัติ หลีเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
๕ นายประเสริฐ โต๊ะขา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ
๖ นางสิริยา หนูสีคง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานเคียน
๗ นางพิสมัย หลัดเกล้ียง ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดล
๘ นายนิยม เอียดศรีไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาปรือ
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๙ นายโสภณ บัวผัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่

๑๐ นางทิวาภรณ์ มุทะจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ครก
๑๑ นางสุชาฎา ประพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุเหร่า
๑๒ นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองยอ
๑๓ นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายร า
๑๔ นายไสว หมื่นเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
๑๕ นายมนตรี ธรรมโร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนนท์
๑๖ นายกิตติโชค แลบา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
๑๗ นางอนงค์ สุขแก้วมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนล าไพลราษฎ์อุทิศ
๑๘ นางปราณี จันทร์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๙ นางล าดวน ยอดทองทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
๒๐ นางอธิษฐาน ยอดเอียด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน
๒๑ นางไมตรี เอียดยอด ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๒ นางอินทิรา อุไรกุล ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
๒๓ นางประวิศา แก้วขาว ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔ นางนันท์นภัสร์ ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดนาปรือ
๒๕ นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๖ นางอ าไพ สังหาญ ครู โรงเรียนบ้านพรุเตียว
๒๗ นางเบญจพร แก้วฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
๒๘ นางปิยวรรณ รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
๒๙ นางนาฏยา หวันสนิ ครู โรงเรียนบ้านป่ากอ
๓๐ นางบุญเรือน บุญเพ็ชรทอง ครู โรงเรียนบ้านท่า
๓๑ นางบัวงาม เทพยา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
๓๒ นายเมธี จันอิ ครู โรงเรียนบ้านเกาะทาก
๓๓ นายสิทธิ ์ศรีก่อเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านพรุตู
๓๔ นางสาวจุฑารัตน์ ปริศวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านล าชิง
๓๕ นางวสิยา เทพศรี ครู โรงเรียนบ้านวังบวบ
๓๖ นางสมญา ดูล๊ะ ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
๓๗ นางลิมปเลขา ไชยสาลี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๓๘ นายภิรมณ์ อินตะมะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
๓๙ นายธวัช พรหมอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเก่า (นาทว)ี
๔๐ นางสุนิศา จันอิ ครู โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน
๔๑ นางประไพ ขุนจร ครู โรงเรียนบ้านท่าคลอง
๔๒ นางภิญญดา บิลหมัด ครู โรงเรียนบ้านนา
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๔๓ นางอรพรรณ แก้วกับทอง ครู โรงเรียนบ้านสุเหร่า
๔๔ นางจรินาฎ ศรเกล้ียง ครู โรงเรียนสะบ้าย้อย
๔๕ นางอิงอร บุญเพ็ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
๔๖ นางสมนึก ไฝทอง ครู โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด
๔๗ นางเบญจวรรณ เนื่องแก้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าคลอง
๔๘ นางวรรณาพร สุขเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
๔๙ นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
๕๐ นายปัญญา คงคต ครู โรงเรียนบ้านบ่อเตย
๕๑ นางประคอง ชุมแสง ครู โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
๕๒ นางนิศานาถ นุ่นชูคัน ครู โรงเรียนบ้านม่วง
๕๓ นางสุมนมาศ จุลพิภพ ครู โรงเรียนบ้านม้างอน
๕๔ นางวรรณา หนูสุก ครู โรงเรียนบ้านโมย
๕๕ นางสุดใจ ใหม่คง ครู โรงเรียนวัดช่องเขา
๕๖ นางสมร ศรีแก้วทอง ครู โรงเรียนวัดช่องเขา
๕๗ นางสาวนวพร หนูแก้ว ครู โรงเรียนวัดนาปรือ
๕๘ นายคล้ายเทพ นนทพุทธ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๕๙ นางช าซีย๊ะ อุมาจิ ครู โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
๖๐ นายสุวรรณ ไชยทวีชัย ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไพล
๖๑ นางจรรยาณี คงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
๖๒ นายจารึก ยกรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสะกอม
๖๓ นางเสาวนิตย์ อุทัยพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านล าเปา
๖๔ นางเชาวนี ชูมาปาน ครู โรงเรียนบ้านท าเนียบ
๖๕ นางจินดา หนูแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไพล
๖๖ นายธ ารงค์ มณีนวล ครู โรงเรียนบ้านนา
๖๗ นางปราณี เสาวคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านนา
๖๘ นายสุชาติ ต้ิงมุข ครู โรงเรียนบ้านป็อง
๖๙ นายทวี หิรัญสาลี ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
๗๐ นางบ าเพ็ญ จันทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
๗๑ นายสุวินัย หมินเจะเกะ ครู โรงเรียนอุทยานอุทิศ
๗๒ นายนิรัตน์ คงยอด ครู โรงเรียนบ้านบาโหย
๗๓ นายพิรุณ เจริญศรี ครู โรงเรียนบ้านท าเนียบ
๗๔ นายมโนธรรม ศิริรัตน์ ครู โรงเรียนวัดวังไทร
๗๕ นางจรินทิพย์ คงคต ครู โรงเรียนบ้านป่าโอน
๗๖ นางอนุตตร์ เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
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๗๗ นายดลร่อหมาน หะเต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านเกาะทาก
๗๘ นางฉลอง ชาปาน ครู โรงเรียนบ้านคูหา
๗๙ นายฉลอง อ่อนขวัญ ครู โรงเรียนบ้านคูหา
๘๐ นายวรวุธ โขมพัตร ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้ าขาว
๘๑ นางเพ็ญแข จ าปา ครู โรงเรียนบ้านนา
๘๒ นางอารมณ์ พรหมอ่อน ครู โรงเรียนบ้านปริกใต้ (น าราษฎร์สามัคคี)
๘๓ นางบุญประภา ผ่านทอง ครู โรงเรียนบ้านปลักบ่อ
๘๔ นางอัจฉรา พืชพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
๘๕ นางสมนึก เทพธัญญ์ ครู โรงเรียนบ้านโมย
๘๖ นางสุภาพ ณ แฉล้ม ครู โรงเรียนบ้านระตะ
๘๗ นางวรรนิภา คล้ายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านลางา
๘๘ นางช่อทิพย์ ชาติชนะ ครู โรงเรียนบ้านสุเหร่า
๘๙ นางสุดา พงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสุเหร่า
๙๐ นางสาวระเบียบ สถานต้ิน ครู โรงเรียนสะบ้าย้อย
๙๑ นายสมบูรณ์ ทองเหลือง ครู โรงเรียนบ้านท่าข่อย
๙๒ นางอรพร แก้วศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่นาเคียน
๙๓ นางเจ๊ะหน๊ะ อะหลี ครู โรงเรียนบ้านเกาะค่าง
๙๔ นางสมปอง ใจแกล้ว ครู โรงเรียนบ้านเขาจันทร์
๙๕ นายสวัสด์ิ เซ่งเถี้ยน ครู โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
๙๖ นายด ารงค์ เต็มส้ัน ครู โรงเรียนบ้านแค
๙๗ นายเทีย่ง อินทองชุม ครู โรงเรียนบ้านท่าไทร
๙๘ นางสุจินต์ สุริยันยงค์ ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
๙๙ นางศุมนทญา มุสิกะชาติ ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

๑๐๐ นางมัทนา กามาแลบา ครู โรงเรียนบ้านท าเนียบ
๑๐๑ นางมลิวัลย์ อัครพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๐๒ นางกนกวรรณ เหย็บหมัด ครู โรงเรียนบ้านปริกใต้ (น าราษฎร์สามัคคี)
๑๐๓ นายสมศักด์ิ แก้วบุตร ครู โรงเรียนบ้านม่วง
๑๐๔ นางสาวสุณี เมฆธรรม ครู โรงเรียนบ้านระตะ
๑๐๕ นายศุภชัย ใบสนิ ครู โรงเรียนบ้านสะกอม
๑๐๖ นางสาวสุนีย์ ถีราวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านสะกอม
๑๐๗ นายถนอม ณะนวล ครู โรงเรียนวัดทุง่ข่า
๑๐๘ นางเนตรชนก ขวัญทองยิ้ม ครู โรงเรียนวัดนาปรือ
๑๐๙ นางฉันทนา จิตต์เลขา ครู โรงเรียนวัดม่วงก็อง
๑๑๐ นายเอิบ ยอดทองทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
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๑๑๑ นางพเยาว์ แก้วศรี ครู โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
๑๑๒ นางนิตยา เรืองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่ที
๑๑๓ นายชิด เทพสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านล าเปา
๑๑๔ นางวรรณา เจริญศรี ครู โรงเรียนบ้านท าเนียบ
๑๑๕ นางสุชีพ พรหมแก้วพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบาโหย
๑๑๖ นางสุทิน ไกรสันติ ครู โรงเรียนบ้านเกาะค่าง
๑๑๗ นายไกรรินทร์ ตะจิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแงะ - ชาติบุณยวิทยาคาร
๑๑๘ นายจรูญ ทองแท้ ครู โรงเรียนบ้านท่าคลอง
๑๑๙ นางสมนึก ชายะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
๑๒๐ นางวรุพรรณ เทพอุบล ครู โรงเรียนบ้านห้วยบอน
๑๒๑ นางธงไชย จันทร์เมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วง
๑๒๒ นายอับดุลเราะมาน เลาะสุหลง ครู โรงเรียนบ้านมุนี
๑๒๓ นายส าราญ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนประสิทธ์ทวีสิน 2
๑๒๔ นายอับดุลซอมะ มันยะ ครู โรงเรียนบ้านมุนี
๑๒๕ นางวลัยภร ด าดัด ครู โรงเรียนบ้านแค
๑๒๖ นางระบาย ศรีช่วย ครู โรงเรียนบ้านแพร้ว
๑๒๗ นางเสาวรส พิลากรณ์ ครู โรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ
๑๒๘ นายสมจิตร์ บุญญเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านทุง่ครก
๑๒๙ นายธนาวุฒิ หมะขะเหร็ม ครู โรงเรียนบ้านนนท์
๑๓๐ นางสาวมัญทนา ปูเต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านบ่อเตย
๑๓๑ นายอับดลคอเด เจะหมะ ครู โรงเรียนบ้านล่องควน
๑๓๒ นางยุวดี ไชยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสะกอม
๑๓๓ นางพิจาริน เหมือนคิด ครู โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ
๑๓๔ นายยุทธนา สมสมาน ครู โรงเรียนบ้านท่า

1 นางกรุณา กมลวรรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
2 นางสาวประวี เถรแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ
3 นางกัญจนา สมาคม นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
4 นายสนาน สุวรรณละออง ศึกษานิเทศก์
5 นางทิพย์ เทศอาเส็น ศึกษานิเทศก์
6 นางสุวณี ไชยศักด์ิ ศึกษานิเทศก์
7 นายอนุวัฒน์ สะหมัดหานาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าร้อน
8 นายวรวิทย์ หมาดทิง้ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน
9 นายสานนท์ สุขศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสตลู



๔๖๙

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
10 นายวัฒนา ดาราหมานเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปันจอร์
11 นายผลศักด์ิ หาหลัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต ามะลังใต้
12 นายสนิท ด้วงชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแลหลา
13 นายสันติ จารนัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
14 นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนขัน
15 นายจู้ทิน้ มณีนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
16 นายณรงค์ โภชนาหาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตันหยงโป
17 นางสมศรี อุสัยนี ครู โรงเรียนบ้านเกตรี
18 นางสุมาลี ม่าเหร็ม ครู โรงเรียนบ้านปากบารา
19 นางสุคนธ์ ศรีพุฒ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไหม้
20 นางจรูญศรี ประทีป ณ ถลาง ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
21 นางพศิกา เวหาลอย ครู โรงเรียนบ้านเกตรี
22 นางสาวอริศรา ยืนยง ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง
23 นางปิยะนารถ เส้งตุก ครู โรงเรียนบ้านปันจอร์
24 นางฉายค่ิม ยิ้มเย็น ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
25 นางไสว แท่งทอง ครู โรงเรียนบ้านโกตา
26 นางมาลิวัลย์ อนรรฆวี ครู โรงเรียนบ้านโกตา
27 นางกมลวรรณ คงช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
28 นางสุจิตรา ตรีพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านควนขัน
29 นางกนกชล เกษมสิริกร ครู โรงเรียนบ้านควนขัน
30 นางสาวส าลี เจริญผล ครู โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้
31 นายประสิทธิ ์ขุนเศษ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ดินลุ่ม
32 นางณฐพร วงศ์เมฆ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ดินลุ่ม
33 นางสุวิมล วรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา
34 นางนาฎนภางค์ สังฆานาคิน ครู โรงเรียนวรรธนะสาร
35 นายร่มหลี สุมาลี ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด
36 นายนิรันดร์ ช านาญนา ครู โรงเรียนบ้านสนกลาง
37 นายสนิท นันทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นุ้ย
38 นางสาวรอปัน คลังข้อง ครู โรงเรียนบ้านหัวควน
39 นายอินหยัส สุติก ครู โรงเรียนบ้านทุง่สภากาชาดอุปถัมภ์
40 นางศุภวรรณ ต้ังวรางกูร ครู โรงเรียนบ้านกาเนะ
41 นายประสาน สายพรม ครู โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
42 นางเบญจา ขจรกาญจนกุล ครู โรงเรียนบ้านคีรีวง
43 นางสุพาณี ศรีฟ้า ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่หว้า
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44 นายร่มหลี โสะเต่ง ครู โรงเรียนบ้านนางแก้ว
45 นางกัลญา เมธีลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่
46 นางจรุงศรี อุษามาลย์เวท ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่หว้า
47 นางแสงนวล อุมาจิ ครู โรงเรียนบ้านกาลูบี
48 นางศิริวัฒน์ ณ สุวรรณ ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3
49 นางภัทรา สุวรรณละออง ครู โรงเรียนบ้านปิใหญ่
50 นางปรีดา หวังกุหล า ครู โรงเรียนบ้านปันจอร์
51 นางนฤมล ศรีปาน ครู โรงเรียนนิคมซอย 10
52 นางสาวเบญจมาภรณ์ บินรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง
53 นางกานต์รวี ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
54 นายอารี กูเล็ม ครู โรงเรียนบ้านควนสตอ
55 นายสมทบ เมืองสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาแค
56 นางโอม บาราสัน ครู โรงเรียนบ้านทุง่พัฒนา
57 นางนิรมล หลงหา ครู โรงเรียนบ้านตะโละใส
58 นางปุณณภา เสมสม ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
59 นายรังสิทธิ ์หมาดปันจอร์ ครู โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
60 นายเกรียงศักด์ิ ง๊ะสมัน ครู โรงเรียนบ้านเกาะยวน
61 นางสุดใจ โกสัยยะ ครู โรงเรียนบ้านบูเกตยามู
62 นางสร้อย หวันเต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านสาคร
63 นายเจตพล หลงสาม๊ะ ครู โรงเรียนบ้านวังประจัน
64 นายณัฐวุฒิ ทองสีสัน ครู โรงเรียนบ้านวังประจัน
65 นางสาวอุดมรักษ์ ศรีละนนท์ ครู โรงเรียนบ้านขอนคลาน
66 นายสมสิน แซ่เฮ้า ครู โรงเรียนบ้านทุง่บุหลัง
67 นางอักษรทิพย์ องศารา ครู โรงเรียนบ้านนาทอน
68 นางวิมลรัตน์ แอเหย็บ ครู โรงเรียนบ้านควน
69 นางลัดดาวัลย์ ช่วยชม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ร้ิน
70 นายซารามคาน โอสถาน ครู โรงเรียนบ้านตันหยงโป
71 นายอาซีซัน สาดีน ครู โรงเรียนบ้านควนสตอ
72 นางนฤมล จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านทุง่นุ้ย
73 นางดวงกมล มินขาว ครู โรงเรียนบ้านดาหล า
74 นางสาวนงเยาว์ ขันทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด
75 นายทวีศักด์ิ หลีหาด ครู โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด
76 นางอารอบ จินดารัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลละงู
77 นางจันทิรา ปากบารา ครู โรงเรียนอนุบาลละงู
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78 นายมนัส สุขปักษา ครู โรงเรียนอนุบาลละงู
79 นางสาวประภา แซ่จุ้ง ครู โรงเรียนอนุบาลละงู
80 นางสาวโสภา ภูมี ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด
81 นางทัศนีย์ นิโกบ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
82 นางสมพร เข็มทอง ครู โรงเรียนบ้านอุได
83 นายเลิศ เตส่วน ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
84 นายธีรพล ปากบารา ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง
85 นายหาหมาด ขาวเฉาะ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เสม็ด "มิตรภาพที ่114"
86 นายประสิทธิ ์ฤทธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านควนล่อน
87 นางอรนุช ขุนเจริญ ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด
88 นายแพว ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ
89 นางจินตนา มุกดา ครู โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน
90 นายวินัย หมีนพราน ครู โรงเรียนบ้านย่านซ่ือ "มิตรภาพที ่147"
91 นายนที ศรีภูวดล ครู โรงเรียนบ้านทุง่สภากาชาดอุปถัมภ์
92 นางสุพิศ สารุโณ ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42
93 นางอัจฉรา ดุลยาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาไคร
94 นายวิโรจน์ ดาหลาย ครู โรงเรียนบ้านต ามะลังเหนือ
95 นางอุษา เถนว้อง ครู โรงเรียนวัดชมพูนิมิต
96 นางสาวรัตนาพร สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านสนกลาง
97 นางจินดา อโณทัย ครู โรงเรียนบ้านปากบาง
98 นางอริยภรณ์ ภักดี ครู โรงเรียนบ้านปากบาง
99 นายฟูอาดี เด็นเบ็น ครู โรงเรียนบ้านป่าฝาง

100 นายสมปอง อโณทัย ครู โรงเรียนบ้านปากบารา
101 นายสันติ แสงแก้ว ครู โรงเรียนผังปาล์ม 3
102 นางสุมาลี หวังพุฒิ ครู โรงเรียนบ้านควนเก
103 นางเหมรา ขันจันทร์แสง ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
104 นางสาวปัทมา สามารถ ครู โรงเรียนบ้านทุง่
105 นางยุพา บุญมีเจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา
106 นางอนงค์ จันทภาโส ครู โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

1 นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุรชัย ศิริสุทธิ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นางสาวอุไร เรืองวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
4 นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1
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5 นายพงษ์ระวี มูลภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์
6 นายธนาภณ กลยนีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพรกษา
7 นางสาวดาวัลย์ ชูไสว ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง
8 นายนพดล อารมณ์สุขโข ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ
9 นายสุรพงษ์ กล่ินคง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส าโรงเหนือ

10 นางสาวอุษณีย์ จ าเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลาง
11 นางสาวเปรมอนันต์ เต่าทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
12 นายพงศ์สรรค์ สุขอัจจะสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดครุใน
13 นางวัฒนา อยู่สินธุ์ ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ
14 นางสาวเตือนใจ นาคเกิด ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ
15 นางกฤษณา ทัศนาทร ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ
16 นางสาวศิริร าไพ ยวงย้อย ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ
17 นางณัฐปภัสร์ พรธนพงศ์เกษม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
18 นางสุรีพร ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
19 นางณัฏฐา ควรเคียงเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
20 นางบุณยรัตน์ สิงห์พันดอน ครู โรงเรียนวัดบางนางเกรง
21 นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภา ครู โรงเรียนวัดสุขกร
22 นางสาวนงเยาว์ พรมจิตร ครู โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์
23 นางสังเวียน อินทรประสงค์ ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง
24 นางดวงเดือน แจ้งไพร ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง
25 นางราตรี จงจิรวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง
26 นางสาวกมลทิพย์ ทองนาค ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง
27 นายมนตรี จันทร์แสงสุก ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
28 นางเพ็ญนี เหมะ ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
29 นายสันต์ คาวีรัตน์ ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
30 นางวรรณี ล้ิมฉุ้น ครู โรงเรียนคลองกระทุม่ราษฎร์อุทิศ
31 นางเรืองรักข์ พิตรพิบูลโตวัน ครู โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
32 นางดวงแข ภานุน าภา ครู โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
33 นายนิพล ทองค า ครู โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
34 นางสมประสงค์ เกตุฉันท์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา
35 นายสมชาย กิมฮง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา
36 นางเบญญาภา รัชฎาวิภากุล ครู โรงเรียนวัดแพรกษา
37 นางอารีย์ เทพรัสมี ครู โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
38 นางสิริรัตน์ เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนคลองใหม่
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39 นางสายใจ กุลโชติ ครู โรงเรียนคลองใหม่
40 นางศิริวรรณ ขุนจ านวน ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์
41 นางวนิดา เต่าร้ัง ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์
42 นางวงเดือน จ๋ายอุ่น ครู โรงเรียนคลองบางปิง้
43 นางกชพร อินฒะสอน ครู โรงเรียนคลองบางปิง้
44 นางวิไลวรรณ เหลืองอรุณ ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
45 นางนฤมล ต้ังจิตต์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
46 นายนาวี จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
47 นางนุชลี น้ าผ้ึง ครู โรงเรียนคลองบางปู
48 นางสุคนธ์ จิตต์ประพัฒน์ ครู โรงเรียนคลองเสาธง
49 นายพละพร ดาวกระจ่าง ครู โรงเรียนคลองเสาธง
50 นางกิติกาญจน์ บุญเปีย่ม ครู โรงเรียนวัดต าหรุ มิตรภาพที ่65
51 นายสากล บัวแย้ม ครู โรงเรียนพิบูลประชาบาล
52 นางสาวรวงทอง ส าเภาพ่อค้า ครู โรงเรียนพิบูลประชาบาล
53 นางบังอร มณีเนตร ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย(์อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
54 นายนิธิ อเนกเวียง ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย(์อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
55 นางสินีนารถ ตู้จินดา ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย(์อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
56 นางสายตา ตันสุน ครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ
57 นางสมพิศ สินเปรม ครู โรงเรียนบ้านบางจาก
58 นายเสนีย์ บุนนาค ครู โรงเรียนวัดชมนิมิตร
59 นางวาสนา รังสิวรารักษ์ ครู โรงเรียนวัดชมนิมิตร
60 นายสุพจน์ โหสุวรรณ ครู โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
61 นางกาญจนา สะเก็ตกุล ครู โรงเรียนวัดบางฝ้าย
62 นางอภิชา สาดอนขวาง ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม
63 นางสาวศุธร ศรบุญทอง ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม
64 นางวิไล จิตรานุวัฒน์กุล ครู โรงเรียนวัดส าโรงเหนือ
65 นายสมวิทย์ อินทรบงกต ครู โรงเรียนวัดคันลัด
66 นางสุวรรณา ประกอบทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดป่าเกด
67 นางสาวสนอง พึง่สาย ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
68 นางวัชรี มีสร้อย ครู โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
69 นางสาวผ่องแผ้ว โถสกุล ครู โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
70 นางสุนารี นรานุต ครู โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
71 นางแน่งน้อย เปีย่มทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดคู่สร้าง
72 นางสาวรานี รอดเนียม ครู โรงเรียนวัดใหญ่
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73 นางชยาภรณ์ ประกอบผล ครู โรงเรียนวัดใหญ่
74 นางพรทิพย์ แก้วหร่าย ครู โรงเรียนวัดคลองสวน
75 นางสาลี จันทร์ตรี ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
76 นายวันชัย ธีระวรรณสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
77 นางอรพิน บวรอิทธิกร ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
78 นายเฉลิมชัย เบ้าจูม ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
79 นางกฤษณา จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
80 นายวิทยา ปล้ืมศรี ครู โรงเรียนคลองสองพีน่้อง
81 นางพัชรี โพธิเ์มือง ครู โรงเรียนคลองสองพีน่้อง
82 นางศตรรคพร วิทยา ครู โรงเรียนคลองสองพีน่้อง

1 นางวาริยา ทับจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นายธวัชชัย ภูนุช ศึกษานิเทศก์
3 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
4 นายสุพันธ์ คงคาเนาวรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคธาราม
5 นายบุญช่วย หน่อแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนปากคลองชวดใหญ่
6 นายเกรียงศักด์ิ รุ่งโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
7 นายธีรศักด์ิ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
8 นางสาวณักษ์ลภัส เมฆะกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทวะคลองตรง
9 นายจ าเริญ งามขึม ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์

10 นายธนกฤต แฉ่งละมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
11 นายเมธชนัน เสืออากาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางนางเพ็ง
12 นางพัชรา ทองบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสะบัดจาก
13 นางรัตนา คงคาเนาวรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองกระแชงเตย
14 นางสุภา ป้อมลอย รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
15 นางสาวสุณี ชลหิรัญ ครู โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
16 นางเพ็ญพร พ่วงบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนหนองงูเห่าศาตร์ประเสริฐ
17 นางสาวบุญยืน ทรัพย์สิน ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
18 นางรุ่งฤดี จิระเสวี ครู โรงเรียนวัดหนามแดง
19 นายนิพนธ์ ศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
20 นางศรีสุดา ยิ่งยวด ครู โรงเรียนคลองสะบัดจาก
21 นางเครือวัลย์ ณ นครพนม ครู โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
22 นางทัศนาภรณ์ ตริตรอง ครู โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
23 นางสาวทิพรัตน์ ไทยเจริญพร ครู โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
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24 นางสิรินธร ศิริทอง ครู โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
25 นางเสาวลักษณ์ ธนสารพิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
26 นางสุดา สว่างแก้ว ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
27 นางอุษณีย์ สินธุวา ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
28 นายเทียนชัย บุญสนอง ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
29 นายสัญญพงศ์ วัชรชัยตระกูล ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
30 นางปภัสธร เศขรฤทธิ์ ครู โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
31 นางธนพร ชื่นชม ครู โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
32 นางสาวสุปราณี รุ่งเริงสุข ครู โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
33 นางอุษา ประสพทรัพย์ ครู โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
34 นางปริศนา พรหมเมศ ครู โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
35 นางปราณี ศรีทับทิม ครู โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
36 นายธนพล ทองปอน ครู โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร)
37 นางเกณิกา เปล่ียนศรี ครู โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
38 นางวราภรณ์ ฤกษ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
39 นางพรชุลีย์ ปุญญิศากุลศิริ ครู โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
40 นางลดารัตน์ พัดทอง ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
41 นางจันทนา ปิน่ทอง ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
42 นางสาวสุรีย์พร สุกใส ครู โรงเรียนคลองหลุมลึก
43 นางศรีสุรางค์ ชั่งโต ครู โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม
44 นางพลอยปภัส จิตรัตน์สรณ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)
45 นางสุพร มั่นยิ่ง ครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
46 นายมาโนส บุญพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
47 นางงามนิตย์ สอนครุฑ ครู โรงเรียนคลองบ้านระกาศ
48 นางสาวดวงกมล แก้วกูล ครู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
49 นางวาสนา เผ่าสามมุข ครู โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
50 นางนพคุณ ปานมาก ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
51 นางอัครนาฏ กุณาศล ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
52 นางอนงค์ หล าเจริญ ครู โรงเรียนตลาดคลองสวน
53 นายวสันต์ วงษ์มณี ครู โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
54 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ เจริญพิทักษ์ ครู โรงเรียนคลองลาดกระบัง
55 นางเอมอร ศรีสุนทร ครู โรงเรียนวัดบางบ่อ
56 นางกาญจนา นวมบานพับ ครู โรงเรียนคลองบางแก้ว
57 นางสาววรรธนา ตุลพิจิตร ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
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58 นางชยาภรณ์ ต้ังศิริไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
59 นางมนต์ศิริ ทองมั่น ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
60 นางมนัชยา พันธุสี์ดา ครู โรงเรียนคลองสะบัดจาก
61 นางจันทร์เพ็ญ น้อยเสวีประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดสลุด
62 นายชูชาติ เต่าร้ัง ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
63 นายสุรวุฒิ รอดสุด ครู โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
64 นางสาววิไล สุดสะอาด ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
65 นางสาวสุจิต พูลอิทธินันท์ ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
66 นางสาคร ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(10ปี สปช.)

1 นางสาวนงลักษณ์ นุชอุดม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นางนพพร มุสิกชาติ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นายสุรพล ยังวัฒนา ศึกษานิเทศก์
4 นายพรชัย นุชอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพประสิทธิค์ณาวาส(ฉ่ าบุญรอดชนูทิศ)
5 นายวิรัชพล สมมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
6 นางเพลินพิศ แว่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบางบ่อ
7 นางสุวรรณี อิสโร ครู โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
8 นางสาวมณีพันธ์ ธูปแท้ ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
9 นายสมชาย สุวรรณน้อย ครู โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

10 นางนงลักษณ์ ธนกุลหิรัญ ครู โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
11 นางศิรินันท์ อสัตถพฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขตเมือง
12 นางเอื้อจิต เจดีย์พราหมณ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี
13 นางจินตนา นุชศิริ ครู โรงเรียนบ้านคลองบางกก
14 นางสนธยา นุชอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
15 นางดวงพร พิณเนียม ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
16 นางบุญญาพร ตันทพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
17 นางอภิษฐา ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
18 นางนวลจันทร์ เกตุสิงห์น้อย ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
19 นางวาริศา คงพลปาน ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
20 นางนภัสวรรณ พึงอ านวย ครู โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
21 นางเพลินพิศ พิมลเอกอักษร ครู โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
22 นายเทวิน อ่องทับน้ า ครู โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
23 นางเพ็ญศรี แพรสี ครู โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสด์ิสาทร)
24 นายวัธนา ศรีลัดดา ครู โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
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25 นางปาริชาติ นวลิมป์ ครู โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
26 นางพิชญ์นันท์ พยนต์ยิ้ม ครู โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
27 นางปรารถนา สุขปานเจริญ ครู โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
28 นายสุวิทย์ หุน่ดี ครู โรงเรียนวัดส่ีแยกราษฎร์บ ารุง
29 นางศิรินาถ กิตติยายาม ครู โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
30 นางภิรมย์ ราชธน ครู โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
31 นายประสาร นาคะเต ครู โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
32 นางชดช้อย แหลมน้อย ครู โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
33 นางวันทนา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี
34 นางสะอาด วังกานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
35 นางทัศนีย์ พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
36 นางอุทัย สุวีรานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
37 นางสาวอ าภาภรณ์ นิ่มละมัย ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
38 นางสาวสุพัตรา ปราสาทวัฒนา ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
39 นางอารีย์ พุทธผล ครู โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
40 นางวชิราภรณ์ ทิมพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ(่เล้ียงล้อมอนุกูล)
41 นางสาวอ าไพวรรณ มโนเวชพันธ์ ครู โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
42 นางสาวเบญจางค์ มหาดไทย ครู โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า
43 นางสาวบุศรินทร์ เปล่ียวโต ครู โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
44 นายวรรณะ พุม่พวง ครู โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
45 นางสาวประนอม ชุติชูเดช ครู โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

1 นางศรัณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
2 นางสาวเอื้ออารี เศวตพุกกะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นางพวงพิศ ข าดี นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
4 นางเบญจมาศ นิยมไทย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
5 นายประกิจ แจ่มถนอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองแค
6 นายประวัติ มูสิกะเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง
7 นายสมเจตน์ พงษ์วิสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาหลง(พึง่สุนทรอุทิศ)
8 นายบุญรอด สาดแฟง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะ(ส าลีราษฎร์อุปถัมภ)์
9 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองครุ

10 นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ็ดร้ิว
11 นายศักดา วาสุกรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมโชติ
12 นางฐิติมา แตงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตร

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร
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13 นางดวงพร อยู่อินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
14 นายสถาวร พัชรบ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง
15 นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
16 นางเกศมณี แสงงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
17 นายประสิทธิ ์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
18 นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชัย
19 นางวันวิสาข์ ดวงสร้อยทอง ครู โรงเรียนท านบแพ้ว
20 นางสาวนันทณัฐ ปัน้คุ้ม ครู โรงเรียนเทพนรรัตน์
21 นายเฉลิมชัย แย้มอุบล ครู โรงเรียนเทพนรรัตน์
22 นางบุญสม พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนบ้านคลองแค
23 นางนงคราญ โคจร ครู โรงเรียนบ้านคลองตัน
24 นางวันเพ็ญ เต็กอวยพร ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
25 นางดวงพร เกิดนิคม ครู โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุพ์ิทยาคาร
26 นางลักขณา มากู่ ครู โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
27 นางชวนพิศ เต็กอวยพร ครู โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
28 นางนิตยา อยู่ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านด าเนินสะดวก(กิมล้ีมณีฉาย)
29 นายสมบุญ ศิริมหาสาคร ครู โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
30 นายประจวบ ดิษฐเอม ครู โรงเรียนบ้านรางสายบัว
31 นางยุพิณ วงษ์วิไล ครู โรงเรียนบ้านโรงเข้
32 นางสาวพัชรี ทัศนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
33 นางประนอม บุญเกิด ครู โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
34 นางนพมาศ วิมานจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
35 นางนงนุช มอญใต้ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
36 นางพรภินันท์ กนกวัฒนวิโรจน์ ครู โรงเรียนวัดคลองครุ
37 นางไพเราะ ยศเทียม ครู โรงเรียนวัดคลองครุ
38 นางบุญเรือง สรรเสริญ ครู โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
39 นางสมศรี ศรีอ่อน ครู โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม
40 นางระเบียบ เปล่ียนข า ครู โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
41 นางกนกพร สร้อยทะสิน ครู โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
42 นายสมเกียรติ บุญเกิด ครู โรงเรียนวัดธรรมโชติ
43 นางวิไลลักษณ์ พรอนันต์ ครู โรงเรียนวัดนางสาว
44 นางปัทมวรรณ พิณสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดนางสาว
45 นางสาวธัญญารัตน์ นิลน้อยศรี ครู โรงเรียนวัดบางน ้าวน
46 นายสมพงษ์ สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดบางน ้าวน
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47 นางจุฑากาญจน์ รัตนคช ครู โรงเรียนวัดบางปลา
48 นางอุไรวรรณ เขียววิชัย ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
49 นายกฤชพล ปิน่โมรา ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
50 นายจิรพล เขียววิชัย ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
51 นางสาวอรนุช เปรุนาวิน ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
52 นายประกอบ แก้วเนียม ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
53 นางณัฐยา รอกประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
54 นางสุภาภรณ์ ศิลปะ ครู โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บ ารุง)
55 นางสาวพิมพ์ศิริ วัฒนาพงษากุล ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์จ้
56 นางวรรณวิไล บุตรจินดา ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์จ้
57 นางสุพรทิพย์ คงบุญ ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์จ้
58 นางเอื้อมพร อินทร์กุล ครู โรงเรียนวัดยกกระบัตร
59 นางสาวสมหมาย พรรณเสมา ครู โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
60 นางสมถวิล จันทร์เสม ครู โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
61 นางวรรณา ยืนยง ครู โรงเรียนวัดศรีเมือง
62 นางทิพย์วัลย์ นุ้ยเนียม ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง
63 นางสุกัญญา ตุละยากรณ์ ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง
64 นางอัจฉรา ศรีงามผ่อง ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง
65 นางทัศนีย์ รอดทัศนา ครู โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
66 นางสาวเพ็ญศรี บุญจุ่น ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
67 นายกิตติชัย บัวพก ครู โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
68 นางสุขุมาล ไชยรักษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
69 นางรุ่งนภา พัชรบ ารุง ครู โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
70 นายวิบูลย์ จันทร์ทองสุข ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎร์บ ารุง)
71 นางณกัญญา แก้วพนัก ครู โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
72 นางสาวสายหยุด วชิรปัทมา ครู โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
73 นางศรีนภา ชาวปากน้ า ครู โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
74 นางวิมลลักษณ์ มงคลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
75 นางสุรัตนา ใจบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
76 นางจรรยา ใจดีเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
77 นางสาววิไล เสือเหลือง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
78 นางประณีต จุ้ยสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
79 นางจารุณีย์ เจาะใจดี ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
80 นางโสมพรรณ สุภาพ ครู โรงเรียนเอกชัย
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81 นายวิชาญ ดอนสุวรรณ ครู โรงเรียนเอกชัย
82 นางสาวพรรณศรี ปทุมสิริ ครู โรงเรียนเอกชัย

1 นายธานินทร์ คังคายะ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
2 นายประเสริฐ ปรคนธรรพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
3 นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
4 นางรองรัตน์ ศิริ ศึกษานิเทศก์
5 นายปราโมท อัมรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ
6 นายมนตรี บุญสมนึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม
7 นายสมศักด์ิ ศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ากะบาก
8 นายเจียม ศุภพิมล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
9 นายสุวัฒน์ ห้วยกัญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

10 นายสมศักด์ิ เจริญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงจันทร์
11 นายสนิท ค าสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
12 นายสนั่น หันทุยง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
13 นายทวีศักด์ิ จรัสทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ
14 นายธนธร บุญสุคนธกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่
15 นางอนินทิตา เวชศิลปคอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
16 นางจิรัชยา พูลประสาท ครู โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
17 นายสุรพล มั่นนัก ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
18 นางรัชนีพร ถาวรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
19 นางซ่อนกล่ิน ฉิมคง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
20 นางวันเพ็ญ มุ่งจงรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านศาลาล าดวน
21 นางสุมิตรา สีดาบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที ่179
22 นายเอื้อ พราหมณ์ชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
23 นางระเบียบ ก าปัน่ทอง ครู โรงเรียนบ้านศาลาล าดวน
24 นางปริญญา เศษศรี ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
25 นางนัฏธิดา ศรีโมรา ครู โรงเรียนบ้านทุง่หินโคน
26 นางสุทธาทิพย์ ศรีศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
27 นางพาคม จรวิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองผักขม
28 นายสมศักด์ิ ชัยศร ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
29 นางวนิดา ไผ่ล้อม ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
30 นายไพโรจน์ สงวนศรี ครู โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
31 นายสุริยัน สุดปัญญา ครู โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
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32 นางสุจิตร จิตร์กระจ่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
33 นายกุลณนันท์ รอดคง ครู โรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ
34 นางอาภรณ์ ทองรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ
35 นางธมนพัชร์ หอมหวล ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที ่179
36 นางเพ็ญศรี จันทรศิริ ครู โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด
37 นายสมคิด ขอดทอง ครู โรงเรียนบ้านพระเพลิง
38 นางสาวสมร ด่านตรวจสัตว์ ครู โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส
39 นางแสงทอง น้ าใจสัตย์ ครู โรงเรียนวัดเกศแก้ว
40 นางเพ็ญพิมล มั่นคงโชคดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
41 นายอัครพงษ์ กงแก้ว ครู โรงเรียนวัดใหม่โพธิท์อง
42 นางอรุโณชา นาควิเชียร ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน
43 นายสมจิตต์ ชอบบันเทิง ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที ่179
44 นางสมศรี จันลา ครู โรงเรียนวัดเกศแก้ว
45 นางดุสนี เมืองทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
46 นางญาณิศา วิเชียร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
47 นายแดง น้อยบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
48 นายสายัณห์ พุม่พวง ครู โรงเรียนบ้านวังจั่น
49 นางฉลวย พานิชกุล ครู โรงเรียนบ้านวังจั่น
50 นางสมหญิง พันธุท์ูล ครู โรงเรียนบ้านพระเพลิง
51 นางประนอม บุญชารี ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที ่179
52 นางสาวแก้วตา สถิตย์พรหม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
53 นางแววดาว จันทรา ครู โรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ
54 นายสมเกียรติ พิมอรัญ ครู โรงเรียนบ้านคลองผักขม
55 นางดวงกมล นวกาญจนกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที ่179
56 นางกุลวดี เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที ่179
57 นางปิยะนุช เกาะโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านวังบูรพา
58 นายรังสิต ศิลาลิขิต ครู โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
59 นายคมสันต์ิ ภูแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกมะตูม
60 นางล าจวน พรหมอยู่ ครู โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
61 นายกัมพล ร้อยพวง ครู โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
62 นางมุกดา กองชิน ครู โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
63 นางรัชนี กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านเนินนผาสุก
64 นางสุนันทา ขาวผ่อง ครู โรงเรียนบ้านคลองนางาม
65 นางสาวจันทร พิบูลย์ไพร ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
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66 นายวีระ จี้ประดับ ครู โรงเรียนวัดเกศแก้ว
67 นายอุทัย ทองเสน่ห์ ครู โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ
68 นางสมปอง เข้ม ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
69 นายประสิทธิ ์พรมภักดี ครู โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
70 นางรภัทภร ปรคนธรรพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที ่179
71 นายมังกร สุขประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
72 นายอาทิตย์ สมจันทรา ครู โรงเรียนบ้านเขาสิงโต
73 นายรุ่ง นนทกาล ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
74 นายบรรทม ใจแกล้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า
75 นายจรัส ขอร่วมกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองกะทะ
76 นางสาวกุลดา มุกดาหาญ ครู โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา

1 นายก าพล กระมล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุชิน พันธุมจินดา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร ศึกษานิเทศก์
4 นายส าเภา หาญบันจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
5 นายอดิศักด์ิ สมบูรณ์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
6 นายบุญเลิศ มีสมพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ
7 นางสาวรัชนีวรรณ ช้างวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบีกรีม
8 นายบัญชา ประเสริฐสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล
9 นางธนาพันธุ ์ศรีอุบล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแบง

10 นายสมศักด์ิ ถาวรยิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธิสาร
11 นายเอนก ชมภูวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
12 นายสมาน มิ่งวิมาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ
13 นายสมนึก ทะศร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
14 นางสาวอุทุมพร โสภาคย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกรุงไทย
15 นายพงษ์ศักด์ิ ศิริเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
16 นายบัญชาการ ฉายอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา
17 นายสกลธ์ ขุนสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
18 นายศุภชาติ พรหมทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพร้าว
19 นางวิลาวัณย์ พูนบ านาญ ครู โรงเรียนบ้านละลมติม
20 นางสงบจิตร์ บุญสรรค์ ครู โรงเรียนบ้านเขาจาน
21 นางวันเพ็ญ แม่นปืน ครู โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
22 นางศิริวัฒนา วีระยุทธศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
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23 นางพิมพ์พรรณ์ พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านด่าน
24 นางเรณู มิ่งวิมาร ครู โรงเรียนเพียงหลวง 17(บ้านแส์ง)
25 นายเอกชัย ชลายนนาวิน ครู โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
26 นายวัฒนศักด์ิ พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
27 นางร าพึง ธรรมเจริญพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุง้
28 นางณัฐพิมล ชมกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
29 นางประนอม แสงอุไร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
30 นางประเสริฐศรี จิตต์เทศ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
31 นางละเมียด สมบูรณ์พงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งคอม
32 นางวรรณศรี จันทร์เศรษฐี ครู โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
33 นางสาวรุ่งฤดี สุขปิติ ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
34 นางปรางทิพย์ บุตรหนัน ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
35 นางประเทือง ชมยินดี ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่
36 นางอุไรวรรณ ศิริเจริญ ครู โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
37 นายไสว สมัยกุล ครู โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว
38 นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคก
39 นางยินดี เขียวคล้าย ครู โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
40 นางทัศนา ท่าประสาร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
41 นายวิทยา พุม่ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
42 นางนิตยา พึง่ทัศน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
43 นางสุวรรณา พิมสร้อย ครู โรงเรียนบ้านด่าน
44 นางนัดดา ชมภูวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกแจง
45 นายรุ่งนภา นุริตมนต์ ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
46 นางเยาวพาณี มะปรางค์ ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
47 นางบานเย็น ประสิทธิสั์งข์ ครู โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์1
48 นางสุมาลี ตันสุวรรณศิริ ครู โรงเรียนวัดหนองม่วง
49 นายคัมภีร์ สายทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
50 นางภิญญาภัทร ไชยปัญหา ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
51 นายสมภพ ดานขุนทด ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
52 นายพรเทพ อินทรารักษ์สกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
53 นางรุ่งทิวา ณรงค์เพชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
54 นางสุจริตรา ศรีทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
55 นางแก้วประดับ จันทร์ละม่อม ครู โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์
56 นางรัชชนี บวรบุญ ครู โรงเรียนอนุบรรพต
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57 นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองวัว
58 นางสาวณัฐปภัสร์ รวมอานุวัฒน์ ครู โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
59 นายระนัย วันดี ครู โรงเรียนอพป.คลองน้ าใส
60 นางกัลยารัตน์ ธนาพงศ์ชัย ครู โรงเรียนอพป.คลองน้ าใส
61 สิบโทสว่าง จิตร์สุภา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
62 นางสาวอรุณ จิระอรัญกานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
63 นางสุนันทา กันบัวลา ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
64 นายพิมล ทองนพ ครู โรงเรียนบ้านซับใหญ่
65 นางจุรีรัตน์ เพ็ชรโกมล ครู โรงเรียนวัดหนองติม
66 นายกิติศักด์ิ เดชประไพ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
67 นางกชพร ถาวรยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
68 นางสาวสุนีย์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
69 นายไชยา ดวงรัตนตรัย ครู โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย
70 นายธานี ไวยบุตรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยชัน
71 นายสวาท เงางาม ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
72 นางภาวินี ประจงจัด ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
73 นางรัตนา นพพิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านตุ่น
74 นางมณัสวรรณ ชินธรรมาพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกะสัง

1 นายสิงหา ซ่ือสัตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางนงค์เยาว์ พรมจรูญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที ่213
3 นายมนัส บุญน้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
4 นายพิชัย ฟักเนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนายาว(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)
5 นายวินัย ชายเพ็ชร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ)์
6 นางศศิพจมาน ทิพโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย
7 นายพิทักษ์ แจ้งประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดม่วงน้อย
8 นายกฤษ บุญเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
9 นางคนึง รอบวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์153)

10 นายชาญณรงค์ ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองยาวสูง
11 นายวีระชัย จิตรโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยล่ี
12 นางนงนาถ อัมพร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจ ากัดสงเคราะห์ 2)
13 นางนุชนาฎ หาญนอก ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
14 นางจุฑามาศ ข ายิ่งเกิด ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
15 นายสุพจน์ มั่งค่ัง ครู โรงเรียนท้ายพิกุล(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)
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16 นางสาววินิตย์ ควบคุม ครู โรงเรียนท้ายพิกุล(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)
17 นายสนธยา พุม่สุข ครู โรงเรียนท้ายพิกุล(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)
18 นางวราภรณ์ พึง่อารมณ์ ครู โรงเรียนท้ายพิกุล(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)
19 นางสุชาดา อุไรพันธุ์ ครู โรงเรียนธารเกษม
20 นางพิศมัย วันเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านเขาพลัด
21 นางสนธยา บุญด้วยลาน ครู โรงเรียนบ้านเขาพลัด
22 นางนภาภรณ์ สุวรรณโภชน์ ครู โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห)์
23 นางอ านวย ยุกิจภูติ ครู โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห)์
24 นางนงคราญ แถมยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (ส าเภาราษฎร์บ ารุง)
25 นางสุคนธ์ โพธิม์ะฮาด ครู โรงเรียนบ้านซับชะอม
26 นางวรรณพร แดนไธสง ครู โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจ ากัดสงเคราะห์ 2)
27 นางรุ่งนภา สุปันนี ครู โรงเรียนบ้านพุซาง
28 นางศิริวรรณ ขันทธรรม ครู โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย
29 นายเกตุ ภักดีศุภผล ครู โรงเรียนบ้านสระล าใย
30 นางสุกัลญา แสงฉาย ครู โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี
31 นางสาววรรณเพ็ญ น้อยอ่าง ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์
32 นางอังคณา ทางดี ครู โรงเรียนพระพุทธบาท
33 นางอุไรวรรณ ผลจันทร์ ครู โรงเรียนพระพุทธบาท
34 นางสุณิสา วิลัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุพ์ิทยาคาร)
35 นางเฉลา ขุนทอง ครู โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุพ์ิทยาคาร)
36 นางสายใจ เศวตจามร ครู โรงเรียนวัดเขาจ าปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
37 นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดเขาจ าปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
38 นางกัลยา โตบารมีกุล ครู โรงเรียนวัดเขาดิน
39 นางปรีดา ปล้ืมจิต ครู โรงเรียนวัดโคกเสลา
40 นางสาวพยุง นิลสนิท ครู โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ)์
41 นางสาวนิตยา คงเกษม ครู โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม
42 นางสาววัฒนาพร แย้มสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม
43 นางทิพวรรณ วงศ์สุนันท์ ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)
44 นางอรพรรณ วัฒนะบุตร ครู โรงเรียนวัดนายาว(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์411)
45 นายสุเทพ วงษ์สถิตย์ ครู โรงเรียนวัดนาร่อง
46 นางปทิตตา กาวิละ ครู โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
47 นางสมบัติ จันทร์ฉาย ครู โรงเรียนวัดมะขามเรียง
48 นางสาวนวลศรี อ่อนแก้ว ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
49 นายประภาส ระมัดตน ครู โรงเรียนวัดส้มป่อย
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50 นางจ านงค์ สุธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
51 นางล าดวน มีมาก ครู โรงเรียนวัดหนองทางบุญ
52 นายสุรเชษฐ์ สีดาค า ครู โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
53 นางสมพิตร โรจนบัณฑิต ครู โรงเรียนวัดหนองสีดา
54 นางบุญยง มัสเจริญ ครู โรงเรียนวัดหนองสีดา
55 นายส าราญ กุหลาบ ครู โรงเรียนวัดหนองสีดา
56 นางกัณตยาภัทธ์ สุวรียานนท์ ครู โรงเรียนวัดหนองสุทธะ
57 นายไพฑูรย์ เสน่ห์ทอง ครู โรงเรียนวัดหนองสุทธะ
58 นางนัสมนต์ งามสมชนม์ ครู โรงเรียนวัดหนองหัวโพ
59 นางวัฒนา จิตรโชติ ครู โรงเรียนวัดห้วยล่ี
60 นางเกษร วงศ์อินทร์ ครู โรงเรียนวัดห้วยหวาย
61 นางสุมาลี จ าปาทิพย์ ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
62 นายบุญทรง แสงระยับ ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
63 นางศุภวรรณ พุทธชนะ ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
64 นางสาวบ ารุง สุขแท้ ครู โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง)
65 นางอาภรณ์ จ านงค์ถ้อย ครู โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง)
66 นางจิราวรรณ นิ่มเนียม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)
67 นางสาวปราณี เฉลิมวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)
68 นางช าเลียง ลาวัลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
69 นางสุชาดา เกิดแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
70 นางสาวจิรวรรณ เทียนค าศรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
71 นางพงษ์ลัดดา ส าแดงพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
72 นางสุมาลินี เตหล่ิม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
73 นางศิริพร ซ่ือสัตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
74 นางศรีสุดา กฤษน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
75 นางรุ่งรวี จันทร์สุขดี ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
76 นางสาวชณัฏมาส สมมานะ ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
77 นางสุกัญญา มัสเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
78 นางทับทิม ฉายเหมือนวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
79 นายประวิทย์ บุญต้น ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
80 นางเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
81 นายนพดล โชติกพานิชย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
82 นางสาวน้อย สวัสด์ิพาณิชย์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
83 นายอิทธิพล ลักษณะโภคิน ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
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84 นางสุรัต ทองอยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
85 นางวรรณา เปล่ียนศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
86 นางสาววรา ยังอยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
87 นางสมพร หมวกไสว ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
88 นางรมณพรรณ คัมภิรานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
89 นายสาคร แก้วพรม ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
90 นางวิไลวรรณ มณีอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
91 นางเริงศิริ เวชกามา ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
92 นางจิตติมา พุทธเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
93 นางสาวสมสมร จีรจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
94 นางณปภัช ธนัทฝึกฝน ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
95 นางประนอม ผาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
96 นางล ายอง บัวเพ็ชร์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
97 นางธราภรณ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
98 นางนันทวัน หมื่นสา ครู โรงเรียนบ้านซับครก
99 นางพัชรินทร์ วงษ์ท้าว ครู โรงเรียนบ้านซับครก

100 นายสมพงษ์ ข าละม้าย ครู โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
101 นางล าดวน เพ็งเทีย่ง ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง
102 นางปิยพร ภาวมิ่งมงคล ครู โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
103 นายจิรเดช มณีศิริ ครู โรงเรียนวัดหนองยาวสูง
104 นางวัชรีพันธ์ เดชมนต์ ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
105 นางอิสชญา ชาญกิจชัญโญ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
106 นางธารณี พรหมหนู ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
107 นายสนั่น สุวรรณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

๑ นางบัวค า ต้ังสุวรรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ศึกษานิเทศก์
๓ นายธงชัย ขนายงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๔ นายสุรศักด์ิ วาดเขียน ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)
๕ นายถนัด จ าปาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านหลังเขา
๖ นายพิชิต เรียบร้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น
๗ นายสมชาย แสงดวงมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าเต่า
๘ นางสัมฤทธิ ์พึง่บุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
๙ นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
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๑๐ นายสมชาย ร่วมชาติสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับบอน
๑๑ นายโอภาส ศิลปเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที ่69
๑๒ นายวิเชียร อัมเรศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่อง
๑๓ นายไพฑูรย์ พัฒนจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี
๑๔ นายสุทัศน์ จันขุนทศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน
๑๕ นายธรรมนูญ บ ารุงธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
๑๖ นายทองค า หาญใจไทย ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
๑๗ นางสาวราศรี ภูมิรัตนจรินทร์ ครู โรงเรียนวัดบุรีการาม
๑๘ นางวรางคณา บุญครอบ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
๑๙ นายศักดา ถนอมศักด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
๒๐ นายเฉลิมชัย ธ ารงค์ทอง ครู โรงเรียนวัดถ้ าเต่า
๒๑ นางสาวเสาวณี หลอดศิริ ครู โรงเรียนวัดท่าสีโพธิเ์หนือ
๒๒ นางมาลี สารทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดท่าสีโพธิเ์หนือ
๒๓ นางสมพร เทีย่งธรรม ครู โรงเรียนวัดโคกกรุง
๒๔ นางสิริกุล ศิลาแรง ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
๒๕ นายสฤษฏิ ์จิตนอก ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที ่69
๒๖ นายสมชาย หิรัญพานิช ครู โรงเรียนวัดช าผักแพว
๒๗ นางวาสนา เฉลยวิมาน ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
๒๘ นางศิริ กลับสงวน ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
๒๙ นายสานิตย์ พัชรจารุกิตต์ิ ครู โรงเรียนวัดท่าคล้อ
๓๐ นางนิภา ดวงเนตร ครู โรงเรียนวัดนาบุญ
๓๑ นางพรรณี เรณูหอม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๓๒ นางบุปผา จึงตระกูล ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
๓๓ นางสาวสีม่วง ศรธรรมลี ครู โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
๓๔ นางลัดดา เรืองเดช ครู โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
๓๕ นางอรกัญญา ยาดี ครู โรงเรียนวัดขอนหอม
๓๖ นางวรฌยาพร ทรัพย์เจริญ ครู โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)
๓๗ นายสนุน เกิดชัย ครู โรงเรียนวัดช าผักแพว
๓๘ นางพิมพ์ใจ กลางนุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านดง
๓๙ นางสมพร เสวกพันธุ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ ารุงธรรม
๔๐ นายภานุรัตน์ ดีชื่น ครู โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
๔๑ นายสมใจ ทองสันต์ ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
๔๒ นางพัชรา สุทธหลวง ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒
๔๓ นายชนะ คัมภิรานนท์ ครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส



๔๘๙

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๔๔ นางน้อยนภา ช่วงสงค์ ครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
๔๕ นางยุพิน เสือสุริย์ ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
๔๖ นายพิจักษณ์ รุญจ ารัส ครู โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
๔๗ นางลัดดา บุญประกอบ ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
๔๘ นางน้ าทิพย์ พงษ์ภมร ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
๔๙ นางภิญโญ พานิชย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
๕๐ นางรัชนี แย้มชมสวน ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
๕๑ นางอาภา ทองป้อง ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
๕๒ นางนุศรา ชูวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ทุง่ดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ)์
๕๓ นางสาวลดาวัลย์ อมรศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดคลองห้า
๕๔ นางนิภาพร ต่ายทอง ครู โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
๕๕ นางอรชพร พูนผล ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
๕๖ นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุด ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสด์ิอุปถัมภ)์
๕๗ นางกัญจนา ตรีชัย ครู โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
๕๘ นางอุบลศรี เชิดเหรัญ ครู โรงเรียนวัดบ้านจาน
๕๙ นางรัตนาภรณ์ อินทสนธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านลาด
๖๐ นางศิริภรณ์ กิจทวีสินพูน ครู โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
๖๑ นางวราภรณ์ ชีวกานนท์ ครู โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
๖๒ นางบุญรวม งามคณะ ครู โรงเรียนวัดหนองครก
๖๓ นางนิภา อึ้งบรรจง ครู โรงเรียนวัดโคกกลาง
๖๔ นางภัสสร พลค า ครู โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
๖๕ นางถวิล คงสมนวน ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ)์
๖๖ นางอ าพร เอี่ยมแจ้ง ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ)์
๖๗ นางนงนุช คงสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
๖๘ นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
๖๙ นางแน่งน้อย สมสอาด ครู โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
๗๐ นางลักษณาบูรณ์ เจนจิตรศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๗๑ นางนรีรัตน์ เชื้อค า ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๗๒ นางสุมาลี พลแสน ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๗๓ นายเจษฎา เกตุพรม ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๗๔ นายน้อย นาคทองหลาง ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๗๕ นางมะลิวรรณ จ าปาทอง ครู โรงเรียนวัดบ้านหมาก
๗๖ นายสมเกียรติ ม่วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บ ารุง)
๗๗ นางนงค์เยาว์ ทับสาร ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บ ารุง)
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๗๘ นางพรพิมล ม่วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บ ารุง)
๗๙ นายสมคิด เตชารัตนกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
๘๐ นายปรีชา ปุน่ส าเริง ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
๘๑ นางพูนศรี โพธิประเสิรฐ ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
๘๒ นางสุชิน เบ้าศรี ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
๘๓ นางชุติมา สุพัฒนวาณิชกุล ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
๘๔ นางรัตนา นุ่มนวล ครู โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
๘๕ นางศรีเรียง พานทอง ครู โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
๘๖ นางจันทร์กา เข็มพงษ์ ครู โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
๘๗ นางพูนศรี ทับสาร ครู โรงเรียนวัดบ้านดอน
๘๘ นางสาวร าพึง บุญทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย
๘๙ นางวันเพ็ญ หวังไมตรี ครู โรงเรียนบ้านบางกง
๙๐ นายวิสัย ภูด่นตรี ครู โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด
๙๑ นายนพดล พันธุใ์หม่ ครู โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด
๙๒ นางอรนุช อวธานนท์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๙๓ นางสาหร่าย ไทยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์
๙๔ นายสุรัชณ์กุล สุบิน ครู โรงเรียนบ้านโป่งไทร

1 นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุรชัย แย้มสวัสด์ิ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นายทัศนัย ศรีสุธรรมศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
4 นายสมพร แพรม้วน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิศ์รี
5 นายทองดี เมืองเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสาธุการาม
6 นางบังอร ระย้าย้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
7 นายทรงวุฒิ โตโสภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน
8 นายสุชิน ทดแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข
9 นายกิตติพงศ์ ด ารงขาวโต ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี

10 นางจุฑารัตน์ แสงสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
11 นายปรีชีพ กล่ินหัวไผ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
12 นายบุญเลิศ จ าสนอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดการ้อง
13 นางสาวพิสมัย อินทวาส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยาง
14 นางสาวบังอร เขียวรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
15 นายไพศาล เสือพันธุ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดม่วง
16 นางสาวชนรรพร บุญปัน้ ครู โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
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17 นางเสนียม พันธ์ไทย ครู โรงเรียนวัดโคกพระ
18 นางสาวอุไรวรรณ โพธิห์อมศิริ ครู โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
19 นายอวยพร กล่ินสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดประโชติการาม
20 นางคมข า ชูพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
21 นางกฤษดา มาแย้ม ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
22 นางศรีเรือน ยิ้มย่อง ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
23 นางพิมพ์สรินดา ติยะวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
24 นายธนเดช นุชเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
25 นางจันทร์เพ็ญ แพรม้วน ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
26 นางสุกรรณิการ์ สันติวิชช์ ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร
27 นายธนพล หอมจันทร์ ครู โรงเรียนวัดโพธิช์ัย
28 นางวิไลรัตน์ สุทนต์ชัย ครู โรงเรียนวัดประดับ
29 นางวิมลนันท์ ไชยพัทธวุฒิ ครู โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
30 นางประทุม หัตถศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านกลับ
31 นางวันเพ็ญ อนุต ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุม่)
32 นางกฤษณา ปานสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
33 นางสาวประนอม ล้ าเลิศ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
34 นางผาสุข ประชีพฉาย ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
35 นางน้ าทิพย์ รอดปาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
36 นางโสภี อ่อนนุ่ม ครู โรงเรียนวัดสาธุการาม
37 นางรุ่งอรุณ รอดเสมอ ครู โรงเรียนวัดสิงห์
38 นางชณัชดา สุขพงษ์ษา ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
39 นางชิดณพัฒน์ แสงแก้ว ครู โรงเรียนวัดโสภา
40 นางสรัญพร จันทร์ภู่ ครู โรงเรียนวัดโสภา
41 นายนิธิวัฒน์ กลัดดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
42 นางบุญเตือน เชื้อโชติ ครู โรงเรียนวัดวิหารขาว
43 นางอ าไพ ค ารอด ครู โรงเรียนวัดวังขรณ์
44 นางสาวอาภา เจริญเกษ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
45 นางศรีวรินทร์ ฉายชูวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
46 นายประณิมมิตร พรหมไชยศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
47 นางสาวกาญจนา พรหมาศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
48 นางบ ารุง รัตนมณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
49 นางวันเพ็ญ พูลเพิม่ ครู โรงเรียนวัดประสิทธิคุ์ณากร
50 นางสาวมลดบ อินทร์ฉาย ครู โรงเรียนวัดแหลมคาง
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51 นายสมชาติ ตันอารีย์ ครู โรงเรียนวัดแหลมคาง
52 นายประเสริฐ เกิดรพ ครู โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์
53 นางสาวอรทัย สง่าเนตร ครู โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์
54 นางไพรินทร์ มูลหญ้าแพรก ครู โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์
55 นายชาญ ธงชัย ครู โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
56 นางสมบัติ ชูเนตร ครู โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
57 นายเชษฐา จันทรศิริจัน ครู โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
58 นายชลอ หาระคูณ ครู โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม
59 นายประเสริฐ มุขแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านทุง่กลับ
60 นางวาสนา ด้านวังขวา ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
61 นายสมศักด์ิ อิ่มเชื้ออยู่ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ว้า
62 นางถนอมศรี ใจมั่นคง ครู โรงเรียนวัดหลวง
63 นางวรรณดี ไข่สิงห์ทอง ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
64 นางสาวปราณี พรหมศิริ ครู โรงเรียนวัดเตย
65 นางสมใจ สนิกะวาที ครู โรงเรียนวัดเตย
66 นางประทุมวรรณ บุญแจ้ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล
67 นายช านาญ สังเวียนทอง ครู โรงเรียนวัดเพิม่ประสิทธิผล
68 นางยุพา พูลเจริญศิลป์ ครู โรงเรียนวัดกระทุม่ปี่
69 นางชัญญ์ญาณ์ อินทร์ประยงค์ ครู โรงเรียนวัดกระทุม่ปี่
70 นางสาวสมงาม นันทวิสาร ครู โรงเรียนวัดกระทุม่ปี่
71 นางทิทารัตน์ คล้ายอินทร์ ครู โรงเรียนวัดน้อย
72 นายธนรัตน์ พยัคฆะ ครู โรงเรียนวัดน้อย
73 นางจ าเนียร ใจดี ครู โรงเรียนวัดตุ้มหู 
74 นางจันทร์เพ็ญ โกมลพันธ์ ครู โรงเรียนวัดท่าอิฐ 
75 นายนพดล แก้ววิเชียร ครู โรงเรียนวัดบางปูน 
76 นางค านึง ฟักข า ครู โรงเรียนวัดบางปูน 
77 นายเดชา ถึงนาค ครู โรงเรียนวัดบางปูน 
78 นางสาวสมพิศ โสจะยะพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดบางปูน 
79 นางนิภา แสงสนธิ์ ครู โรงเรียนวัดระนาม 
80 นายสมเกียรติ เพ็ชร์ไทย ครู โรงเรียนวัดเชียงราก
81 นายวีระชาติ ต้ังทวี ครู โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
82 นายสัมฤทธิ ์วุทธิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
83 นางสาวล าดวน อ่ าศรี ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
84 นางปิยนันท์ ช้างปาน ครู โรงเรียนวัดการ้อง
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85 นางจินดา ชมดง ครู โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
86 นางพรทิพย์ รัตนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
87 นางศศิธร กษมากรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิศ์รี)
88 นางมณฑา พลสามารถ ครู โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิศ์รี)
89 นางระพีพรรณ อินทวารี ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (อ าเภออินทร์บุรี)

1 นายประพันธ์ จันทร์จเร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
2 นางสาวเสนอ แสงนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
3 นางบุญชู ติวุตานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
4 นายธนกฤต หล าพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแคว
5 นายวิชิต ศรีสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
6 นายฉลอม ชูยิ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
7 นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาลเต้ีย
8 นายรักษ์ เกิดเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
9 นายวินัย กันอ่วม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากพระ

10 นายนเรศ ข ามั่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วย
11 นายสมชาย พรถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
12 นายถวิล คล่ าดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง
13 นางชลิศา โรจน์วัฒนสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพญา
14 นายพรชัย ใบไม้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
15 นายนิคม มั่นถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที ่231
16 นายบุญยัง เอี่ยมซ้ิว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเร่ือง
17 นายสังวาลย์ ทองงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
18 นางเยาวรัตน์ ขาวทุง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง
19 นายสวิง ขาวทุง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
20 นายเฉลิมพล ติดพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
21 นายจเร ศรีศุภารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตม
22 ว่าทีร้่อยตรีสมเกียรติ ขอนทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
23 นายยงยุทธ วงษ์พูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
24 นายพยนต์ อิ่มเทีย่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลึก
25 นางสาวแสงมณี มั่นจิ๋ว ครู โรงเรียนบ้านปากแคว
26 นางโสภา ฝ้ายเทศ ครู โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
27 นายภัคพล ทองสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
28 นางวนิดา อิงคะพิเนต ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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29 นางนิภา ดีหร่อง ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
30 นางเพ็ญศรี รอดสิน ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
31 นางเกษณี วัชรนันทวิศาล ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
32 นางฉวีวรรณ เรือนใจมั่น ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
33 นางกาญจนี เรืองโต ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
34 นางนารี ธูปานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
35 นางพัชนี พุม่มาก ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
36 นางนกน้อย นุชค า ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ(์ประชาสรรค์)
37 นายประสงค์ นวนน่วม ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ(์ประชาสรรค์)
38 นายอ านวย เกิดทวี ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ(์ประชาสรรค์)
39 นางปริศนา ธารรัตนานุกูล ครู โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
40 นางประภา กล่ินอ าพร ครู โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
41 นางอัมพา นกอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
42 นางเรณู แก้วปัญหา ครู โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บ ารุง)
43 นายประมวล ไคร้ยะ ครู โรงเรียนวัดตาลเต้ีย
44 นายทวี เกตุเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดตาลเต้ีย
45 นางกุสุมา กล่ินน้อย ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
46 นายประสิทธิ ์รักถึง ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
47 นางทองอ้อน สหกูล ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
48 นางปิน่ประภา ทองสถิตย์ ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
49 นายยุทธภูมิ โพธิน์อก ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
50 นายสุรพงษ์ โอศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
51 นางทัสณี ฤทธิน์้ า ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
52 นางประเอิญ เหล่ากิจรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์ "
53 นางอนามัย สว่างศรี ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์ "
54 นางอ าภา ไร่นุ่น ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์ "
55 นายถนอม ล้อมเศรษฐี ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์ "
56 นางสุภาพ เอกพนารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์ "
57 นางอุบล เด่นสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์ "
58 นายประวิง อินทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
59 นางอัจฉรี คชแก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
60 นายเจษฎา แก้วหร่ิง ครู โรงเรียนบ้านวังวน
61 นายชีพ ดิษสิน ครู โรงเรียนบ้านวังวน
62 นางเรณู ไรนุ่น ครู โรงเรียนบ้านวังวน



๔๙๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
63 นางประพิณ มั่นประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
64 นางพัชราภรณ์ อินทรโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
65 นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุล ครู โรงเรียนบ้านวังทองแดง
66 นายประจวบ มั่นต่าย ครู โรงเรียนบ้านวังทองแดง
67 นายวิรัตน์ ดีเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านวังทองแดง
68 นายจรูญ พ่วงคุณานนท์ ครู โรงเรียนบ้านวังทองแดง
69 นายชาย นุชรอด ครู โรงเรียนบ้านส านัก
70 นายสาโรจน์ ผ่องศรี ครู โรงเรียนบ้านไสยาศน(์ราษฎร์บูรณะ)
71 นายส าอาง เอี่ยมอ่อน ครู โรงเรียนบ้านไสยาศน(์ราษฎร์บูรณะ)
72 นายอภิสิทธิ ์พุม่มาก ครู โรงเรียนบ้านไสยาศน(์ราษฎร์บูรณะ)
73 นายนาวิน นุ่มพรม ครู โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
74 นางสุปราณี ส่งให้ ครู โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
75 นางเพ็ญ สุทธิผุย ครู โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง 2465)
76 นางนิพา ดีแท้ ครู โรงเรียนวัดปรักรัก
77 นายบุญคู่ วิเศษสมบัติ ครู โรงเรียนวัดกกแรต
78 นางสุเพ็ญ สังข์ทอง ครู โรงเรียนวัดกกแรต
79 นายเจน ฝ้ายเทศ ครู โรงเรียนวัดกกแรต
80 นางแววเดือน ธารีธาร ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
81 นางสมคิด ชีวะวัฒนา ครู โรงเรียนวัดคุ้งยาง
82 นางศุภลักษณ์ ทวีนาท ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
83 นายจิระศักด์ิ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านใหม่โพธิท์อง
84 นางสาวกัลยา บุตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
85 นางสาวจันทร์สม แก้วนอก ครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ
86 นางสุดคนึง ไกรกิจราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
87 นางกิตติมา ช่วยเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
88 นายภักดี ทองธรรม ครู โรงเรียนบ้านดงเดือย
89 นางสาวสุจินดา รินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโพธิห์อม
90 นางสายันต์ ฟักต้ัง ครู โรงเรียนบ้านดอนส าโรง
91 นางศิริรัตน์ ประพรม ครู โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที ่231
92 นายจรัญ ไชยเวียงแก้ว ครู โรงเรียนวัดใหม่ไทยบ ารุง
93 นางวารีรัตน์ โพยมรัตน์ ครู โรงเรียนวัดศรีเมือง
94 นางสุวรรณา มั่นอ่ า ครู โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
95 นายประจวบ ราษฎร์บุญมี ครู โรงเรียนวัดเต่าทอง
96 นายสุรินทร์ พรมอ่วม ครู โรงเรียนวัดเต่าทอง
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97 นางนาตยา พ่วงศร ครู โรงเรียนวัดเต่าทอง
98 นางยุพิน ศรเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
99 นางสมหมาย รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

100 นางเตือนใจ กังวาล ครู โรงเรียนวัดท่าฉนวน
101 นายทวีศักด์ิ แสนโกศิก ครู โรงเรียนวัดท่าฉนวน
102 นางเปวิศา ไกรเกษ ครู โรงเรียนวัดหางตลาด
103 นางน้ าทิพย์ แก่นทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ าเร่ือง
104 นายวีระ แก่นทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ าเร่ือง
105 นายสิริพงศ์ ขาวทุง่ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิโ์ตนด)
106 นางสุภาพ รอดทุง่ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิโ์ตนด)
107 นางจุไรพร พวงทอง ครู โรงเรียนบ้านยางแหลม
108 นางเฉลย ขุนทอง ครู โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
109 นางสมพร แตงไทย ครู โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
110 นางปราณี จิ๋วนารายณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
111 นางอิศราภรณ์ จันทร์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
112 นางจ าเนียร ปานนา ครู โรงเรียนบ้านเนินพยอม
113 นางธัญญ์พิชชา อภิโชติเดชาวัสส์ ครู โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
114 นายสมเจตน์ วรรณา ครู โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
115 นางวัจนา ทองสิงห์ ครู โรงเรียนหนองบัวเขาดิน
116 นางนพรัตน์ ข าใจ ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
117 นายเฉลิมเกียรติ แก้วธิ ครู โรงเรียนบ้านหนองตลับ
118 นายสมชาย รอดประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ
119 นายเมฆ จุ้ยต่าย ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุ
120 นายประสาน รุ่งรัตนไชย ครู โรงเรียนบ้านเนินยาง
121 นายทศพล ภูมิผล ครู โรงเรียนบ้านนากาหลง
122 นางสาวพรรณา มนตรีวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
123 นางนิลาวรรณ ทัดเสือ ครู โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม
124 นางเหรียญทอง บัวป้อม ครู โรงเรียนบ้านนาสระลอย
125 นายอุปถัมภ์ ทองสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
126 นายบุญเลิศ วุฒิรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
127 นางสุรินทร์ รักปรางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
128 นายอัศนีย์ เกตุเนียม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
129 นายสายันต์ ใจทิม ครู โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
130 นางสาวพยุง กระต่ายทอง ครู โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
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131 นายสุวรรณ แตงไทย ครู โรงเรียนบ้านวังแดด
132 นางทวีป เกตุเนียม ครู โรงเรียนบ้านหนองจัง
133 นางสมศรี อ่วมบุตร ครู โรงเรียนบ้านวังลึก
134 นายสาทิส เปียระบุตร ครู โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
135 นายวันชัย ดวงเกิด ครู โรงเรียนบ้านลานกระบือ

1 นางวราพันธ์ ลังกาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นายนคร หอมหวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
3 นางสนอง ผาดโผน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
4 นายสุพจน์ สุขเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางดง
5 นายจ ารูญ พรมชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
6 นายเสง่ียม พัฒนชัยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
7 นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง
8 นายอดินันท์ ส าเนียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮู้
9 นายณรงค์ อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

10 นายณฐวรรษ ยอดแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังพิกุล
11 นางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
12 นายสุริยน ทะสุใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับผ้ึง
13 นายสุนทรศักด์ิ อ่อนบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
14 นายจ านงค์ เมฆพุฒ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
15 นายสุกิจ ฉิมพาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกลับ
16 นายนเรศ ศรีม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอนซุง
17 นายรัฐพรร อิ่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองกระจง
18 นายชาญวิทย์ วงศ์จักร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีส าโรง
19 นางอุทัย จันทร์กระจ่าง ครู โรงเรียนเชิงผา
20 นายอัศพงษ์ ชุมดวง ครู โรงเรียนบ้านกลางดง
21 นายสุวัฒน์ ปริษาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองส าราญ
22 นางจินตนา สุรินทร์ค า ครู โรงเรียนบ้านโซกม่วง
23 นายรังสรรค์ วิจิตร ครู โรงเรียนบ้านโซกม่วง
24 นางโสภา พานิชสรรพ์ ครู โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
25 นายบุญแก้ว ฤทธิก์ระจาย ครู โรงเรียนบ้านธารชะอม
26 นายจรัญ ปงกันทา ครู โรงเรียนบ้านโป่งฝาง
27 นางวารี วงค์เขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังหมิ่น
28 นางปิน่ทอง ฮ่อธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา
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29 นางสุดารัตน์ สลีแดง ครู โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
30 นางถนอมศรี ทองสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
31 นายสมคิด วงศ์สวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
32 นางนิตยา ค าขอด ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
33 นายบุญเด็ช มงคลกาวิล ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
34 นางนวลชัย พุม่ทอง ครู โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
35 นางนพวรรณ ค าไพเราะพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่เสล่ียม(บ้านเหมืองนา)
36 นางญาณิศา อินทะจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่เสล่ียม(บ้านเหมืองนา)
37 นางสาวทองดี อิ่มเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านดงจันทน์
38 นายสลุต อ่วมศรี ครู โรงเรียนบ้านดงจันทน์
39 นางขวัญใจ เคียงคู่ ครู โรงเรียนบ้านตาลพร้า
40 นางมณี ดีแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านทุง่มหาชัย
41 นายพิทยา เขียวแสง ครู โรงเรียนบ้านน้ าขุม
42 นางสาวอนิดา นงค์เยาว์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
43 นางรุ่งอรุณ รัตนประภา ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
44 นางศรัณยา สอนอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
45 นายวัชรพงศ์ แย้มกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
46 นางจุรีย์ บัวเข็ม ครู โรงเรียนโรตาร่ีสวรรคโลก 1
47 นายสาคร บุญไทย ครู โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์
48 นายชูศักด์ิ เจริญดี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
49 นายพิพัฒน์ ศรีฟ้า ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
50 นางนิภา อ่างทอง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
51 นางอรอุษา วงษ์ยะลา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
52 นางจิตรา แก้วทอง ครู โรงเรียนบ้านดงคู่
53 นายถวัลย์ ขีดขั้น ครู โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
54 นางวิลาวรรณ ทองแจ้น ครู โรงเรียนบ้านตึก
55 นายนคร ทองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านตึก
56 นางจงจิตร คชเสถียร ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
57 นางนิตย์ เคลือบแก้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
58 นางธิติมา ขะจาย ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
59 นางวิภา ปิน่ศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านทุง่พล้อ
60 นายพินิจ ซับซ้อน ครู โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น
61 นางวิเชียร ขิงหอม ครู โรงเรียนบ้านปากคะยาง
62 นางพันทิพา โกญจนาท ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
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63 นายประทีป จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
64 นางสาวละเอียด ขันเงิน ครู โรงเรียนบ้านปากสาน
65 นางอุษณีย์ พานิชกิจ ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิว(ราษฎร์บ ารุง)
66 นางสุนิสา วรรณา ครู โรงเรียนบ้านแม่เทิน
67 นายวิฑูร ทองเนตร ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
68 นายสันติ หอมชื่น ครู โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
69 นางสาวมณฑา แก้วดวงใจ ครู โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
70 นางกฤษฎา หรรษไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านสารจิตร
71 นายบรรจง หาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านสารจิตร
72 นางสาวจินตนา กุมาร ครู โรงเรียนบ้านสารจิตร
73 นางสุภาณี นันตะเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
74 นายธนกฤต นวกูล ครู โรงเรียนบ้านหมอนสูง
75 นางนิ่มนวล ล าปุก ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
76 นางสมทรง อ่อนทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
77 นางสุพร เขตต์บรรพต ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
78 นางอนงค์ ทองอินทร์ ครู โรงเรียนวัดเกาะน้อย
79 นางสาคร เชยวัดเกาะ ครู โรงเรียนวัดตล่ิงชัน
80 นางวิธู เหมันต์ ครู โรงเรียนวัดโบราณหลวง
81 นางกฤษณา คงนวล ครู โรงเรียนวัดภูนก
82 นางสุพิน แสนจุ้ม ครู โรงเรียนวัดภูนก
83 นางโสภา นาจรัส ครู โรงเรียนวัดแสนตอ
84 นายแขก ถึงทุง่ ครู โรงเรียนวัดแสนตอ
85 นางพันทิพา เจริญวัย ครู โรงเรียนหนองอ้อบ าเพ็ญ
86 นางสุจิตรา โกศล ครู โรงเรียนหาดเส้ียววิทยา
87 นางสุภีร์ อ าพนนวรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
88 นางวีรอร ใจแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
89 นายประกิต ข้างจะงาม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
90 นางสาวนพรัตน์ บุณยศิวาพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
91 นายวิทูล จีนเชื้อ ครู โรงเรียนเทวัญอ านวยวิทย์
92 นายสมชาย จับคล้าย ครู โรงเรียนเทวัญอ านวยวิทย์
93 นายสุริยา คงวุธ ครู โรงเรียนเทวัญอ านวยวิทย์
94 นางสุชีลา ชูหน้า ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเล้ียง(ทองดีประชานุกูล)
95 นายพายัพ เรืองวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเล้ียง(ทองดีประชานุกูล)
96 นางร าพา เทียนศรี ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเล้ียง(ทองดีประชานุกูล)
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97 นายประจวบ ทองดี ครู โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรต์ิ(ชัชวาลย์อนุสรณ์)
98 นางเพ็ชรัตน์ จันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรต์ิ(ชัชวาลย์อนุสรณ์)
99 นายสมศักด์ิ บุญสนอง ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)

100 นางสมพร หอมหวาน ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
101 นางสุคนธ์ พรหมสุข ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
102 นางฐานิต อินทรประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
103 นางเยาวลักษณ์ แสงโชติ ครู โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
104 นางธิพาพร อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านซ่าน
105 นางพเยาว์ บุตรพา ครู โรงเรียนบ้านดอนจันทร์
106 นางสุภาพ สุขส าราญ ครู โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง
107 นายละออ ครุธแก้วสกุณี ครู โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
108 นายพินิจ ปาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
109 นางรัตติกร จูหว้า ครู โรงเรียนบ้านทับผ้ึง
110 นางจันชนา แก้วศรี ครู โรงเรียนบ้านทับผ้ึง
111 นางแววเดือน บุญมั่น ครู โรงเรียนบ้านนาขุนไกร
112 นายสมุทร เกิดมี ครู โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
113 นางจันทร์ประดับ ค าราม ครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
114 นางสุรางค์ จีนเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
115 นางอนงค์ พึง่กริม ครู โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
116 นางประไพ เชื้อประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
117 นายสุทัศน์ ค าเมือง ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข
118 นางสาวสุรางค์ ลวดลาย ครู โรงเรียนประชาอุทิศ
119 นางพงษ์ลดา ทองดี ครู โรงเรียนมิตรสัมพันธ(์เพียวอนุสรณ์)
120 นายวัลลภ นิคม ครู โรงเรียนวัดเกาะ
121 นางบ ารุง ค ามาเปียง ครู โรงเรียนวัดบ้านกรุ
122 นางประทุม สุริยะลังกา ครู โรงเรียนวัดวังใหญ่
123 นางสาวจรินทร์ เวทยพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีส าโรง
124 นางธีราพร สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีส าโรง
125 นางศิริรัตน์ มีศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีส าโรง
126 นายทัศนะ เจือจาน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30(ศรีสังวร)
127 นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง
128 นางสุดาพร พรมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
129 นางจุฬาพันธ์ จันโททัย ครู โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร)
130 นางละเอียด จันอ่อน ครู โรงเรียนบ้านนาพง
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131 นางสุนันทา ปกเกษ ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา
132 นายสมเกียรติ สอนคลัง ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา
133 นายบุญชอบ เอี่ยมนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา
134 นางเสมอ แสนเกิด ครู โรงเรียนบ้านไม้งาม
135 นายเจริญ กาฝาก ครู โรงเรียนบ้านไม้งาม
136 นางสาวสนธยา ล าเนาว์ ครู โรงเรียนบ้านวังแร่
137 นางจินดา รอดทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองกลับ
138 นายสมศักด์ิ รอดทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองกลับ
139 นางรัญทวย อินมี ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่38(บ้านหนองเรียง)
140 นายกิตติศักด์ิ หวลหอม ครู โรงเรียนวัดคลองกระจง
141 นายประหยัด พร้อมวงศ์ ครู โรงเรียนวัดปากน้ า
142 นายฉลอง จินวงค์ ครู โรงเรียนวัดปากน้ า
143 นายรัง อนุเคราะห์ ครู โรงเรียนวัดปากน้ า
144 นางสาวสมใจ ตันตระวาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
145 นายบุญชู สินค้างาม ครู โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
146 นายสุธี ปาต๊ะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านธารชะอม
147 นายเลิศ สุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
148 นางสมนึก ขันนาค ครู โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์
149 นางสายพิณ ศักดีชน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
150 นางปราณี นามกร ครู โรงเรียนบ้านตึก
151 นายคนึง โพธิก์ระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
152 นางสาวบัวขาว บุนนาค ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
153 นายประชุม เรียนแพง ครู โรงเรียนบ้านแม่คุ
154 นายพิทักษ์ สุนทรชัยบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ส า
155 นางจารุฉัตร สอนจ้าน ครู โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ
156 นางณัฏฐ์กานดา ดังก้อง ครู โรงเรียนบ้านสะท้อ
157 นางศิยาภรณ์ แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
158 นายเลอศักด์ิ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
159 นายสุเทพ แก้วจินดา ครู โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรต์ิ(ชัชวาลย์อนุสรณ์)
160 นางภัทรานิษฐ์ แหลมหลวง ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
161 นายประพล พุม่ศิโร ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
162 นางทองพูล บุญรอด ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
163 นายพานิช ล้ินจี่ ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
164 นางสมศรี คุณเฉย ครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
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165 นางปิยวรรณ ทัศนา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
166 นายพนม เข็มเงิน ครู โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ
167 นายณรงค์ศักด์ิ ไชยโย ครู โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ
168 นายสมพงษ์ ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
169 นายปรีชา ดินเพชร ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
170 นายบุญยืน พนาสัณท์ ครู โรงเรียนวัดคลองกระจง
171 นายประดิษฐ์ ถนอมนวล ครู โรงเรียนวัดป่าถ่อน
172 นางบุญมี ทรงเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

1 นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายประวิน วัฒนสินธุ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
3 นายชาญชัย ดาบสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
4 นายเสนาะ มีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
5 นายกมล ศรีมาตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
6 นายสมจิตร บรรจง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
7 นายณรงค์ ด ารงค์ฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
8 นายสมศักด์ิ จันทร์แดง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดองครักษ์
9 นายปราโมทย์ สุวรรณเวก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่

10 นายชุมพล มาลัยทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิน์ฤมิตร
11 นายอธิวัฒน์ นราประวัติพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
12 นางสมพิศ เปียขุนนาง ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
13 นางสาวนงนุช ต๋ึงพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
14 นางทองล้อม สิงหฬ ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
15 นางบุปผา รัตนวราภรณ์ ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
16 นางสุกฤตา พลเสน ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
17 นายสัจจา พิกุลทอง ครู โรงเรียนวัดแก้ว
18 นายมาโนชญ์ คงดี ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
19 นางปรีดา เนียมนวล ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
20 นางภิญญาพัชร์ นพเลิศพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดดอนกลาง
21 นางสมหมาย มาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดดอนกลาง
22 นางสาวมาลี สงวนพันธ์ ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
23 นายยุทธพงษ์ ตันประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดดอนโพธิท์อง
24 นางยุพา ศรีบุญเพ็ง ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิต์ะวันตก
25 นางเดือนเพ็ญ ทับทิมดี ครู โรงเรียนวัดประชุมชน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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26 นางสมปรารถนา วิทยาการ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ
27 นางสาววาสนา ศรีผุดผ่อง ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ
28 นางร าไพ แตงโต ครู โรงเรียนวัดพิหารแดง
29 นางวนิดา เพิม่สมบัติ ครู โรงเรียนวัดโพธิท์่าทราย
30 นางพรทิพย์ มาตรวิจิตร ครู โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
31 นางอารีย์ แสงสว่างโชติ ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม
32 นางสมพิศ ค าด้วง ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม
33 นางสาวประเสริฐศรี พงษ์เสือ ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน
34 นายธวัช ใบบัว ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน
35 นายสมัย ชินจอหอ ครู โรงเรียนวัดสระประทุม
36 นายชรินทร์ สุคนธ์วารี ครู โรงเรียนวัดสวนแตง
37 นายไพโรจน์ สามสี ครู โรงเรียนวัดสวนแตง
38 นายสุเทพ พวงพิกุล ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
39 นายวิลาภ พ่วงเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดส านักตะฆา่
40 นางสาวจรัล ชาวลุ่มบัว ครู โรงเรียนวัดหนองโสน
41 นางนารีรัตน์ หลีนุกูล ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
42 นางสุภาพร ศรีค าไทย ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
43 นางชูใจ โรจนพันธุ์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
44 นางสอิ้ง อร่ามวาณิชย์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
45 นายนิวัฒน์ สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
46 นางเสาวลักษณ์ อินทปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
47 นางวาสนา  ธีระธ ารงชัยกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
48 นางสินีนาถ ไทยทวี ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
49 นางกุลชลี  สมบูรณ์เหลือ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
50 นางสมควร แย้มเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
51 นายดิเรก   เรือนเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
52 นายกุลชาต แก้วแกมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
53 นางสาวสุมาลี สุลีสถิร ครู โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
54 นางปณัฏฉัตต์ ทิพย์ทอง ครู โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์
55 นางเกศราภรณ์ รัตนวิเชียร ครู โรงเรียนวัดช่องลม
56 นางสริมน หมอยาดี ครู โรงเรียนวัดช่องลม
57 นางจุฬารัตน์ โพธิป์ระดิษฐ์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
58 นางชนม์พิชา วงษ์อินทร์ตา ครู โรงเรียนบางปลาม้า
59 นายสามารถ ทับทิมดี ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย
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60 นางลัดดา ปาจรียพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี
61 นายชาติชาย พิทักษ์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านรางทอง
62 นายประยงค์ มีชะนะ ครู โรงเรียนวัดคลองโมง
63 นางสาวทัศนีย์ อินทร์สกุล ครู โรงเรียนวัดคูบัว
64 นายปราโมทย์ แก้วหอมค า ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
65 นางสาวสมพิศ ทองพิลา ครู โรงเรียนวัดดอนตาจีน
66 นางธนภรณ์ โกพัฒน์ตา ครู โรงเรียนวัดดาว
67 นายประคอง ปฏิทัศน์ ครู โรงเรียนวัดตปะโยคาราม
68 นายมานพ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดบางเลน
69 นางประไพ มะลิเสือ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
70 นางปราณี ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รี
71 นางนารีรัตน์ ยิ้มประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รี
72 นายจรูญ ประทุมรุ่ง ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเย็น
73 นางวาสนา สุวรรณเวก ครู โรงเรียนวัดศุขเกษม
74 นางรัตนา สาหร่าย ครู โรงเรียนวัดสาลี
75 นางสายสมร อดทนดี ครู โรงเรียนวัดสุขเกษม
76 นางนันติยา เจริญน า ครู โรงเรียนวัดเสาธง
77 นางนงเยาว์ จันทร์แดง ครู โรงเรียนวัดเสาธง
78 นายนันทพล วีระพงษ์ ครู โรงเรียนวัดเสาธงทอง
79 นางสะอาด ไอยรารัตน์ ครู โรงเรียนวัดเสาธงทอง
80 นายนพพร เสือสกุล ครู โรงเรียนบ้านรางหางม้า
81 นางวีณา มณีวุฒิวรสกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
82 นางบังอร มณีวงษ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะ
83 นางจันทร์เพ็ญ สาริกา ครู โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
84 นางสาวอ าไพ พลเสน ครู โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
85 นางซ่อนกล่ิน วิศิษตานนท์ ครู โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส
86 นางส าเรียง อุดม ครู โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
87 นางพิมพรรณ มัจฉา ครู โรงเรียนวัดปูเ่จ้า
88 นายสมพงษ์ นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
89 นางพจนาถ เบ้าจันทร์ ครู โรงเรียนวัดยาง
90 นายเกษม สอนอินทร์ ครู โรงเรียนวัดยาง
91 นางพัชราภรณ์ สอนอินทร์ ครู โรงเรียนวัดยาง
92 นางอรพิน พงษ์ร่ืน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
93 นายรัก แก้วรัก ครู โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
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94 นางสุธารัตน์ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
95 นางบังอร จุสมใจ ครู โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
96 นางอ าภา อุ่นศรี ครู โรงเรียนวัดหนองเพียร
97 นางสาวสุนันท์ จ าปาเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

1 นายสุวัช พานิชวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวสุชีลา เคหะนาค นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นางสาวสมจิตร มาตรทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
4 นางสาวสุชีพ สร้อยจอม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
5 นางปรียาวรรณ ชะเอมวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
6 นายสมาน สาครเสถียรกุล ศึกษานิเทศก์
7 นางสาวสุคนธ์ แสงสุข ศึกษานิเทศก์
8 นายสัมฤทธิ ์ผิวบัวค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
9 นายชาตรี โพธิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุวรรณวิทยา)

10 นายขจิต ทองเพ็ชร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
11 นายขวัญชัย บัวงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทู้
12 นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาพนมนาง
๑๓ นายณฐดล โกมลสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพันเทา
๑๔ นายศักด์ิชัย พิมนิสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวโพธิ์
๑๕ นายธงชัย ตันไชยยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
๑๖ นายประเสริฐชัย ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
๑๗ นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจ าปา
๑๘ นายบ ารุง แผนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาพระ
๑๙ นายบรรยง มากสอน ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๒๐ นางวนิดา ใจยั่งยืน ครู โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 
๒๑ นางแฉล้ม ช่างเรือนงาม ครู โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 
๒๒ นางอัมพร เกิดมงคล ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
๒๓ นางวิเชียร มั่นคง ครู โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
๒๔ นางยุพิน พงษ์เพ็ง ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๒๕ นางนิภาวรรณ ยอยรู้รอบ ครู โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฏร์รังสรรค์)
๒๖ นายสมควร ยอยรู้รอบ ครู โรงเรียนวัดสระพังลาน
๒๗ นายสมัคร เทพสถิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๒๘ นางเรณู รชตะบวรทัต ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
๒๙ นางนุชนรี สุขส าราญ ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
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๓๐ นายจรัญ อุดม ครู โรงเรียนบ้านนเรศ
๓๑ นางจิราภา ทองงาม ครู โรงเรียนบ้านนเรศ
๓๒ นางสาวสุทิน เทพประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
๓๓ นางกันยา พลายมี ครู โรงเรียนวัดหนองหลอด
๓๔ นางมนัส อินทร์ละม่อม ครู โรงเรียนวัดชีธาราม
๓๕ นางกรรณิกา สังขวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
๓๖ นายวุฒิชัย อินทร์อ่อนวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
๓๗ นางทวี ปิติรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดงกะเชา
๓๘ นายเกษม ก้องแดนไพร ครู โรงเรียนวัดหนองแจง
๓๙ นายทวีศักด์ิ ศรีหาภาค ครู โรงเรียนบ้านทะเลบก
๔๐ นางกุลวรรณ มากมาย ครู โรงเรียนบ้านสระหลวง
๔๑ นายสุพัฒน์ สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๔๒ นางสาวปราณี หว่างเขา ครู โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
๔๓ นางแสงทอง ศรีวิพัฒครุฑ ครู โรงเรียนบ้านสระกระโจม
๔๔ นางบุญเอื้อ โค้วไล้ ครู โรงเรียนบ้านยมเบือ
๔๕ นายวินัย ดีปานแก้ว ครู โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฏร์สามัคคี
๔๖ นายปรีชา โค้วไล้ ครู โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฏร์สามัคคี
๔๗ นางปราณีต บูรณะกนก ครู โรงเรียนวัดไผ่ขาด
๔๘ นายสุรัต ศรีจันทร์อ่อน ครู โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
๔๙ นางน้ าเพชร ผิวงาม ครู โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
๕๐ นายมนูญ วงษ์วันดี ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
๕๑ นางวรนุช อุปวรรณ ครู โรงเรียนวัดพรสวรรค์
๕๒ นายปรีชา ภักดี ครู โรงเรียนวัดทับกระดาน
๕๓ นางเอมอร ภักดี ครู โรงเรียนวัดทับกระดาน
๕๔ นางสาวเบ็ญจะ พวงบุปผา ครู โรงเรียนบ้านหัววัง
๕๕ นางวาสนา ล้ีตระกูล ครู โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า
๕๖ นายชนะ ศรีดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์
๕๗ นายพลภัทร เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
๕๘ นายจรัญ เงินด ารง ครู โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
๕๙ นางวะรา นะวะมะโรจน์ ครู โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
๖๐ นางสมศรี เกษตระกูล ครู โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
๖๑ นางสุรภา พักเรือนดี ครู โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล
๖๒ นางมาลิสา กล่ินเกษร ครู โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
๖๓ นางฤทัยลักษณ์ ส้มเทศ ครู โรงเรียนวัดสองพีน่้อง
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๖๔ นางสายจิต วงษ์ขวัญเมือง ครู โรงเรียนบ้านประทุนทอง
๖๕ นางปฏาสิริ วุฒิวิชาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดบางบอน
๖๖ นางพาสิณีย์ โสภา ครู โรงเรียนวัดบางบอน
๖๗ นางสุมณฑา พูลก าลัง ครู โรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุวรรณวิทยา)
๖๘ นางวัฒนา สาลีงาม ครู โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 
๖๙ นางศศิธร แตงโต ครู โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 
๗๐ นายมานิตย์ เมฆฉาย ครู โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) 
๗๑ นางสาวอัมพร บัวผัน ครู โรงเรียนวัดย่านซ่ือ
๗๒ นางอารี ภูฆงั ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๗๓ นางสาวจรรยา กนกนิรันดร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๗๔ นางสุชานาฎ อุดมแสงเดือน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
๗๕ นางมะลิ แม้นมาลัย ครู โรงเรียนวัดเขาพระ
๗๖ นายธีระ สุขวงศ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดช่องลม
๗๗ นายทนง ผ่องกัล ครู โรงเรียนวัดคอกวัว
๗๘ นางวรัทยา สง่ากุล ครู โรงเรียนวัดโภคาราม
๗๙ นางสุรีพร ฆอ้งบ้านโข้ง ครู โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี
๘๐ นางเรไร อ๊อกศิริ ครู โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี
๘๑ นายอุดม ค าเรียง ครู โรงเรียนวัดโพธิท์องเจริญ
๘๒ นายธวัชชัย รามพงษา ครู โรงเรียนวัดโพธิท์องเจริญ
๘๓ นางเล็ก วงษ์ศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดโพธิท์องเจริญ
๘๔ นางธนารักษ์ ท าจะดี ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์ขียว
๘๕ นางชไมพร ทับศรี ครู โรงเรียนวัดสระยายโสม
๘๖ นายอนุชา รอดโค ครู โรงเรียนวัดสระยายโสม
๘๗ นางสุวิตา อ้อแย้ม ครู โรงเรียนวัดคลองตัน
๘๘ นางนพวรรณ ศรีทองดี ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
๘๙ นางวารินทร์ กาบแก้ว ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส
๙๐ นายวิทยา พรมเพียงช้าง ครู โรงเรียนบ้านดอนพุทรา
๙๑ นางหทัยชนก พรมเพียงช้าง ครู โรงเรียนบ้านดอนพุทรา
๙๒ นางอุไร ศรีเหรา ครู โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส
๙๓ นางนงนุช ปัญสมคิด ครู โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๙๔ นางชื่นสุมล พุทธิมัย ครู โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
๙๕ นางจอมขวัญ พุทธิมัย ครู โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
๙๖ นางบุษบา โฉมงาม ครู โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
๙๗ นางสุภาพ ศรีสวย ครู โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฏร์รังสรรค์)



๕๐๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๙๘ นางนันทจิตร์ กุลเกียรติมงคล ครู โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฏร์รังสรรค์)
๙๙ นางฐิตานันท์ เทีย่งธรรม ครู โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฏร์รังสรรค์)

๑๐๐ นางสาวจินตนา เหมหงษา ครู โรงเรียนวัดสระพังลาน
๑๐๑ นางพัชรีย์ เพ็งบุญ ครู โรงเรียนวัดสระพังลาน
๑๐๒ นางนิตยา ธงชัย ครู โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา
๑๐๓ นางมะลิ คงสกุล ครู โรงเรียนบ้านเขาก าแพง

1 นางอภินันท์ ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์
2 นายสวงษ์ วงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
3 นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดด่านช้าง
4 นายสกุณา ศรีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกร่างสามยอด
5 นายกฤษฎา สุขสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังหว้า
6 นายเจริญ แก้วเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)
7 นายวันชัย ใจดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา
8 นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังส าเภาล่ม
9 นางสาวรัตนา เล็กพันธ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

10 นายเกื้อชิต อุยานันท์ ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"
11 นางปราณี แก้วน้อย ครู โรงเรียนวัดหนองผักนาก
12 นางปัญญา แก้วเขียว ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
13 นายอุดม สังข์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
14 นางสาวกนกพร รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดท่ามะนาว
15 นายศรีพล ปานเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
16 นายศุภฤกษ์ ภูฆงั ครู โรงเรียนวัดทุง่แฝก
17 นางศศิรัศมิ์ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแหลมสะแก
18 นายเพิม่ศักด์ิ สารสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองโรง
19 นางสุดารัตน์ เขาแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
20 นางสุนัน ก้องแดนไพร ครู โรงเรียนวัดวังจิก
21 นางธัญดา ธัญญเจริญ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นาตาปิน่
22 นายสัญญา สังข์ทอง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
23 นางสมพร ริตจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
24 นายชัยพร รัตนพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดดงพิกุล
25 นางประนอม สุขมนต์ ครู โรงเรียนวัดดอนไร่
26 นายสมเกียรติ ดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดบ้านสระ
27 นางสาวสมปอง สว่างศรี ครู โรงเรียนวัดลาดสิงห์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
28 นายศักดา พุม่ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หนองแก้ว
29 นางสายพิณ สุทธิประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
30 นางพิมพ์ใจ สุวรรณพานิช ครู โรงเรียนบ้านทุง่นาตาปิน่
31 นายฉลองชัย ข้องหลิม ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
32 นางแสงจันทร์ ข้องหลิม ครู โรงเรียนพัฒนาปากน้ า
33 นางวรนุช เปรมทอง ครู โรงเรียนวัดทุง่แฝก
34 นายสมชัย รถสี ครู โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี
35 นางสาวไพพรรณ คูณพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
36 นางสุกฤตา จงชาณสิทโธ ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
37 นางช าเรือง โพธิป์ิน่ ครู โรงเรียนวัดกุ่มโคก
38 นางนกน้อย เฉยพินิจ ครู โรงเรียนวัดหนองผักนาก
39 นางวิภา อุบล ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
40 นางสุพร คงกะเรียน ครู โรงเรียนวัดนางบวช
41 นายธงชัย โพธิป์ิน่ ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"
42 นายสมรักษ์ แย้มศรี ครู โรงเรียนวัดคูเมือง
43 นายพิทักษ์ ปิยคุณากร ครู โรงเรียนวัดวังจิก
44 นางเบญจมาศ ภัทรโกศล ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
45 นางศิริพร สวนดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
46 นางสาวราตรี เทียนมณี ครู โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
47 นางสุภา ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดยางนอน
48 นางชมพูนิกข์ แตงโสภา ครู โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
49 นางสุจิตรา นุ่มดี ครู โรงเรียนวัดวังกุลา
50 นางประกาย แตงโสภา ครู โรงเรียนวัดดอนไร่
51 นางบุญเกิด รัตนโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสามชุก
52 นางส าเนาว์ ถมทอง ครู โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
53 นางอารีย์ อุบล ครู โรงเรียนวัดบางขวาก
54 นางวราพร จันทร์ลอย ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
55 นางรัตติยา เวชเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลากระด่ี
56 นายเสรี แก้วเรือง ครู โรงเรียนวัดดอนส าโรง
57 นางไพฑูรย์ ม่วงเทศ ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง
58 นายวรรณชัย ดวงจินดา ครู โรงเรียนบ้านสระเตย
59 นายสุรพงษ์ สูงปานเขา ครู โรงเรียนบ้านรังงาม
60 นายสุทิน ศรีโมรา ครู โรงเรียนวัดท่าทอง
61 นางราณี ศรีโมรา ครู โรงเรียนวัดท่าทอง



๕๑๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
62 นางสมบูรณ์ สุขขุม ครู โรงเรียนวัดบัลลังก์
63 นายสุรชัย ชื่นด้วง ครู โรงเรียนวัดหนองทราย
64 นายบุญเลิศ ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านรังงาม
65 นางจันทนี คูณค้ า ครู โรงเรียนบ้านแหลมสะแก
66 นางวรนุช จิตรสะอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
67 นางภัทรชา วัชราไทย ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
68 นายสถิตย์ วรรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเดิมบาง
69 จ่าสิบเอกพยนต์ ง่วนทอง ครู โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
70 นางเสาวนีย์ ภูฆงั ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
71 นางจ านงค์ วังอินต๊ะ ครู โรงเรียนวัดท่ามะนาว
72 นางบุณยานุช แก้วเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)
73 นายจิรศักด์ิ พูลเพิม่ ครู โรงเรียนพัฒนาปากน้ า
74 นายประเสริฐ ทัดศรี ครู โรงเรียนวัดนางพิมพ์
75 นายอุทัย ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดสามชุก
76 นายฉลาด อิงควระ ครู โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
77 นายยงยุทธ กุดาศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง
78 นายสงวน พิมพขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์บ ารุง
79 นายบรรเทิง วงศ์อยู่เมือง ครู โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
80 นายยุทธ อินสว่าง ครู โรงเรียนวัดบัลลังก์
81 นายบุญมี ทาสุไตย ครู โรงเรียนวัดทับผ้ึงน้อย
82 นายทวีศักด์ิ ชาญประโคน ครู โรงเรียนวัดหนองเปาะ

1 นายผัน หอมเกตุ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
2 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
3 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
4 นายสมชาย ส าอางค์กาย นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ 
5 นายภิญโญ ไม้ทองงาม นิติกรช านาญการพิเศษ
6 นางนิภาภรณ์ ประพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
7 นางจริยา ซ้ึงสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุชน
8 นายวินัย จันทร์สว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสใน
9 นายพูนศักด์ิ นาคคร้ืน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห)์

10 นายธงชัย หิมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
11 นายช านาญ หนูจีนเส้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหวาย
12 นายประจักษ์ หนูหลิบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนราชา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
13 นายค ารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางก า
14 นายรังสฤษฏ์ พิณนุราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง
15 นางพวงทิพย์ สมศักด์ิ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
16 นางวันเพ็ญ ทองนวล ครู โรงเรียนบ้านซอย 10
17 นางนิภา คนซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านโพหวาย
18 นางมณฑิพย์ บุณยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโพหวาย
19 นางสาวสุภาพ โภชนิกร ครู โรงเรียนบ้านโพหวาย
20 นางอุทุมพร ภักดี ครู โรงเรียนวัดท่าทอง
21 นางอารีญา พูลผล ครู โรงเรียนวัดโพธิน์ิมิต
22 นางกิตติมาพร พูลผล ครู โรงเรียนวัดโพธิน์ิมิต
23 นางราตรี ธรรมรัฐกานต์ ครู โรงเรียนวัดโพธิน์ิมิต
24 นางพรรณวดี บูรพา ครู โรงเรียนวัดโพธิน์ิมิต
25 นางนิตยา นวลละออง ครู โรงเรียนวัดโพธิน์ิมิต
26 นางวราภรณ์ ด้วงกูล ครู โรงเรียนบ้านสุชน
27 นางทองใบ ชุมศรี ครู โรงเรียนวัดกลางใหม่
28 นางน้อมจิต พันธุรั์กษาณรงค์ ครู โรงเรียนวัดกลางใหม่
29 นางอธิตยา ศรีสังข์ ครู โรงเรียนวัดกลางใหม่
30 นางมาลินี เจนจิตรศิลป์ ครู โรงเรียนวัดสมหวัง
31 นางกาญจนา โกละกะ ครู โรงเรียนวัดสมหวัง
32 นางถนอมศรี รักษ์หนู ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
33 นางวิมลศิริ รักษ์เจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
34 นางสาวดวงเดือน กิติโส ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
35 นางเอื้อมพร สุขัมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
36 นางสมจิตต์ ทิพย์บุญทอง ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้
37 นางสาวอภิญญา เจนธนานุวงศ์ ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้
38 นางสุวดี ช านาญเนตร ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้
39 นางจุรีรัตน์ ไชยวรรณ ครู โรงเรียนวัดประสิทธาราม
40 นางสุกัลยา วิชิต ครู โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
41 นางสาวนภาพร ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
42 นางสุภาภรณ์ สงพรหม ครู โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
43 นางประดับ พรหมพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
44 นายชูศักด์ิ ล่ันนาวา ครู โรงเรียนบ้านไสใน
45 นางศิริรัตน์ เสียงเพราะ ครู โรงเรียนบ้านก าสนประชาสรรค์
46 นางจิรัฎฐ์ธรณ์ แก้วทองเมือง ครู โรงเรียนบ้านคลองสระ
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47 นายสาเรศ ศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดวังไทร
48 นางวนิดา เมษสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดวังไทร
49 นางกิ่งแก้ว กล่ านคร ครู โรงเรียนวัดวังไทร
50 นายลออ อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดเขาแก้ว
51 นางจริยา พรหมมณี ครู โรงเรียนวัดเขาแก้ว
52 นางพิมพ์พรรณ ปาลคะเชนทร์ ครู โรงเรียนวัดเขาแก้ว
53 นายไพฑูรย์ ปล้ืมใจ ครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
54 นางอาภา ฉ่ ามะนา ครู โรงเรียนบ้านทับท้อน
55 นางสมบุญ บุญแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทับท้อน
56 นายสุวิชา นุ้ยเส้ง ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
57 นางสาวดารณี สมพิชัย ครู โรงเรียนบ้านไสตอ
58 นางสมนึก ดุลยไพรี ครู โรงเรียนบ้านบางส าโรง
59 นางอุษา อึ่งสกุล ครู โรงเรียนบ้านบางส าโรง
60 นางกนกรัตน์ อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห)์
61 นางสาวเพ็ญศรี ชูแดง ครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห)์
62 นายจีระพนธ์ รินเกล่ือน ครู โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
63 นางจินตนา ฮ่งภู่ ครู โรงเรียนวัดพ่วง
64 นางบ าเพ็ญ ปานแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองเปล
65 นางขนิษฐา ด่านกุลชัย ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม
66 นายปฏิวัติ แก้วรัตนะ ครู โรงเรียนบ้านกงหนิง
67 นางละม้าย โนนใหญ่ ครู โรงเรียนวัดบ้านใน
68 นางวรพร ทนุศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
69 นางสุจิตรา มังคลาจารย์ ครู โรงเรียนวัดกงตาก
70 นางปานทิพย์ เกล้ียงเกลา ครู โรงเรียนวัดกงตาก
71 นายศักด์ิชัย มังคลาจารย์ ครู โรงเรียนวัดกงตาก
72 นางพรพรรณ พันธุว์ิชาติกุล ครู โรงเรียนวัดกงตาก
73 นางมาลี เด็ดรักษ์ทิพย์ ครู โรงเรียนวัดปากคู
74 นายวรุต อนุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
75 นางจิรัชยา แดงเกื้อสกุล ครู โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
76 นายวิชัย ยมกลาง ครู โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
77 นายอรัญ ปล้ืมพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดประสพ
78 นายจรัญ มะลิเผือก ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง
79 นางปิติพร วงศ์รัตนโชติกุล ครู โรงเรียนบ้านปลายแหลม
80 นางธนิตา บุญสิน ครู โรงเรียนวัดกลาง
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81 นางอารี จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดคุณาราม
82 นางจันทร์เพ็ญ วงษ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดคุณาราม
83 นางสุวรรณรัตน์ พิณนุราช ครู โรงเรียนวัดประเดิม
84 นายปราโมทย์ สุทธินุ่น ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
85 นางประภาพร ทองคง ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
86 นางสุจารีย์ กระมล ครู โรงเรียนวัดชลคราม
87 นายศิรุต สุขคุ้ม ครู โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
88 นางสุดา นวลน้อย ครู โรงเรียนวัดนอก
89 นายมาโนช นวลน้อย ครู โรงเรียนบ้านน้ าฉา

1 นางอุมารังษี ศรีนาค นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นางเพ็ญสินี ชัชวาลย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายสมพล จีระเจริญพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
4 นายวิโรจน์ วัฒนโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแซะ
5 นายสังเวียน สมทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุมเรียง
6 นายวิชิต ไชยสิริวนิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามสัก
7 นายสุธรรม สังข์เรียง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระพัง
8 นายปรีชา สัจจากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
9 นางเรณู ยอดมณี ครู โรงเรียนบ้านท่าขนอน

10 นางบุปผา แหลมทอง ครู โรงเรียนบ้านยาง
11 นางนุชนาถ บุญชู ครู โรงเรียนวัดอินทราวาส
12 นายมนตรี ศักด์ิเพชร ครู โรงเรียนบ้านตะกรบ
13 นางสิทธินาง ยศเมฆ ครู โรงเรียนวัดชยาราม
14 นางปทุมวัน ธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม
15 นางสาวเสาวลักษณ์ ใสสะอาด ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม
16 นางเสาวนีย์ ปิตตาระโพ ครู โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง
17 นางปราณี เพชรมณี ครู โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
18 นางศุภนิตย์ ธรรมรักษา ครู โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
19 นางเบญญาภา แพ่งภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เสียน
20 นางสาวอารี บรรจงด้วง ครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์
21 นางยุวดี ใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านคลองสงค์
22 นางบุญส่ง เพชรเนียม ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
23 นางเตือนใจ พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
24 นางยุพิน อินนาปา ครู โรงเรียนบ้านกลาง
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25 นายวรรณโน อินทร์เนื่อง ครู โรงเรียนบ้านกลาง
26 นางพจนา พรหมสรปสันน์ ครู โรงเรียนวัดขจรบ ารุง
27 นางกมลทิพย์ ใจใส่ ครู โรงเรียนบ้านตาขุน
28 นายธวัชชัย เขาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านพัฒนา 2
29 นายบ าเรอ ชัยสงคราม ครู โรงเรียนบ้านเบญจา
30 นางสุปราณี ไกรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่
31 นางกาญจนา วงศ์วิริยะกุล ครู โรงเรียนบ้านบ่อกรัง
32 นางเยาวลักษณ์ สังข์รอด ครู โรงเรียนบ้านบ่อกรัง
33 นางอรุณศรี ยอดไชย ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
34 นางชุติมา ธนศิริรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์
35 นายด ารงศักด์ อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
36 นางอ านวย แก้วนุ้ย ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
37 นายประเทือง กล่ินเมฆ ครู โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
38 นางอนงค์ ยงเสมอ ครู โรงเรียนวัดหนองไทร
39 นางสาริณี ธรรมบดี ครู โรงเรียนวัดห้วยกรวด
40 นางวันทนา เกิดบุญช่วย ครู โรงเรียนวัดห้วยกรวด
41 นางอ้อยทิพย์ สวัสด์ิวงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าตล่ิงชัน
42 นางวชิรา อินทสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
43 นางวิวรรณ ปล้องนิราศ ครู โรงเรียนบ้านท่าไคร
44 นางอุรา แซ่บ่าง ครู โรงเรียนวัดโกศาวาส
45 นางสาวจ าแลง ด าสนิท ครู โรงเรียนวัดถ้ าสิงขร
46 นางพัชรินทร์ คงแย้ม ครู โรงเรียนบ้านหินดาน
47 ว่าทีร้่อยตรีสมหมาย นามตาปี ครู โรงเรียนบ้านโตนยาง
48 นายสุเชษฐ์ คงแย้ม ครู โรงเรียนบ้านบางขนุน
49 นายกิติพัฒน์ รัศมีวีรภัทร์ ครู โรงเรียนบ้านบางขนุน
50 นายโสภณ พราหมณ์น้อย ครู โรงเรียนบ้านตะกรบ
51 นางสมใจ ไชยสิริวนิช ครู โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง
52 นางสาวสาระภี กาญจนะภาชนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยพุน
53 นางวรนุช ศรีสิทธิยานนท์ ครู โรงเรียนวัดชยาราม
54 นายยุทธพงศ์ หมันหลิน ครู โรงเรียนวัดพุมเรียง
55 นางประมูล ช่วยยิ้ม ครู โรงเรียนสารภีอุทิศ
56 นายสุทัศน์ ศรีช่วย ครู โรงเรียนวัดบางคราม
57 นายโกสนธ์ ด้วงโยธา ครู โรงเรียนบ้านคลองรอก
58 นางสุนีย์ ตุงโสธานนท์ ครู โรงเรียนบ้านคันธุลี



๕๑๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
59 นายมงคล โสมแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปากน้ าท่ากระจาย
60 นางวรรณา เมืองแมน ครู โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์
61 นางพยอม เรืองชัย ครู โรงเรียนตาขุน
62 นายสมชิต อ้างหยิ่ม ครู โรงเรียนวัดพรุศรี
63 นายภาคิน จันทบูรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
64 นางเสาวลักษณ์ คงไล่ ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
65 นางวัชรี ปล้องอ่อน ครู โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
66 นายสมพร ภัทรนรางกูร ครู โรงเรียนบ้านจ าปาทอง
67 นางสมาพร ยวนกะเปา ครู โรงเรียนบ้านจ าปาทอง
68 นายไสว ศรีพงค์ ครู โรงเรียนวัดธัญญาราม
69 นางวรรณดี จันทร์แสงกุล ครู โรงเรียนวัดพนม
70 นายชัยยันท์ ฤทธาภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองราง
71 นางกัลยาณี ทองเนื้อสุก ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
72 นางสาคร ทองต าลึง ครู โรงเรียนบ้านบ่อกรัง
73 นางพเยาว์ คงเหล่า ครู โรงเรียนบ้านบ่อกรัง
74 นางสุชาดา บุญฑริกรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อกรัง
75 นางชูชีพ เทพพิพิธ ครู โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล
76 นางสงวน อินทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง
77 นางสุธรรมา อนุจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่แขก
78 นายชาญวิทย์ เวชพราหมณ์ ครู โรงเรียนบ้านยางงาม
79 นางดรรชนี ชามาตย์ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม
80 นางแสงวัชรา อุบลสุข ครู โรงเรียนวัดบางพลา
81 นางสาวสมศรี บัวอ่อน ครู โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
82 นางวัชรินทร์ เกตุบ ารุง ครู โรงเรียนวัดหัวเตย
83 นางประภาศรี เย็นแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านบนไร่
84 นายปรีชา ประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
85 นางจิราวรรณ นาคเสนา ครู โรงเรียนวัดรัษฎาราม

1 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุริยัน รัตนไชย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายชม ฉิมภักดี ศึกษานิเทศก์
4 นายธรรมนงค์ ด้ินทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสขรบ
5 นายมาโนชย์ มีดี ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)
6 นายปรีชา คงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
7 นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่
8 นายวิทยา บุญศรีนุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประตูพลิก
9 นางนิชาภา พงศ์พิทยพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช 2

10 นายชูศักด์ิ พุทธศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
11 นายกิตติศักด์ิ หนูด้วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองทวด
12 นายกมล เถียรวิชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน
13 นายดุสิต พุทธศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
14 นายอดิศักด์ิ เจริญรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าพุ
15 นายสุทธิพร เทือกสุบรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
16 นางอ าพร ศุภศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาตอก
17 นายสมคิด สองเมือง ครู โรงเรียนบ้านสวยศรี
18 นายปรีชา ชัยกูล ครู โรงเรียนบ้านคลองปราบ
19 นางล่ันทม ศิริวัฒโณ ครู โรงเรียนบ้านช่องช้าง
20 นางบุญเรียง ชัยกูล ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
21 นางสุชาดา พูลไชย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
22 นางโสภา ศรีสมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดวิเวการาม
23 นายพุทธโท ชะอุ่ม ครู โรงเรียนวัดวิเวการาม
24 นางอาเณ เชาวเหม ครู โรงเรียนวัดเวียงสระ
25 นางเขมิกา ชนะพล ครู โรงเรียนบ้านควนสามัคคี
26 นางสาวมารศรี เทือกสุบรรณ ครู โรงเรียนบ้านธารอารี
27 นางสาวกาญจนา พรหมภักดี ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี
28 นางล าใย หนูคง ครู โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต
29 นางเสาวนีย์ หลักซุม ครู โรงเรียนวัดอรัญคามวารี
30 นางกัลยาณี พรรณรา ครู โรงเรียนวัดสองแพรก
31 นางสุรีวรรณ ชัยเพชร ครู โรงเรียนทรัพย์ทวี
32 นายไพฑูรย์ สัญญากิจ ครู โรงเรียนทรัพย์ทวี
33 นางสมจิตร จันทพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทรายทอง
34 นางพรรณเพ็ญ แขดวง ครู โรงเรียนบ้านปากด่าน
35 นางนันทนา ประไพวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
36 นางยุภา ทิพย์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
37 นางอนงลักษณ์ ไทยเกิด ครู โรงเรียนนาสาร
38 นางสุปิยดา เพชรหับ ครู โรงเรียนบ้านควนกองเมือง
39 นางวิพาภรณ์ วิชัยดิษฐ ครู โรงเรียนบ้านควนเนียง
40 นางอุมาพร ศฤงคาร ครู โรงเรียนบ้านควนเนียง



๕๑๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
41 นายมนัส พาลเสือ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต าเสา
42 นางสาวรจนา จินดาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไสดง
43 นางอภิญญา ชูชื่น ครู โรงเรียนบ้านห้วยชัน
44 นายณรงค์ ชัยบุญ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองทวด
45 นางสุจินต์ สุขอ่อน ครู โรงเรียนวัดควนศรี
46 นางสุภาพ ลิกขะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
47 นางพร้ิมเพรา สุวรรณมุติ ครู โรงเรียนบ้านปลายสาย
48 นายฉัตรชัย เง่ือนงาม ครู โรงเรียนบ้านควนสูง
49 นางสาวสุรีย์ ชัยศรี ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
50 นางกัลยา อินทร์เทพ ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที ่217
51 นางโสภา ทองพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที ่217
52 นายสังวร ไชยศร ครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง
53 นางสุมาลี มีเนตร ครู โรงเรียนจิตประชาราษฎร์
54 นางวาสนา โพธิเ์พชร ครู โรงเรียนบ้านคลองจัน
55 นายสุชีพ สุขรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
56 นายภิญโญ พรหมสวาสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านไร่ยาว
57 นายประทวน ไชยพจน์ ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกคลองศิลา
58 นางเกศรินทร์ รัตนบุรี ครู โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที ่130
59 นางนิภา บัวพรหม ครู โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
60 นายปัญศิลป์ ปล้องใหม่ ครู โรงเรียนบ้านบางหอย
61 นายสมยศ สโมสร ครู โรงเรียนบ้านยวนปลา
62 นายสุวิทย์ ชัยเพชร ครู โรงเรียนทรัพย์ทวี
63 นายสุชาติ ทองหม่อมราม ครู โรงเรียนบ้านปากด่าน
64 นายสมยศ แก้วนิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดอินทการาม
65 นายอาพร ศรีชาย ครู โรงเรียนบ้านปลายน้ า
66 นางอมรรัตน์ เนื่องเนาว์ ครู โรงเรียนบ้านปลายน้ า
67 นางสุดาพร สุวรรณเมฆ ครู โรงเรียนบ้านยูงงาม
68 นางจตุพร บุญน า ครู โรงเรียนบ้านเหมืองทวด
69 นางสุมลศรี หลินมา ครู โรงเรียนวัดควนศรี
70 นางปรีดา เรือนไทย ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ
71 นางพิลาส ซุ่ยรักษา ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
72 นางวรรณา เดชะ ครู โรงเรียนบ้านบางรูป
73 นางสุธาทิพย์ นกแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบางหยด
74 นายบุญมา ไกรดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านไสขรบ



๕๑๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
75 นางสาวประไพวรรณ วีระสุนทร ครู โรงเรียนบ้านไสท้อน
76 นางส าอางค์ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
77 นายพลเทพ จินวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์
78 นางสาวพัฒจรินทร์ เกิดช่วย ครู โรงเรียนบ้านพรุแชง
79 นายศรัทธา วีรวัฒนเมธินทร์ ครู โรงเรียนบ้านลานเข้
80 นางอ านวย บุญล่ี ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
81 นางอุไร ริยาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
82 นายพิจิตร มาศจร ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
83 นายสมชาย ยกย่อง ครู โรงเรียนบ้านหานเพชร
84 นางเพ็ญศรี ยกย่อง ครู โรงเรียนบ้านหานเพชร
85 นางเพาร าไพ เวียงวีระชาติ ครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง
86 นางสุชณีย์ วรินทรเวช ครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง
87 นางวรรณีย์ ทองรอด ครู โรงเรียนวัดโสภณประชาราม
88 นายจ าลอง ช่วยกลับ ครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
89 นางปราณีต ชูช่วยสุวรรณ ครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
90 นางศิริวรรณ จินวรรณ ครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
91 นางภรณี ร่วมพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านประตูพลิก
92 นางพจนีย์ โต๊ะขวัญแก้ว ครู โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ
93 นางอุรีวรรณ ชุมขุน ครู โรงเรียนบ้านไสขรบ
94 นายเกษม บุญเอียด ครู โรงเรียนบ้านไสขรบ

1 นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกู(่ราษฎร์สามัคคี)
2 นายแดง ทองเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดาน
3 นายสมคิด มะลิซ้อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์
4 นายสฤษด์ิ ประครองใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอโค
5 นายยอดชาย จุฬารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง-โคกเพชร
6 นายพงษ์ศักด์ิ ปรากฏชื่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
7 นายสุดฉลอม เติมกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
8 นายรอบ สายกระสุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสลักได
9 นายปรีชา กาบทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

10 นายอรรถพล ศรีวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
11 นายสุธี เพ่งพิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาแวะ
12 สิบโทบุญโสม ดีเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
13 นางสาวสมจิต นิลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเต้ีย

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1



๕๑๙

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
14 นายมนตรี ทองขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บ ารุง)
15 นายลิน อุส่าห์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงขวาง
16 นางอัมพร สมสุระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกล าดวน
17 นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
18 นายสาคร วรางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์
19 นายอรุณ บัวสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย
20 นายถวัลย์ ทานะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพม่า
21 นายวิชัย อยู่ปูน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสรออ
22 นายสุรชาติ วงเวียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะโน
23 นายพินิจ วรางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
24 นายชัยวัฒน์ นารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง
25 นายศักด์ิสถิตย์ กมลบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าดวน"สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์"
26 นายส่งเสริม มีพร้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโชกเหนือ
27 นายอรุณ บุญโต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังแก
28 นายสุรพล มณีไสย รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
29 นางรับทอง แก้วสน ครู โรงเรียนบ้านราม
30 นางขวัญใจ อินตะ ครู โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง
31 นางวีณา วารี ครู โรงเรียนบ้านละหุง่หนองกก
32 นางพิกุล มาลีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านทะนงชัย
33 นางเบญญา แสนกล้า ครู โรงเรียนบ้านต้ังใจ
34 นางรสสุคนธ์ ไกรแก้ว ครู โรงเรียนบ้านใต้ฆอ้งโนนจิก
35 นางยุพิน ทวีเหลือ ครู โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
36 นายประยุกต์ บุญสุข ครู โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
37 นางสุณีย์ บุตรสาลี ครู โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
38 นางมนต์ธิดา เอกวงษา ครู โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที ่58
39 นางนงลักษณ์ วิจิตรธรรม ครู โรงเรียนบ้านจักจรูก
40 นางวลัยภรณ์ ธัญญเกษตร ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
41 นางเตือนจิต ยินดีงาม ครู โรงเรียนบ้านตาเพชร
42 นางอาทิตยา ประเสริฐไทย ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ
43 นางวรญา ทัพชัย ครู โรงเรียนบ้านกู่ (ราษฎร์สามัคคี)
44 นางรุ่งนภา คร่ึงมี ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร
45 นางยุพิน คุณนุช ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร
46 นางวนารักษ์ สืบชาติ ครู โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
47 นางราตรี สุกุมารพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านบุฤาษี
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48 นางสุพัตรา เจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านโคกส าโรง
49 นางปานทิพย์ เพ็ญสุริยา ครู โรงเรียนบ้านอังกัญโคกบรรเลง
50 นางสุมน ส ารวมจิต ครู โรงเรียนบ้านระเภาว์
51 นางยุพดี ชูกล้า ครู โรงเรียนบ้านตาเปาว์
52 นายวิสิทธิ ์สุขวาสนะ ครู โรงเรียนบ้านไถงตรง
53 นางจุฑามาศ อินทนูจิตร ครู โรงเรียนบ้านใหม่
54 นายชาญวิทย์ อินทนูจิตร ครู โรงเรียนบ้านใหม่
55 นางส านอง กมลบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านตาอ็อง
56 นางพิกุล เสาว์ยอด ครู โรงเรียนบ้านตาอ็อง
57 นางฉันทนา จรจรัญ ครู โรงเรียนบ้านสวาย
58 นางเกษร เส่ียงตรง ครู โรงเรียนบ้านสวาย
59 นางสุภาวดี ค าสุมาลี ครู โรงเรียนบ้านสวาย
60 นางอมรรัตน์ เพ็ชรมาก ครู โรงเรียนบ้านนาเกา
61 นางประเสริฐศรี เสนาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเกา
62 นายวรรณะ ผิวงาม ครู โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
63 นายถวัลย์ เพ่งพิศ ครู โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
64 นางสิริรัตน์ ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
65 นางประหยัด นิยมหาญ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
66 นายประเสริฐ กสินมนุษย์ ครู โรงเรียนบ้านประปืด
67 นายวิโรจน์ พูนดังหวัง ครู โรงเรียนบ้านประปืด
68 นายสุวรรณ ชัยสีหนาท ครู โรงเรียนบ้านประปืด
69 นายจ าเริญ แยบดี ครู โรงเรียนบ้านระกาสังแก
70 นายจตุภูมิ ดวงสนาม ครู โรงเรียนบ้านบรมสุข
71 นางจ าเนียร จับใจเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
72 นางทิพากร ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านหนองกัว
73 นางสุนีย์ ยืนยง ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์
74 นางกัญญา สามยอด ครู โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
75 นางอนงค์นาถ ประครองใจ ครู โรงเรียนบ้านสลักได
76 นางพรรณทิพย์ สมกล้า ครู โรงเรียนบ้านล าช(ีวุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห)์
77 นางเครือวัลย์ สายกระสุน ครู โรงเรียนบ้านคาบ
78 นางทับทิม มณีศรี ครู โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)
79 นางเสาวคนธ์ สายแสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)
80 นางสาวสุนันทา ศิริไสย ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง
81 นายสงบ เหมือนลือ ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง
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82 นางนัจพร พูนแสง ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
83 นายสุเดช คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
84 นางอักษรา นวลแสง ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
85 นางเบญจวรรณ นพคุณ ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
86 นางจ าเนียร ทิพย์สูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านส าโรงนาดี
87 นางมะลิทอง ชาวนา ครู โรงเรียนบ้านส าโรงนาดี
88 นางดวงแข ยางงาม ครู โรงเรียนบ้านส าโรงนาดี
89 นายกิตติศักด์ิ แสนกล้า ครู โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
90 นายประดิษฐ์ เสาสูง ครู โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
91 นางวงมณี คล่องแคล่ว ครู โรงเรียนบ้านราม
92 นายธนศิลป์ จงมั่งค่ัง ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด
93 นางจรรยา นรานุต ครู โรงเรียนบ้านจันรม
94 นายชุมพล มีงาม ครู โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
95 นายนีรนาท เสาว์ยอด ครู โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
96 นายสมเกียรติ ธนะธน ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)
97 นางสายฝน ฉัตรทอง ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)
98 นางลัดดาวัลย์ อารีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านตระแสง
99 นางกระบวนศิลป์ เสริมกล้า ครู โรงเรียนบ้านทัพกระบือ

100 นายมะณี แก้วปล่ัง ครู โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
101 นางผาสุข ศรีผ่องงาม ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่
102 นายบุญจันทร์ สดใส ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
103 นางนวลฉวี ดาศรี ครู โรงเรียนบ้านคอโค
104 นางสุณิสา ทองบาง ครู โรงเรียนบ้านคอโค
105 นางสาวเชื้อสุขี เจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านขามระกา
106 นางสุพันธ์ ชัยสีหนาท ครู โรงเรียนเมืองที
107 นางนงเยาว์ กิมาวะหา ครู โรงเรียนบ้านอ าปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ)
108 นางสาวอุไร หวังสุดดี ครู โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
109 นางพรรณิกา หายทุกข์ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง-โคกเพชร
110 นางดุษณี อภิวาทนนันทกุล ครู โรงเรียนบ้านส าโรง -โคกเพชร
111 นายส าเร็จ เสียงวังเวง ครู โรงเรียนบ้านส าโรง -โคกเพชร
112 นางข่ายแก้ว ภูเ่พชร ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
113 นางอ านวย ก าจร ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
114 นางนภาพร ประชุมพันธ์ ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
115 นางสุภาวดี มั่นยืน ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
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116 นางสุภัสสรา พรมจันทึก ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
117 นายเริงชัย เสาะสิทธิ์ ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
118 นางรัชนีพร สุขปัญญา ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
119 นางปราณี จ าปีศรี ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
120 นางสุธินี อดิวัฒนชัย ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
121 นางสาวจารัตน์ กุลัตถ์นาม ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
122 นางเทียมจันทร์ พันละบุตร ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
123 นางจิระเพ็ญ รัฐสมุทร ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
124 นายสุรพงษ์ วงละคร ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
125 นางกฤษดาภรณ์ นิยมพันธุ์ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
126 นางสุวรรณา มุมเรือนทอง ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
127 นางนันธิพัฒน์ จันประทักษ์ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
128 นางนิดดา จันทร์ทอง ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
129 นางพัชนีพร หอมเนียม ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
130 นางมะลิ พุทธานุ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
131 นางศุภลักษณ์ เลือดสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
132 นางนิภาพร สุขแล้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
133 นางศิริกานต์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
134 นางพงศ์ทิพา สกุลรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
135 นางจรรยาวดี จันทร์โสภา ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
136 นางสาวผกามาศ แสนปล้ืม ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
137 นางกรรณิกา มะลิงาม ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
138 นางมาลี เหมหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านข่า
139 นายไสว กล่ินกลาง ครู โรงเรียนบ้านอาวุธ
140 นางศิลาภรณ์ ชาวนา ครู โรงเรียนบ้านหนองท่ม
141 นายสาคร พละพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองท่ม
142 นายสิทธิพงษ์ รักษ์คิด ครู โรงเรียนบ้านพม่า
143 นางศิรารัตน์ หุน่ทอง ครู โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม-ท่าโคราช
144 นางมะลิวัลย์ ไข่มุกด์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บ ารุง)
145 นายสมหมาย จันทร์นวม ครู โรงเรียนบ้านหัวแรต
146 นางบุญรัตน์ เจนถูกใจ ครู โรงเรียนบ้านหัวแรต
147 นายสุรชัย คัชมุข ครู โรงเรียนบ้านโคกสนวน
148 นายประสบสุข ค างาม ครู โรงเรียนบ้านโคกสนวน
149 นางวิลาวรรณ ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
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150 นางนิตยาพร ชัยสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านจารย์
151 นายสุพิน ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านจารย์
152 นางสุภา สาระไอ ครู โรงเรียนบึงวิทยาคาร
153 นายเอี่ยม นวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่รูง
154 นายลึกซ้ึง พากเพียร ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
155 นางวิมลรัตน์ ดีพร้อม ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
156 นางจินตนา เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
157 นางอรสา เจริญพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
158 นางสมพร คงสมาน ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
159 นางสมทรัพย์ กทิศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ าคูณบ ารุง)
160 นางจินตนา กอสาลี ครู โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์
161 นางวรรณี บัวสอน ครู โรงเรียนบ้านกุดหวาย
162 นางทองสี มีกุล ครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
163 นายสุรเดช แม่นงาม ครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
164 นางปิน่แก้ว กระจายกลาง ครู โรงเรียนบ้านจารพัต
165 นางสาวนิตยา ต้ังจึงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง
166 นายมงคล ขาวงาม ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง
167 นางบุปผา แก้วใส ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง
168 นายราชวัตร บุญแก้ว ครู โรงเรียนบ้านขะเนก
169 นางสาวส าเนียง ศาลาทอง ครู โรงเรียนบ้านยางเต้ีย
170 นางจันที เบิกบาน ครู โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
171 นางระหันต์ สร้อยนาก ครู โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
172 นายนิพนธ์ พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ
173 นางบุญเกิด ไพรสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
174 นางปรียานุช สุขโข ครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
175 นางสาวสุพรรณี กันนุฬา ครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
176 นางจรรยวรรธน์ หงษ์โพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านจอมพระ
177 นางทัศนีย์ ปุยะติ ครู โรงเรียนบ้านบุอาไร
178 นางทองใบ เพิม่ดี ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา
179 นายวราวุฒิ สุขแสวง ครู โรงเรียนบ้านหนองสนิท
180 นางปราณี กองสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองสนิท
181 นางสุภัทธิยา พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านวารไพรศรี
182 นางอุไร เพ่งพิศ ครู โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
183 นางจินตนา ผสมกล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
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184 นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุข ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
185 นายบุญเกิด สมานมิตร ครู โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา
186 นางอารียา แผ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
187 นางสุนทรี วีระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านผือ
188 นายสุทัศน์ ขุมทอง ครู โรงเรียนบ้านผือ
189 นางสาวสุกัญญา คงบุญ ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองซ า
190 นายนิโรจน์ ดาศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่นาค
191 นายประศรี ว่องไว ครู โรงเรียนบ้านทวารไพร
192 นายกฤษณพงศ์ สายกระสุน ครู โรงเรียนบ้านทวารไพร
193 นางสีนิล พุฒิด ารง ครู โรงเรียนบ้านทวารไพร
194 นางปิยนันท์ อนันตสุข ครู โรงเรียนบ้านเมืองลีง
195 นางอรุณี วิชาเกวียน ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
196 นางสุมาลี ปานทอง ครู โรงเรียนบ้านขามเด่ือราษฎร์สงเคราะห์
197 นางถนอมทรัพย์ สวยรูป ครู โรงเรียนบ้านจอมพระ
198 นางประภา ศิริพงษ์พิมสาร ครู โรงเรียนบ้านอันโนง
199 นายประวิทย์ จุฑาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสามโค
200 นายสังคม สมสร้าง ครู โรงเรียนบ้านสามโค
201 นายภินินทร์ สมัครสมาน ครู โรงเรียนบ้านบุญโลก
202 นางสอาด ประสิทธิพ์ันธ์ ครู โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก
203 นายมั่น พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโชค
204 นางค าตัน มุมทอง ครู โรงเรียนบ้านตากแดด
205 นายชัยสิทธิ ์แท่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านตากแดด
206 นางสุภีร์ สุปิงคลัด ครู โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง
207 นางนงลักษณ์ พอกพูน ครู โรงเรียนบ้านฉันเพล
208 นายเจษฎา หาสุข ครู โรงเรียนบ้านกันตรง
209 นายประชุม มูลศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านสดอ
210 นางศรัณยา ต้ังใจดุษณี ครู โรงเรียนบ้านอ าปึลสนวน
211 นางนภาพร ยงคง ครู โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ)์
212 นางจันทร์เพ็ญ ค าดี ครู โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ)์
213 นางเสาวนีย์ คงกล้า ครู โรงเรียนบ้านกันเตรียง
214 นางนิธิวรรณ เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านโนนลี
215 นายสมยศ แก้วหล้า ครู โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน
216 นายวุฒิชัย ล่าทา ครู โรงเรียนบ้านกะเลา - ศรีพัฒนา
217 นางรัตติยา ม่วงมิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง
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218 นางวรณี ทองเฉลิม ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา
219 นางพิสมัย ภูผานิล ครู โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
220 นายสมาน สาลีบุตร ครู โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
221 นายสถาพร ศรีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
222 นางณัฐนันทน์ พลสระคู ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
223 นางธัญลักษณ์ โคระทัต ครู โรงเรียนหนองเหล็ญเบญจวิทยา
224 นางรวีวรรณ แก้วสมุทร ครู โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์
225 นายธัญญา พันธ์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านระไซร์
226 นายชัชวาล จารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
227 นางสาวณัฐกาญจน์ บุญเจือ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
228 นายนเรศ นิลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
229 นายสุเทียน จารัตน์ ครู โรงเรียนวัดทักษิณวารี
230 นายชาญชัย ถมปัทม์ ครู โรงเรียนบ้านภูมิสตึง
231 นางจุติภรณ์ วิบูลย์เพ็ง ครู โรงเรียนบ้านภูมิสตึง
232 นางประภัสสร จารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตร าดม
233 นางพัชรินทร์ สหุตนัย ครู โรงเรียนบ้านตร าดม
234 นางชญาดา สกุลนามรัตน์ ครู โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา
235 นายฐานันทร์ ธุนาบาล ครู โรงเรียนราชวิถ(ีประสาทราฎร์บ ารุง)

๑ นายทองพูน วิวาสุขุ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
๒ นางสุกัญญา คนฉลาด นักวิชาการศึกษาช านาญการ
๓ นายทศพล พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์
๔ นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์
๕ นายวัชรินทร์ นุตโร ศึกษานิเทศก์
๖ นายประสิทธิ ์สุขชีพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา
๗ นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
๘ นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางชุม
๙ นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

๑๐ นายวรศักด์ิ ลักขษร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"
๑๑ นายสิน เขตขยัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
๑๒ นายขุนวัง ณุวงศ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระหาร
๑๓ นายบุญขาน โทขันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคูน้อย
๑๔ นายชัยเทพ สังโสมา ผู้อ านวยการโรงเรียนสนมศึกษาคาร
๑๕ นายเทพวิรุฬห์ บุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขุนศรี

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
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๑๖ นายณรงค์ เปนะนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง
๑๗ นางสุรางค์ เชื้อเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวพี
๑๘ นายสุรพงษ์ โททอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องยางชุม
๑๙ นายไสว บุญภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขะยูง
๒๐ นายสมบูรณ์ นินด า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงบ้านสนม
๒๑ นายเกรียงศักด์ิ แก้วหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๒ นายวิรักษ์ ศรีตะแกะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"
๒๓ นายชาญศักด์ิ จ าปาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามโพนทัน
๒๔ นายธนพร จันทาสรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับโพธิว์ิทยา
๒๕ นายจอน ต้นจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน
๒๖ นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงมูล
๒๗ นายนเรศ ทองพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับน้อย
๒๘ นางสุมาลี เสนานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย
๒๙ นายกวี มะลิงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัว
๓๐ นายบุญจันทร์ เบ้าทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
๓๑ นางวนิดา มั่นหมาย ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
๓๒ นางพรกมล ฤทธิรณ ครู โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
๓๓ นางนันทภัทร วุฒิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง
๓๔ นางทองเข็ม แพงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
๓๕ นายสมาน ค าเภา ครู โรงเรียนบ้านขามโพนทัน
๓๖ นายทองแดง ฉวีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
๓๗ นายสัมฤทธิ ์หนองเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านโนนสัง
๓๘ นางสะอาด นามภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบุตาโสม
๓๙ นางนิรภัย ศรีเจริญ ครู โรงเรียนสระขุดดงส าราญวิทยา
๔๐ นายเพชร ไทยโสภา ครู โรงเรียนบ้านอ้อตล่ิงชัน
๔๑ นางมลทิพย์ อิฐรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านยางชุม
๔๒ นายธีรวุฒิ แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
๔๓ นายอุทัย สอนสวาท ครู โรงเรียนสนวนโคกเม็ก
๔๔ นางรัตนา เหลามี ครู โรงเรียนบ้านกระเบือ้งใหญ่
๔๕ นางอุไรวรรณ ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองพิมาน
๔๖ นางระเบียบ ธนบดีกุลพิศาล ครู โรงเรียนบ้านหนองพิมาน
๔๗ นางสมพร ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวนาค า
๔๘ นางแฉล้ม ฉลาดดี ครู โรงเรียนบ้านหัวนาค า
๔๙ นายส าเริง มั่นยืน ครู โรงเรียนบ้านลุงปุง
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๕๐ นางพิรชญา จงใจรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านน้ าค า(สนง.สลากฯ)
๕๑ นางสมจิตร มาลีหวล ครู โรงเรียนวัดบ้านน้ าค า(สนง.สลากฯ)
๕๒ นายอนันตศักด์ิ จงใจรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหมากมี่
๕๓ นายทัศนา ฉิมพลี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที ่85
๕๔ นางนงลักษณ์ เพ็งประสิทธิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที ่85
๕๕ นายทวีศักด์ิ บุญมี ครู โรงเรียนบ้านไกลเสนียด
๕๖ นายวรดิษฐ โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านโพนงอย
๕๗ นางสะอาด โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านโพนงอย
๕๘ นางเพชรรัตน์ สินค้า ครู โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บ ารุง)
๕๙ นายธวัชชัย ไพรสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านยางกระจับ
๖๐ นางจรรยาวรรธน์ ปานทอง ครู โรงเรียนบ้านยางกระจับ
๖๑ นางจันทร์เพ็ญ ไพรสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านยางกระจับ
๖๒ นางกรรณิการ์ มาลีหวล ครู โรงเรียนบ้านชายทุง่
๖๓ นายส ารวญ นากกระแส ครู โรงเรียนบ้านชายทุง่
๖๔ นายฉลอง คุมโสระ ครู โรงเรียนบ้านชายทุง่
๖๕ นางนฤมล พิงปิยกุล ครู โรงเรียนบ้านโพนขวาว
๖๖ นางบุญร่วม พลสระคู ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๖๗ นางพวงพยอม กันนุฬา ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก
๖๘ นายวินัย ดีล้อม ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย
๖๙ นางนิตยา สุขชีพ ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา
๗๐ นางจ ารัส วานิชกร ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด
๗๑ นายเข็มเพชร แสนคาร ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
๗๒ นายปัญญา ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
๗๓ นายประกาศิต สืบเทพ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
๗๔ นางจิตตราภรณ์ รังสัย ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
๗๕ นางทองจันทร์ แสงค าไพ ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
๗๖ นายสุเพียบ ตลับทอง ครู โรงเรียนบ้านตระมูง
๗๗ นางพิศมัย ลักขษร ครู โรงเรียนบ้านหนองอีด า
๗๘ นางลมัย ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอีด า
๗๙ นายวิศวะ มะลิงาม ครู โรงเรียนบ้านภูดิน
๘๐ นางสมพร สัตย์แสง ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่
๘๑ นายธนันชัย สัตย์แสง ครู โรงเรียนบ้านทุง่โก
๘๒ นายสุระ จันทร์งาม ครู โรงเรียนบ้านทุง่โก
๘๓ นางอรทัย จันทร์งาม ครู โรงเรียนบ้านทุง่โก
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๘๔ นายสุรสิทธิ ์สมานมิตร ครู โรงเรียนบ้านบุผาง
๘๕ นายสุรพงษ์ บุญมั่น ครู โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่
๘๖ นางเสาวนีย์ มะธิโตปะน า ครู โรงเรียนบ้านนานวล
๘๗ นางอรไท พืน้บน ครู โรงเรียนบ้านปอหมัน
๘๘ นางไพรศรี สระแก้ว ครู โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา)
๘๙ นางวันทนา ค าเภาว์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"
๙๐ นางสุรนันท์ อ่อนหัวโทน ครู โรงเรียนบ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"
๙๑ นายวันชัย พลพา ครู โรงเรียนบ้านอาจญา
๙๒ นางอรณัฐร์ งามอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๙๓ นายดอน โพธิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านล าเพิญ
๙๔ นายสุบรรณ ประดาสุข ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
๙๕ นายประดับ ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๙๖ นางสาระกูล เกษีสังข์ ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๙๗ นางอ่อนจันทร์ มาสู่ ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๙๘ นายไกรฤทธิ ์ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
๙๙ จ่าสิบเอกเฟือ่งศักด์ิ นิราศภัย ครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา

๑๐๐ นายพัฒนา แก้วมารยา ครู โรงเรียนบ้านจาน
๑๐๑ นายพรพิทักษ์ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านจาน
๑๐๒ นางวิไล เติมใจ ครู โรงเรียนบ้านทับโพธิว์ิทยา
๑๐๓ นางปิยานันท์ มากมี ครู โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)
๑๐๔ นางวนิดา ชื่นงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู ๒๕๐๓)
๑๐๕ นางสาวสุบงกช คงบุญ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู ๒๕๐๓)
๑๐๖ นางสมพิศ พรมตวง ครู โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู ๒๕๐๓)
๑๐๗ นายพงษ์พันธ์ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านช่องยางชุม
๑๐๘ นายสมศักด์ิ คูณวัฒนาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านช่องยางชุม
๑๐๙ นางสุภีร์พรรณ เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"
๑๑๐ นางสุกันยา ยิ่งใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านยาง
๑๑๑ นายพิทยุธ สีดาพาลี ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
๑๑๒ นายสุพิศ จุปะมัตตัง ครู โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก
๑๑๓ นายสุทธิพร สุวรรณาลัย ครู โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก
๑๑๔ นายพิทักษ์ ศรีใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านดอนแรด
๑๑๕ นายประเทือง อุดหนุนชาติ ครู โรงเรียนบ้านเบิด
๑๑๖ นายจักรกฤษณ์ อินธรรมมา ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา
๑๑๗ นางนิธินันท์ จันทะหมุด ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา
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๑๑๘ นายเฉลิมพล เพ็งจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด
๑๑๙ นางสุดารัตน์ กิ่งมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๒๐ นางนิ่ม สะอาดยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๑๒๑ นางบัวไข สุทธิประภา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
๑๒๒ นางนารี วงศ์วาน ครู โรงเรียนบ้านดู่
๑๒๓ นางนุชรีวรรณ จิตหนักแน่น ครู โรงเรียนสนมศึกษาคาร
๑๒๔ นางมะลิ ค าทอง ครู โรงเรียนบ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"
๑๒๕ นางทองสุข โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"
๑๒๖ นางคูณ มงคุณ ครู โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม
๑๒๗ นางสรวีย์ แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
๑๒๘ นายทองหล่อ สัตย์ใสย์ ครู โรงเรียนบ้านโพนโก
๑๒๙ นางประกอบศรี รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านเป้า
๑๓๐ นางบุญชู ประสาร ครู โรงเรียนบ้านเป้า
๑๓๑ นางอารีรักษ์ สังโสมา ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน
๑๓๒ นายสุพรรณ เรียงสนาม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๑๓๓ นายราชศักด์ิ เฉลียวฉลาด ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๑๓๔ นางบุญเฮียง บุญมี ครู โรงเรียนบ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"
๑๓๕ นางปณิชา ดอกจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"
๑๓๖ นางสะอาดโฉม เติมงาม ครู โรงเรียนบ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"
๑๓๗ นางปราณี ระดมสุข ครู โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
๑๓๘ นายบุญจันทร์ แสงเขียว ครู โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
๑๓๙ นางสาวมณเฑียร สีด า ครู โรงเรียนบ้านนานวน
๑๔๐ นายวินัย ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"
๑๔๑ นางพุทธา ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"
๑๔๒ นายศักด์ิไทย ทองดาประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านนาดี
๑๔๓ นายไสว สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง
๑๔๔ นางละมัย สวัสดี ครู โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา
๑๔๕ นางสมบูรณ์ สิมัยนาม ครู โรงเรียนบ้านอาพืด
๑๔๖ นายพจนารถ สกุลรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"
๑๔๗ นายวิชัย เหลาค า ครู โรงเรียนบ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"
๑๔๘ นางปัทมาพร นามพรหม ครู โรงเรียนบ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"
๑๔๙ นายทองใสย์ รามศรี ครู โรงเรียนบ้านค้อ
๑๕๐ นางนวลจันทร์ หงษ์สูง ครู โรงเรียนบ้านม่วงหวาน
๑๕๑ นายประสิทธิ ์วงษ์มณี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม
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๑๕๒ นางไพรินทร์ ศรีไสว ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
๑๕๓ นายยงยุทธ บุญเต็ม ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
๑๕๔ นางสมศรี สิงจานุสงค์ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
๑๕๕ นางสิริรัตน์ ท่อกระโทก ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง

1 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายนรินทร์ เหิมหาญ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นางสินีนาถ เกษแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
4 นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
5 นายชุมพร หงษ์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังขะ
6 นายวินัย ดาส่ัว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะกาด
7 นายฉลอง เติมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนบ
8 นายสงวน ศาลางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
9 นายวิโรจน์ สุขวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลังโกม

10 นายศักด์ิสิทธิ ์สาพิมพา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบักดอก
11 นายสมนาถ นาคเกี้ยว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเสาะ
12 นายค ามี หอมเนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีโค
13 นายไสว สายยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจีกแดก(อ าเภอพนมดงรัก)
14 นายอดิศร พิชญอัครกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกรัมย์
15 นายสิทธิชัย สมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
16 นายประเทือง กลีบบัว รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
17 นายไพศาล พรหมชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาโมม
18 นางสาวศาธิรัตน์ รัตน์ชยากร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
19 นายประลอง แสงด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3
20 นางนภิศ ประสานสุข ครู โรงเรียนอมรินทราวารี
21 นางนิยม อดิวัฒนชัย ครู โรงเรียนอมรินทราวารี
22 นายวิเชียร เกตุชยันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
23 นางสาวสมควร ศรีจุดานุ ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
24 นางเสาวรัตน์ จันทร์เพ็ชร ครู โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
25 นางปิยะมาศ แก้วใส ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
26 นางปิยะวรรณ สดสุชาติ ครู โรงเรียนสหมิตรวิทยา
27 นางอัญชนา บุตรราช ครู โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
28 นางรัตนา อินทยุง ครู โรงเรียนไพลศึกษาคาร
29 นายประเทือง ชัยงาม ครู โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
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30 นายกมล กางโสภา ครู โรงเรียนบ้านโอทะลัน
31 นายวินัย เชิดแสง ครู โรงเรียนบ้านโอทะลัน
32 นางสุกัญญา แสงมณี ครู โรงเรียนบ้านอ าปึลกง
33 นายดิเรก ชื่อเพราะ ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
34 นายพล บุญพัฒนผล ครู โรงเรียนบ้านหลัก
35 นางมาลี สะอาดเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านหลัก
36 นางเอื้องค า จิตจ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
37 นายอมรพงศ์ ประไวย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
38 นายไพบูลย์ หอมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
39 นางกรกันยา นิธิธรรมธาดา ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
40 นางสมจิตร กุนอก ครู โรงเรียนบ้านโสน
41 นางจารุพร กงจักร์ ครู โรงเรียนบ้านเสรียง
42 นางอรุณวรรณ ดีพร้อม ครู โรงเรียนบ้านเสกกอง
43 นายประพันธ์ โด่งดี ครู โรงเรียนบ้านส าโรง(บางมด 2514)
44 นางพรรณี เติมทอง ครู โรงเรียนบ้านสังขะ
45 นางนุชรินทร์ สมหวัง ครู โรงเรียนบ้านสังขะ
46 นางสุวิมล สว่างโคกกรวด ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
47 นายเชาวนะ วงศ์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
48 นางเจริญรัตน์ ดาส่ัว ครู โรงเรียนบ้านสะกาด
49 นางสาวกานตนา ศิริกล้า ครู โรงเรียนบ้านสองสะโกม
50 นางเกษณีย์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสระทอง
51 นางสุกัญญา นิธุรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านสระทอง
52 นางสาวพูนทรัพย์ ปลุกใจหาญ ครู โรงเรียนบ้านสมุด
53 นางรัชนี พืน้บน ครู โรงเรียนบ้านสนบ
54 นางดวงหทัย แผ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านสน
55 นางสาวมาลี เปรียบดีสุด ครู โรงเรียนบ้านสกล
56 นายบรรเจิด ทาหาญ ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
57 นางภณิตา สังสัญชาติ ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
58 นางผ่องศรี ระบือนาม ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
59 นางอรทัย สูตรสุข ครู โรงเรียนบ้านศาลา
60 นางนวลศรี สิงห์ชัย ครู โรงเรียนบ้านศาลา
61 นายไพรัตน์ พืน้บน ครู โรงเรียนบ้านศาลา
62 นายสุเทพ ศรีส าราญ ครู โรงเรียนบ้านศรีสวาย
63 นางสุรีย์ฉาย ศาลางาม ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
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64 นายทวี อินทรามะ ครู โรงเรียนบ้านล าดวนพัฒนา
65 นางนิตยา มณฑล ครู โรงเรียนบ้านลันแต้
66 นายสุนทร สมนิยาม ครู โรงเรียนบ้านลังโกม
67 นางอรอุมา สระแก้ว ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
68 นางอรุณศรี ประวาสุข ครู โรงเรียนบ้านรุน
69 นางอ านวย มาศรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
70 นางสุนันทา ฉลาดเฉลียว ครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที ่146
71 นายบุญมี สารฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที ่146
72 นายมานะ ขวัญทอง ครู โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
73 นายสาโรช ทรวงโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
74 นางสมใจ พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านพระแก้ว
75 นายอ านาจ ยังมี ครู โรงเรียนบ้านพนมดิน
76 นายทวีป สร้อยนาค ครู โรงเรียนบ้านพนมดิน
77 นางประคอง ดลเสมอ ครู โรงเรียนบ้านพนม
78 นางสุภาวดี นามสว่าง ครู โรงเรียนบ้านปลัด
79 นางไพจิต ดีอ้อม ครู โรงเรียนบ้านบักดอก
80 นางสาวอ าพร ยอดอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบักจรัง
81 นายเทียม มณีศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
82 นางทัศน์ลักษณ์ ถือสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านแนงมุด
83 นางวิลาวัลย์ ค้ าชู ครู โรงเรียนบ้านแนงมุด
84 นางอรุณี วิโรจน์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านไทร
85 นางสายบัว ฉิมพินิจ ครู โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)
86 นางภัสนันท์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านทมอ(เด่ือราษฎร์บ ารุง)
87 นายสงกรานต์ หักทะเล ครู โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
88 นางรวิวรรณ การะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
89 นางสรวงสุดา สมเสมอ ครู โรงเรียนบ้านถนนชัย
90 นางสุภา เกตุศรี ครู โรงเรียนบ้านโตงน้อย
91 นางจ านงค์ เสริมศิริ ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
92 นายสมชาย บุญอากาศ ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
93 นางจ านวน จันทนุภา ครู โรงเรียนบ้านตาวร
94 นางกันนิดา บัวสิริศรี ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
95 นางสาริน พรหมชาติ ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
96 นายสุพิน บุดตาน้อย ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
97 นางบุญเจือ ไชยแสนท้าว ครู โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด



๕๓๓

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
98 นายนิติวรรณ แหวนอ่อน ครู โรงเรียนบ้านตะโนน
99 นางพวน ตาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านตะโนน

100 นางสาวขนิษฐา นาคะวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
101 นายสมควร ชาติดอน ครู โรงเรียนบ้านแดง
102 นางเจนจิรา ก าจัดภัย ครู โรงเรียนบ้านด่าน
103 นายสัญญา วรรณุปถัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านด่าน
104 นางสาวสีผกา ไชยสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านด่าน
105 นางอรทัย บุญเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
106 นางชนัญชิดา สงวนชื่อ ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
107 นายสุมนตรี จุงเลียก ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
108 นางพิศมัย ฤกษ์ดี ครู โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
109 นายต ารา ปาลสาร ครู โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
110 นางสุท้าน กมุติรา ครู โรงเรียนบ้านโชค(อ าเภอปราสาท)
111 นายชัชวาล สิงห์ชัย ครู โรงเรียนบ้านช าสมิง
112 นายประสงค์ เมินดี ครู โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
113 นายกิตติวัฒน์ สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านจีกแดก(อ าเภอพนมดงรัก)
114 นายประเสริฐ สายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านจารย(์อ าเภอสังขะ)
115 นางสมศรี สุขนึก ครู โรงเรียนบ้านจารย(์อ าเภอกาบเชิง)
116 นางบุษบา นามบัญหา ครู โรงเรียนบ้านจังเอิล
117 นางสุดาพร ร่วมพัฒนา ครู โรงเรียนบ้านจังเอิล
118 นางจิตติมาพร นาคเกี้ยว ครู โรงเรียนบ้านโคลด
119 นายศุภวัฒน์ ชาวกงจักร์ ครู โรงเรียนบ้านโคลด
120 นางปัทม์ทิมาพร ค าผล ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
121 นายสมศักด์ิ พูนประโคน ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบ ารุง)
122 นายจิตร์ เมียสพรม ครู โรงเรียนบ้านโคกไทร
123 นายบุญยืน ตลับทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
124 นางศิริพร แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
125 นางนิภา กาญจนาภา ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
126 นางยุพิน ตีคลี ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
127 นางนลินพรรณ สะแกทอง ครู โรงเรียนบ้านคูตัน
128 นายจันทร์แก้ว นฤสาร ครู โรงเรียนบ้านขอนแตก
129 นายกิตติคุณ ดวงพร ครู โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
130 นายสมศักด์ิ แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
131 นางศิริมล ศรีสังวาลย์ ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
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132 นายวรพันธ์ จันทนุภา ครู โรงเรียนบ้านก าไสจาน
133 นางมาลี ชุมนุม ครู โรงเรียนบ้านกระสัง
134 นางบุญลักษณ์ ทองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกระวัน
135 นายวิชัย เรืองเสถียรพงศ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3
136 นางณัฐธยาน์ กุลธรรมประทับ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2
137 นางจงดี หงษ์ชัย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
138 นางสุนิศา สมัญญา ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
139 นางศันสนีย์ หงษ์อนันต์ ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
140 นางสุพร บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
141 นางวิไลลักษณ์ หิรัญวรณ์ ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที ่190
142 นางอนงค์นิตย์ เนื้อแก้วงาม ครู โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
143 นายสหพันธ์พงศ์ ไชยกุล ครู โรงเรียนบ้านตาเมียง

1 นายชุมพล พงษากลาง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
2 นางพนมพร ธาตุไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย
4 นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนาด"คุรุราษฎร์อุทิศ"
5 นายชูเชิด เจียมศร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
6 นายสุริยา ไสยลาม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
7 นายสามารถ โสภาเวทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหาดวิทยา
8 นายประสงค์ วิรุณพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี
9 นายมานิจ โยคิน ผู้อ านวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร

10 นายสฤษด์ิ ใจหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
11 นายรณชัย มีชัยนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าโมง
12 นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
13 นายสุริธรรม แก่นพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสังคม
14 นายพินิจ เหลืองอิงคสุต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงต้อง
15 นายวสุชาติ วงษ์ค าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาง้ิว
16 นายพงษ์เทพ กลางวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา
17 นายสงวน หีบแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง
18 นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
19 นายเสน่ห์ สุวิธรรมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง
20 นายสนิท ศรีระษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
21 นายอดุลย์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงนาค า

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
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22 นายพิสิษฐ์ สุดตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง
23 นางจารวี สินทะนา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
24 นางวรรณญา แสงรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
25 นายไพศาล เพชรศรีงาม ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
26 นางสาวพรพิศ หิมรัตน์ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
27 นางทชาภร ภูวนารถ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
28 นางอมรรัตน์ แย้มศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองเด่ิน
29 นางเกษร สุโนภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง
30 นางสุดารัตน์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
31 นายอานนท์ณัฎฐ์ แสงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
32 นางล าไพ บุญยิ่ง ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
33 นางพิมพ์พรรณ ณ หนองคาย ครู โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"
34 นายประสิทธิ ์มูลไทย ครู โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"
35 นายนิรัญ รัตนสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา
36 นางนารี พิมพ์กลม ครู โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา
37 นายบุญมี หล้าศักด์ิ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 
38 นางสาวยุพาพรรณ ราชต้ังใจ ครู โรงเรียนจันทราราม
39 นางชุดาภา ปาลสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา
40 นางอังสณา ชาวประมงค์ ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา
41 นางอัญชลินทร์ อินทลักษณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
42 นางอุไรวรรณ อ่อนพรม ครู โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก
43 นางพิสมัย จันทวงษ์ศรี ครู โรงเรียนหัวหาดวิทยา
44 นางรัชนี มั่งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือใต้
45 นางดอกไม้ มั่งมี ครู โรงเรียนบ้านเด่ือใต้
46 นางประนอม ณ หนองคาย ครู โรงเรียนบ้านบงวิทยา
47 นางชดาภร พยัคฆชาติโชติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
48 นางรัชนี พานารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ
49 นางนาวี สีมะสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ
50 นางฐาปดา จันทร์ผาย ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
51 นางสิริผล เทีย่งตรง ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
52 นางสร้อยสุดา มาดี ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
53 นางพูนศรี ทองวิเศษ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔
54 นายวีระวงศ์ ภูษิตวิทย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔
55 นางจิดาภา เขียวแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 
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56 นางไชยณา สูตรสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านค าโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
57 นางพิมพรรณ สุขเสริม ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
58 นายเค่ือม เหล่ียมจัตุรัส ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
59 นายสุทัศน์ ยะงาม ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
60 นายวิชา ไกยราช ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง
61 นางอัญชิษฐา วงศ์สง่า ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง
62 นางปภาวี อินทะจะกะ ครู โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
63 นายสุพจน์ คินาทิพย์ ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิท์องวิทยา
64 นายสมบูรณ์ อัคราช ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
65 นางทิพวรรณ ตาตะมิ ครู โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
66 นางจารุวรรณ บุตรสีทัด ครู โรงเรียนหนองผือวิทยาคม
67 นางมยุรี พรมมา ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
68 นางทัศพร วงศ์ไชยา ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
69 นายอธิวัฒน์ พรมมา ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
70 นางวิลาวัณย์ ตัณฑรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
71 นายฑนวัฒน์ หนูทอง ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
72 นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
73 นางสมสนิท บุญซ่ือ ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
74 นางอรอุไร จิตปัญญา ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
75 นางสุนันต์ โพธิเสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา
76 นางอุษณีย์ ค าจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาช้างน้ า
77 นายเทียมศักด์ิ จงรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
78 นายสมาน พิมพ์ภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
79 นายวงศ์วรรธน์ ศรีบุตรดี ครู โรงเรียนบ้านกองนาง
80 นางบัวเครือ พัดพรม ครู โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา
81 นางพันมณี ขัตติยะราช ครู โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา
82 นางสาวสุดารัตน์ โคตรชมภู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
83 นายบุญมี ทองชมภู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
84 นายชอบ ชัยชมภู ครู โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
85 นางกัญญา สุวรรณี ครู โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
86 นางสาวสมหะทัย พลตระกรรม ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ
87 นางนภาพร ศรีทัดจันทา ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ
88 นางหนูเพียร เจียรวาปี ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ
89 นางศจิษฐา อินทรักษา ครู โรงเรียนบ้านว่าน
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90 นางปวีณา ศรีปราบหล่ม ครู โรงเรียนบ้านว่าน
91 นางสมจิตร เพียสุริวงศ์ ครู โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา
92 นายณรงค์ นามโยธา ครู โรงเรียนบ้านโพนพระ
93 นายเยี่ยม สุขวิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
94 นายประพาส สัตย์ซ่ือ ครู โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
95 นางสุดาวดี พรหมโท ครู โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
96 นางสุพรีวรรณ์ นามบุปผา ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
97 นายเอกพันธ์ ทองสุทธิ ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน
98 นางวราพร งามวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
99 นางชนิกา ศรีระษา ครู โรงเรียนบ้านพานพร้าว

100 นางเยาวภา พิทักษ์ ครู โรงเรียนส านักงานสลากกินแบ่งที ่75
101 นางเชิญ นวลสุข ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก
102 นางล าใย กองแก้ว ครู โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
103 นายพงษ์พยัคฆ ์กองแก้ว ครู โรงเรียนหนองปลาปากจ าปาทอง
104 นางอนงค์ ลุนเดชา ครู โรงเรียนหนองปลาปากจ าปาทอง
105 นายถิละ แก้วเพชร ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
106 นางสุทธนา ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
107 นางภาวิณี สีใส ครู โรงเรียนบ้านท่ากฐิน
108 นายใหม่ สีใส ครู โรงเรียนบ้านท่ากฐิน
109 นางสุกานดา บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านโพธิต์าก
110 นางพนิดา ทองชุ่ม ครู โรงเรียนบ้านปากโสม
111 นายสุวิน ค าภาพงษา ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
112 นางสุกัญญา ธาดาสกุล ครู โรงเรียนบ้านสังกะลี - นาขาม
113 นางล าพันธ์ ธนนิติกุล ครู โรงเรียนบ้านนาโคก
114 นางมุทิตา วังเหมือย ครู โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
115 นางสุภาพ อาจนาวัง ครู โรงเรียนบ้านตาดเสริม
116 นายประสาน สาศรีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
117 นางพิมลภรณ์ ถึงปัดชา ครู โรงเรียนบ้านน้ าสวยมิตรภาพที ่19
118 นางสุภีร์ ไกยราช ครู โรงเรียนบ้านน้ าสวยมิตรภาพที ่19
119 นายสุนตัน ชัยทองค า ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
120 นางสุพัตรา แก้วบัณฑิต ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
121 นายสมชัย บรรณารักษ์ ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
122 นายสุกาญจน์ นามบุปผา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
123 นางสาวสมใจ สีมา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
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124 นางมงคล ผาจวง ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
125 นางสุพินดา สุวิธรรมา ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่
126 นางกฤษณา ผิวเหลือง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
127 นางวิกานดา ยศราวาส ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
128 นางล าพูน กิติอาสา ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
129 นางฉวีวรรณ สารีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือทุง่สวรรค์
130 นายวิลาศ จันทร์เบาะ ครู โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
131 นางสาวสโรชิน เอี่ยมขันทอง ครู โรงเรียนฉันทณาวัณรถ
132 นางบุหงา จันทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง

๑ นายสมพงษ์ มหาโยธี ศึกษานิเทศก์
๒ นายปรีชา หลักค าพันธ์ ศึกษานิเทศก์
๓ นายสมพงษ์ ปราบศัครู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ
๔ นายสมพงษ์ ฤาชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอั้ว
๕ นายชาติชาย เหง้าวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิศ์รี
๖ นายอุนาจ กองธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนรสลินคัคณางค์
๗ นายธงชัย ภูชมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเพียงหลวง 13 ฯ
๘ นายอนุสรณ์ วุฒิชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
๙ นางสมจิต สีหามาตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

๑๐ นายพิชิต วรสิษฐ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
๑๑ นางนัยนา สุวรรณบล ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
๑๒ นางกัญญาภัค สนิทบรรเลง ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
๑๓ นางดารุณี สะตะ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
๑๔ นางวาสนา พิลาสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
๑๕ นางสาวแสงระวี เสนาอาจ ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
๑๖ นางสาวชลลดา เทพา ครู โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
๑๗ นางสุจิตรา ปูว่ัง ครู โรงเรียนบ้านใหม่
๑๘ นายชัยยงค์ กะวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
๑๙ นางสวาท น้อยบรรเทา ครู โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
๒๐ นายสมเกียรติ ประจันติ ครู โรงเรียนบ้านนาตาล
๒๑ นายดนัย ต้ังตระกูล ครู โรงเรียนบ้านเซิม
๒๒ นายแสวง นิลเกตุ ครู โรงเรียนบ้านค าตอยูง
๒๓ นายโสฬส บัวบาล ครู โรงเรียนบ้านกุดแกลบ
๒๔ นางวัลภา วงษ์สิม ครู โรงเรียนบ้านผือ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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๒๕ นายบุญมี สีสุข ครู โรงเรียนบ้านผือ
๒๖ นายจ าลอง อินทร์เอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านบัว
๒๗ นางนัฐธียา เหมือนบุตรดี ครู โรงเรียนบ้านบัว
๒๘ นางสุนีย์ ธารเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านโพนทัน
๒๙ นายวิศวนุชัย ชัยเนตร ครู โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว
๓๐ นางจินดา พลศักด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
๓๑ นายสนอง กะกุลพิมพ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
๓๒ นางเทียร จานลาน ครู โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
๓๓ นายวิรัตน์ โพนสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก
๓๔ นางดารณีย์ ต่างสี ครู โรงเรียนบ้านเหล่าต่างค า
๓๕ นางเรืองสิน โสภาเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง
๓๖ นายสมรชัย ศรีสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง
๓๗ นางสาวนวลสวาท สุวรรณรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง
๓๘ นายสมปอง ล้ิมตระกูล ครู โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
๓๙ นางอนงค์ สัตนาโค ครู โรงเรียนบ้านดงก าพี้
๔๐ นางเสาวณีย์ พิสัยพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิศ์รี
๔๑ นายวรศักด์ิ หมั่นมี ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิศ์รี
๔๒ นางสาวจรีพร สืบโมรา ครู โรงเรียนบ้านน้ าเป
๔๓ นางรัตติกาล เครือเพียกุล ครู โรงเรียนบ้านตาลชุม
๔๔ นายสุทัศน์ พิสัยพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโปร่งส าราญ
๔๕ นายธนากร สิงห์ยะบุศย์ ครู โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
๔๖ นายมนูญ โทสาลี ครู โรงเรียนสนธิราษฎร์บ ารุง
๔๗ นางสมร ภูชมศรี ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
๔๘ นางมยุรี อินทะโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
๔๙ นายพนัส พรหมเขต ครู โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
๕๐ นางอัมพร จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านต้อน
๕๑ นายพิฑูรย์ ทิมินกุล ครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
๕๒ นายบุญถม แสงจันทร์คุ้ม ครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
๕๓ นางธรกาญ นามสีอุ่น ครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
๕๔ นายสุเมธ ศรีสุระ ครู โรงเรียนเพียงหลวง 13ฯ
๕๕ นางสุบรรณ นันทพล ครู โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
๕๖ นางนรินทร์ ดวงภมร ครู โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
๕๗ นางอรวรรณ จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนบ้านนาฮ า
๕๘ นางส ารวย บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาฮ า
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๕๙ นางนงลักษณ์ คงปัญญา ครู โรงเรียนบ้านแบง
๖๐ นางสุดใจ เถี่ยนนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง
๖๑ นายสันทัด เพ็ญภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
๖๒ นายจันสวาท สายืน ครู โรงเรียนเวทีราษฎร์บ ารุง
๖๓ นางพรสมัย ทรงเย็น ครู โรงเรียนเวทีราษฎร์บ ารุง
๖๔ นายอเล็กส์ ณ อุบล ครู โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
๖๕ นายณัฐพงษ์  พงสงคราม ครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา

1 นายกฤษ พงศ์ภูริจ ารัส นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ
2 นายมานะ มุกดาม่วง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางทิพพา ศรีคัฒนพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม
4 นายธีระ เหล่าอรรคะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วย
5 นายโพธิวุฒิ ศรีวรรณวัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิท์อง
6 นายบุญเรือง เขื่อนตีนกง ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
7 นายนาวา กุตัน ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
8 นายจีระศักด์ิ สุ่มมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า
9 นายทวีสิทธิ ์ลาดบัวขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนปอวิทยา

10 นายพยุง บุญเกาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนส าราญสมสนุก
11 นายไสว ทวิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย
12 นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงค าไฮ
13 นายพาส โคตรบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
14 ว่าทีพ่ันตรีสุพจน์ อุภัยพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแบง
15 นายประมวล พินิจมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
16 นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทุม่
17 นายทวีศักด์ิ ภิญโญทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม
18 นายพีระยศ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน
19 นายสมใจ ศรีไชยมูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝายหินประชารักษ์
20 นางดวงเดือน สุริยสิงห์ ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
21 นางวรรณภา นันทะแสง ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
22 นางไสว ปัญจศิลา ครู โรงเรียนบ้านวังหมื่น
23 นางจันทนา เมืองคุณ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู
24 นางสาวตมัญฐภร แสนอุบล ครู โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง
25 นางเกศินี สารโภคา ครู โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์
26 นางนันทพร บุญกว้าง ครู โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1
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27 นายดาวเรือง เรืองทอง ครู โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์
28 นายเฉลียว มาลา ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง
29 นายทองศูนย์ โสภา ครู โรงเรียนบ้านดอนนาดี
30 นางเกศสลวย พิบูลย์ดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
31 นายชาญศักด์ิ สุริยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม
32 นายสุรสิทธิ ์สุนสุข ครู โรงเรียนบ้านดอนหัน
33 นายเวียงชัย รัตนกิจ ครู โรงเรียนบ้านพร้าว
34 นางวิลาวัณย์ รัตนกิจ ครู โรงเรียนบ้านพร้าว
35 นางพรทิพา ชันติโก ครู โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
36 นายทวีชัย แสงไกร ครู โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
37 นางเสาวลักษณ์ โคกคาน ครู โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม
38 นายสมศักด์ิ สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยค้อ
39 นางเข็มพร พรรณสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยค้อ
40 นายพลมี บุตรหึง ครู โรงเรียนบ้านกุดจิก
41 นายสาโรจน์ สมุทรโคตา ครู โรงเรียนบ้านลาด
42 นางนิตินันท์ แซงบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง
43 นางสมพร มอญขาม ครู โรงเรียนบ้านบุง่บก
44 นายสุรพล กลางบุรัมย์ ครู โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
45 นายบุญกอง ขันสุวรรณา ครู โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
46 นางจรัส วาปีโส ครู โรงเรียนร่มเกล้า
47 นางประภาศรี นนท์จันทร์ ครู โรงเรียนร่มเกล้า
48 นางประนอม อ่อนทอง ครู โรงเรียนร่มเกล้า
49 นางสุพรรณี พิพิธหิรัญการ ครู โรงเรียนร่มเกล้า
50 นายสถาพร อินทรประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านภูพานค า
51 นางพิสมัย แหม่งปัง ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าขาวชนูปถัมภ์
52 นางวัฒนา ผุยมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าขาวชนูปถัมภ์
53 นายสมพร ชารี ครู โรงเรียนบ้านภูพานทอง
54 นางละมุล อัปมะเย ครู โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
55 นายสุพจน์ นนท์มุต ครู โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
56 นางสาวจารุพร เพลามี ครู โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
57 นางปัทมา พรหมธี ครู โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
58 นางผอูน สุทธิประภา ครู โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
59 นางพรพิมล อินทร์ชา ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง
60 นางสุพรรณ ฉิมนิล ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง
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61 นางพัชราภรณ์ จิตประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
62 นางอุทัย พละศูนย์ ครู โรงเรียนชุมชนนาค าไฮวิทยา
63 นางสมใจ อินทะกนก ครู โรงเรียนชุมชนนาค าไฮวิทยา
64 นางสร้อยสุวรรณ วิเศษหอม ครู โรงเรียนบ้านกุดฉิม
65 นางเครือวัลย์ กุตัน ครู โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
66 นางล าพูน นิตยารส ครู โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
67 นางปริฉัตร ไพรต่ืน ครู โรงเรียนบ้านหนองทุง่มน
68 นายบุญพร้อม ผอนจรุง ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า
69 นายวัลลภ เสาวรส ครู โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
70 นางอรวรรณ อินทร์เพชร ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
71 นางนิ่มนวน อินทรเพชร ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
72 นายวิชัย สมเทศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
73 นางดวงจันทร์ บัวทอง ครู โรงเรียนดอนปอวิทยา
74 นายสมคิด หงษ์พรม ครู โรงเรียนดอนปอวิทยา
75 นายสมร โพธิศ์รี ครู โรงเรียนดอนปอวิทยา
76 นายบรรลุ มาตย์พร ครู โรงเรียนดอนปอวิทยา
77 นายสถิตย์ ราชฤทธิ์ ครู โรงเรียนดอนปอวิทยา
78 นายณรงค์ แก้ววงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทับควาย
79 นางสาวรักษ์สินันต์ ตรัยโสภณ ครู โรงเรียนบ้านสร้างเส่ียน
80 นายบรรจงศิลป์ แสนสากล ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
81 นายวิชัย เสนาลา ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
82 นางสุนทร เสมาเพชร ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
83 นางสมเพชร ค าใบสี ครู โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
84 นายชัยพิชิต รูปสม ครู โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
85 นายชุมพล โนนศรีค า ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
86 นางละเอียด ปูห่ลุ่น ครู โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา
87 นายเตรียมศักด์ิ ชัยสงค์ ครู โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม
88 นางนิภาภรณ์ บุญกว้าง ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
89 นายมนตรี รักวิชา ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
90 นางสุดารัตน์ จิตรา ครู โรงเรียนบ้านวังไฮ
91 นางกุหลาบ เหลาเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ
92 นางสุเทพ ขานยา ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ
93 นายพยุงศักด์ิ พหลทัพ ครู โรงเรียนบ้านคอกวัว
94 นายอุบล พลงาม ครู โรงเรียนบ้านผาสุก
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95 นางสุภาภรณ์ ฆารละออง ครู โรงเรียนกุดจิกวิทยา
96 นางจีรภา โคตรถา ครู โรงเรียนกุดจิกวิทยา
97 นางเสาวคนธ์ ดีศรี ครู โรงเรียนกุดจิกวิทยา
98 นางสมพร ชาบัวน้อย ครู โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา
99 นางส าราญ ติวทอง ครู โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา

100 นายวันเพ็ญ ถานอาจนา ครู โรงเรียนบ้านส าราญสุข
101 นายสมจิต ก าลังเดช ครู โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
102 นางส านวล เลิศฤทธิ์ ครู โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา
103 นายสุริยา แก้วปัตตา ครู โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา
104 นางบังอร นาใจคง ครู โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา
105 นางสาวสุมาลี ดอนหมื่นศรี ครู โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
106 นางฉวีวรรณ จ่าราช ครู โรงเรียนบ้านโสกจาน
107 นางสมถวิล ศรีจันทร์เวียง ครู โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย
108 นางฉลาด ศรีชนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
109 นายสมคิด พระสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
110 นางฤดีวรรณ ดีพลภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
111 นายเจริญ ปัณณราช ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
112 นายยุทธพงษ์ พระชัย ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
113 นางค ามาย อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงค าไฮ
114 นายทองใส จุฬา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงค าไฮ
115 นางทองสุข ชาญประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
116 นายค าสาย การะแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
117 นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสง ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว
118 นางอารีย์ ปูค่าน ครู โรงเรียนบ้านกุดคอเมย
119 นายพิรยศ สารสม ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
120 นายส าราญ หีบแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
121 นางทองยุ่น ศรีอุดม ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา
122 นางบังอร ดรอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
123 นางเพ็ญศรี นามบุญลือ ครู โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว
124 นางหนูรัตน์ อินทรตระกูล ครู โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
125 นางจ าเนียร ป้องเรืองดิลก ครู โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
126 นายวรัท ป้องเรืองดิลก ครู โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
127 นางบังอร ดรครชุม ครู โรงเรียนปรางค์กู่
128 นายปรีชา สาค า ครู โรงเรียนนิคมวัฒนา 6
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129 นางอารมณ์ นาคเงิน ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3
130 นางสมบัติ ธรธรรมวรัท ครู โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
131 นางนริศรา ล้วนกล้า ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
132 นางอภิวรรณ บุตรรัตนะ ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
133 นางนิตยา แวววงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค้อ
134 นางทองศูนย์ แพนพา ครู โรงเรียนบ้านค้อ
135 นายกรองจิต แผ้วช านาญ ครู โรงเรียนบ้านกุดฉิม
136 นางราตรี แผ้วช านาญ ครู โรงเรียนบ้านกุดฉิม

1 นางนภัสวรรณ เส่ียงเทียนชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดดินจี่
2 นายณรงค์ ไวยวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากลาง
3 นายไพรวัลย์ พาภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
4 นายอุทัย อวนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
5 นายพสิษฐ์ ภักดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดดินจี่
6 นายบรรยง อาจกล้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกทุง่น้อย
7 นายมนตรี ฐานะ ครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
8 นางค าเคลือ พระสว่าง ครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
9 นางเกณฑิมา ศรีเมือง ครู โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์

10 นางสาหร่าย ศรีสมุทร ครู โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
11 นางสาวมนัสมนต์ ปุณณรัตนกุล ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
12 นางดรุณี มุมส า ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
13 นางรัชนี ศรีคุณแสง ครู โรงเรียนบ้านท่าอุทัย
14 นางเสง่ียม เทียนค า ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง
15 นายค าศรี ค าแหงพล ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
16 นายบุญช่วย เชื้อแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร
17 นายวิเชียร แสนค า ครู โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน
18 นางส าลี ธาตุดี ครู โรงเรียนบ้านสนามชัย
19 นางบุญล้ า จุลนาง ครู โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ
20 นางฤทัย ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
21 นายปวงพล คชรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
22 นางวิรัช สิทธิโชติ ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
23 นางอุษุมาศ โสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
24 นางสถาพร ชาวตุ้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวค าแสน
25 นายสมัย บุญไทย ครู โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2
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26 นางสมัย สกุลจร ครู โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
27 นางทองม้วน ศรีชัยโย ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
28 นายเมธี มาเบ้า ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา
29 นางกมลทรรศ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง
30 นางพิสมัย ปัดชากาว ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
31 นางระวิวรรณ แพงโคตร ครู โรงเรียนบ้านวังส าราญ
32 นางอ าพัน บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ
33 นายสว่าง อยู่ภักดี ครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยาศึกษา
34 นางอุบล วงศ์จวง ครู โรงเรียนบ้านผาวัง
35 นางไพฑูรย์ นาทา ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
36 นางมะลิ ฮามพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
37 นางวรนุช แก้วเชื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
38 นายสนอง ยศธแสน ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
39 นายส ารวย สาคุณ ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
40 นายแสงสุรีย์ แสงสุริยะ ครู โรงเรียนบ้านกุดฮู
41 นายทินกร ศรีสมยา ครู โรงเรียนบ้านต่างแคน
42 นายค าพันธ์ อุปราชา ครู โรงเรียนบ้านต่างแคน
43 นายวิเลิศ คามะเชียงพิณ ครู โรงเรียนบ้านนาด่าน
44 นายอุทัย ระวงษ์โคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
45 นางปิยะพร ปิน่ทอง ครู โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา
46 นางหอมเย็น วรรณดา ครู โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร
47 นายสิวะรักษ์ โพธิไ์ทรพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกุดผ้ึง
48 นายวีระพันธ์ ถันชมนาง ครู โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
49 นายบุญชู พิมพ์ย ากา ครู โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา
50 นายสรายุทธ เพียเทพ ครู โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

1 นายสมปอง คงอ่อน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางวิภา สาธิตะกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
4 นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
5 นางสาวกรวิภา แสงนาค นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
6 นางธมกร ธรณ์ภวัต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7 นายเสนาะ อ าไพ ศึกษานิเทศก์
8 นายฉลอง อ าพันเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง



๕๔๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
9 นางส าเริง ยอดมิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ าราษฎร์บ ารุง)

10 นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชปักษี
11 นายเฉลียว เงินดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไชโย (เพิม่เกษมสุวรรณ 4)
12 นายสมนึก ยอดข า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
13 นายด ารงค์ จีนขจร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดละมุด(ละมุดวิทยาคาร)
14 นายจ าเนียร แจ่มอ าพร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
15 นายภูดิศ พัดพิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองพูล (บุญส่งอนุสรณ์)
16 นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ า
17 นายสาโรจน์ โพธิศ์รี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด
18 นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
19 นายสมชาย วีระวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท านบ
20 นายเจริญศักด์ิ กระแสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู 2504)
21 นายส าฤทธิ ์ส าลีอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังน้ าเย็น
22 นางมัสฐ์ชนก ปล่ังสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
23 นายดิษย์ ปานนวม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร)
24 นางวรรณี สกุลพันธุ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลักแก้ว
25 นายฉลอง จันทร์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
26 นางวารีทิพย์ คงศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
27 นายศุกรี บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดเกษทอง
28 นางวัชรี เงินดี ครู โรงเรียนวัดไชโย (เพิม่เกษมสุวรรณ 4)
29 นางสมบัติ ปิติเขตร์ ครู โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ(โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ)์
30 นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกร ครู โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ(โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ)์
31 นางสุรียา ภูป่ระดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ(โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ)์
32 นางวนิดา เสือทรงศิล ครู โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ(โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ)์
33 นางสายพิน เจริญผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ)์
34 นายสุรพล นันตะเสนีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ)์
35 นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ)์
36 นางกงใจ สิทธิโชค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ)์
37 นางสาวบุญยืน สร้อยทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ)์
38 นางนัทนา หุน่ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ)์
39 นางภัคปภา ครองญาติ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
40 นางรัชนีพร ลือสมุทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
41 นางชานิณี คุ้มเกรง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
42 นางเพลินพิศ ดีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
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43 นางดลใจ ทันใจ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
44 นางกุญชรี ผลประทีปสุริยา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
45 นางราษี อินทร์พยุง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
46 นางโกสุม สุวรรณผ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
47 นายอรรถพร นุ่มประไพ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
48 นางอัจฉรี วงษ์สละ ครู โรงเรียนวัดมหานาม
49 นางประคอง อ้อเสถียร ครู โรงเรียนวัดราชปักษี
50 นางสุมาลี โพธิเวชกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านล าสนุ่น
51 นางลัดดา แย้มจ านัน ครู โรงเรียนวัดไผ่วง (ศุกรเสพย์วิทยาคาร)
52 นางอรจันทร์ เฟือ่งฟุง้ ครู โรงเรียนชุมชนวัดน้ าพุ (น้ าพุพิทยาคาร)
53 นางรัตนา รัตนราศรี ครู โรงเรียนวัดไชโย (เพิม่เกษมสุวรรณ 4)
54 นางดรุณี วงษ์ป้อม ครู โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร)
55 นายสมศักด์ิ แสงทอง ครู โรงเรียนวัดลานช้าง (รัตนราษฎร์รังสรรค์)
56 นางปรีชญา แต่งงาม ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเย็น
57 นางน้ าทิพย์ พรหมชัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
58 นางยุพิน ล้ิมบุญเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
59 นางพยงค์ กล่ าทอง ครู โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร
60 นางมาลี ภูภ่ักดี ครู โรงเรียนวัดถนน
61 นางอุทัยศรี เงินปาน ครู โรงเรียนวัดท่าตลาด
62 นายสนั่น โอภาสพินิจ ครู โรงเรียนวัดม่วงคัน
63 นางปราณีต ญาณโกมุท ครู โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
64 นายปฐมพงศ์ นพคุณธีรานันท์ ครู โรงเรียนบ้านดอนตาวง
65 นางสมใจ ศรีประจันต์ ครู โรงเรียนวัดคลองส าโรง
66 นางวันดี ช่างประดับ ครู โรงเรียนวัดบ้านแก
67 นางวัฒนา เวลาดี ครู โรงเรียนวัดบ้านแก
68 นายเฉลิม มีใจเย็น ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์อน
69 นางมะลิวัลย์ โพธิศ์รีนาค ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบ ารุง)
70 นางราตรี วงษ์สาหร่าย ครู โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
71 นายส าเนียง โคงาม ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
72 นางมัณฑณา เซ็งแซ่ ครู โรงเรียนวัดม่วงคัน
73 นายสมศักด์ิ แววเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดม่วงคัน
74 นางมาลัย ประจงมูล ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม
75 นายมนตรี ประจงมูล ครู โรงเรียนวัดสีบัวทอง
76 นายนิตยา จันทร ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
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77 นายมนตรี ปกป้อง ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
78 นางสุมาลี พูลพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
79 นางสุชาดา หิรัญชัย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ)์
80 นางจารุวรรณี ต้นพงษ์ ครู โรงเรียนวัดก าแพง
81 นางเพ็ญศรี ศรีสว่าง ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
82 นางกัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรี ครู โรงเรียนวัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ าราษฎร์บ ารุง)
83 นางสุรีพร เรืองสม ครู โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
84 นางขวัญยืน กิ่งทอง ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
85 นายสิงห์หล สุขสวย ครู โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
86 นางอนงค์ เทียมทัน ครู โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
87 นายส าราญ คงมิยา ครู โรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง)
88 นางจารุวรรณ จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
89 นางพัชนิกุล มาลัยวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
90 นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผน ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
91 นางกาญจนา แสงทอง ครู โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
92 นางนภาดา แจ่มกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดจ าปาหล่อ "ธรรมะวิทยาทาน"
93 นางสาวบุญเรือน ผาสุขศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
94 นางพิกุล ฟักสุข ครู โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
95 นายนพชัย ยอดมั่น ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
96 นางบุษกร รักตวัตร ครู โรงเรียนวัดมหานาม
97 นายอัญญา สิงห์ศักด์ิดี ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
98 นางรัชนีย์ อิงตระกูล ครู โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
99 นายทวีศักด์ิ ทองขาว ครู โรงเรียนวัดรางฉนวน มิตรภาพที ่202

100 นางอภิรดี แจ่มอ าพร ครู โรงเรียนวัดล่ันทม
101 นายประภาส วรรณคาม ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเย็น
102 นางลัดดาวัลย์ สมวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
103 นายสมพงศ์ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บ ารุง)
104 นางวนิดา งามเสง่ียม ครู โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
105 นางรจนา จันทร์ทอง ครู โรงเรียนวัดบ้านป่า
106 นางวาสนา ขมาลักษณ์อัตชัย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ)์
107 นายอดิศร เจิมมงคล ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160)
108 นายวิชัย งามจริง ครู โรงเรียนอนุบาลโพธิท์อง
109 นางทัศนีย์ พูลพิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดโคกพุทรา(อดุลย์ราษฎร์บ ารุง)
110 นางกัญญา ก่อเกิด ครู โรงเรียนวัดโคกพุทรา(อดุลย์ราษฎร์บ ารุง)
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111 นางอุมาภรณ์ ทรัพย์ศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านเพชร
112 นายยงยุทธ ทองแดง ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
113 นางส าราญ พ่วงทองค า ครู โรงเรียนวัดลานช้าง (รัตนราษฎร์รังสรรค์)
114 นางร าแพน นพศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
115 นายไพรัช ศรีเมฆ ครู โรงเรียนวัดยางทอง
116 นางวรรณี ศัพทเสวี ครู โรงเรียนวัดก าแพง
117 นายไชยวัฒน์ ผลสันติ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)
118 นางกาญจนากร ศรีพยัคฆ์ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)
119 นางสาวชลธี ช่วงฉ่ า ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)
120 นางส าเนา เพ็ชรรักษ์ ครู โรงเรียนวัดน้ าอาบ
121 นางสุภาพ นาคพนม ครู โรงเรียนวัดน้อย (วิบูลประชาสรรค์)
122 นางบุญมี บุญยืน ครู โรงเรียนวัดบ้านแก
123 นางอุษณีย์ นวลสนอง ครู โรงเรียนวัดบุญเกิด
124 นางสาวประเทือง ส านักนี้ ครู โรงเรียนวัดโพธิร์าษฎร์
125 นางกฤษฎิณิ์ชชา ประสมสินรัตน์ ครู โรงเรียนวัดม่วงคัน
126 นายธีราวัชร์ ประสมสินรัตน์ ครู โรงเรียนวัดม่วงคัน
127 นางธัญญ์รภัสร์ หลีประไพ ครู โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ)์
128 นางวิมล นวลละออง ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160)
129 นางกัญจณาฒิพ แสงศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล)
130 นางสุนันทา มั่นเมือง ครู โรงเรียนวัดหนองยาง
131 นายสุรินทร์ จันทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งต้ังตรงจิตร 3)
132 นางสาวสมวรรณ บุญชื่น ครู โรงเรียนวัดง้ิวราย
133 นายนพดล บุษบงค์ ครู โรงเรียนวัดทองเล่ือน
134 นายนเรศ นากสุวรรณชาติ ครู โรงเรียนวัดท่า
135 นายชาติ มารยาท ครู โรงเรียนวัดท่า
136 นายด ารง โพธิราชา ครู โรงเรียนวัดละมุด (ละมุดวิทยาคาร)
137 นางเสวีย ถิ่นขนอน ครู โรงเรียนชุมชนวัดร้ิวหว้า
138 นางฉัตราภรณ์ ช าวงษ์ ครู โรงเรียนกระทุม่ราย
139 นางสมจิตร์ บ าเพ็ญทาน ครู โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
140 นางดวงรัตน์ นาคะปักษิณ ครู โรงเรียนบ้านน้ าผ้ึง
141 นายธงชัย นิดปราณี ครู โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
142 นางสาวมาลี ชอบท าเด่น ครู โรงเรียนวัดทางพระ
143 นางมณีนันต์ เหล่าเขตกิจ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์กรียบ
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1 นายอ านาจ โพธาทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายทรงวุฒิ มีศิริ ศึกษานิเทศก์
3 นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี ศึกษานิเทศก์
4 นายจักรี มลสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวตะพาน
5 นายนิคม เสาหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
6 นายบุญมี ภิญญศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชานุมาน
7 นายประยูร ลัทธิรมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อบุโปโล
8 นายสมชัย กาญจนีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยา
9 นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา

10 นายสมัคร พันสี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ าปลีก
11 นายสุพล บุญมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์
12 นายประนต ปัญญาสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ามะโค้งหนองแฝก
13 นายสมคิด ยะวงษ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าย่านาง
14 นายประชิต พลหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านค าพระ
15 นายเผ่า วามะลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง
16 นายวิมาน สุริยะวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา
17 นายสัมพันธ์ มูลสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมิ่งมงคล
18 นางอัสนีย์ อุปนิสากร ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
19 นายอุทัย สมนึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
20 นางกมลทิพย์ วระสุข ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
21 นางกรณิกา โพธิ ครู โรงเรียนบ้านสว่างใต้
22 นางกาบมณี ผดุงไสย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
23 นายกุศล ศรีบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนทุง่ดอนชาด
24 นายไกรลาศ โยคณิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน
25 นางคมคาย โสดาภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านต าแย(ประชาสงเคราะห์)
26 นายค าดี ทองห่อ ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง
27 นางค าภี ลันไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
28 นายค ารณ จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
29 นางจารุณี บัวสิงห์ ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
30 นางจ านงค์ รับรองฤทธิอ์นันต์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
31 นางจ าเนียร สวัสด์ิพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
32 นางจิตติมา ไชยสาร ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
33 นางจินตนา กวนเมืองใต้ ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ
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34 นางจินตนา กีฬา ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
35 นายจิรัฏฐ์ ประธาน ครู โรงเรียนบ้านกุงชัย
36 นางฉวีวรรณ บาระมี ครู โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
37 นายเฉลิม เดชผล ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
38 นางณัฐธภา มุกดาสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
39 นางดวงจันทร์ บาระมี ครู โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม
40 นางกัลยกร บุญสิริโชคสกุล ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
41 นายด าเนิน บรรลือ ครู โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
42 นางทองมี สาริพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
43 นางทิราวรรณ ทองสาร ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
44 นายธีระพร พิลากุล ครู โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง
45 นางสาวมะลิวรรณ วาจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
46 นายนภา ทะไกรราช ครู โรงเรียนบ้านค าสร้างบ่อ
47 นางนริศรา หลักบ้าน ครู โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
48 นางสาวนันทวดี แท่งพรม ครู โรงเรียนบ้านม่วงสวาสด์ิ
49 นางกัลยา โพธารินทร์ ครู โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ าเทีย่ง
50 นางกิตติยาพร หวานอ่อน ครู โรงเรียนบ้านดอนเมย
51 นางจันฐรักต์ ลัทธิรมย์ ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
52 นางเฉลิม ประธาน ครู โรงเรียนบ้านกุงชัย
53 นางชไมพร โพธิม์าตย์ ครู โรงเรียนบ้านชาด
54 นางถนอมสิน อินโสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก
55 นางถวลย์ คณะบุตร ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
56 นางธัญวรัชญ์ แสนทวีสุข ครู โรงเรียนเพียงหลวง 9
57 นางนภาภรณ์ อังคะวนิช ครู โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
58 นางนันทค์ นาคพันธ์ ครู โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
59 นางบังอร แก้วแสน ครู โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
60 นางประนอม มีชัย ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
61 นางพรลภัส ศรีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
62 นางพัชรี โสภากันต์ ครู โรงเรียนบ่อบุโปโล
63 นางพินิจ ปาวรีย์ ครู โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา
64 นางเพ็ญแข ลาภสาร ครู โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
65 นางมณีเวทย์ มณีสาย ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
66 นางยมลภัทร สาระค า ครู โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์
67 นางรัชนี แสงปาก ครู โรงเรียนบ้านทับเมย
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68 นางรัชนีวรรณ บุญท านุก ครู โรงเรียนบ้านกุดสิม
69 นางรุจีรัตน์ บุดดาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค ามะโค้งหนองแฝก
70 นางเสง่ียมจิต ผองข า ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
71 นายชัยทวี กันหะคุณ ครู โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
72 นายณรงค์ สุดามาตร์ ครู โรงเรียนบ้านกุงชัย
73 นายถาวร รับรองฤทธิอ์นันต์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
74 นายบุญเล่ือน แสวงรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเยีย
75 นายพงษ์ฐวัฒน์ เพียรชนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
76 นายพัฒนสิทธิ ์เจริญบุญ ครู โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
77 นายพิทักษ์ วรธงไชย ครู โรงเรียนอนุบาลชานุมาน
78 นายเมตตา จันทร์ดา ครู โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
79 นายวีระเดช คูณมา ครู โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์
80 นายเศรษฐกิจ นนทพจน์ ครู โรงเรียนบ้านนาเรือง
81 นายสาธิต ภูมีศรี ครู โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
82 นายส าเนียง ค ามูล ครู โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)
83 นายสุทธิศักด์ิ บุตรวัง ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน
84 นายอนิรุทธิ ์ถิ่นเซโปน ครู โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
85 นายนิคม มาลาอุตม์ ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
86 นางนิทรา ยังดี ครู โรงเรียนบ้านโนนกุง
87 นางนิยม ศิลลา ครู โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม
88 นางนิลุบล ชนะพล ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
89 นางบงกชรัตน์ กมลรัตน์ ครู โรงเรียนบ่อบุโปโล
90 นางบัวเลียน ใจเสน ครู โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
91 นางบัวสอน โสภิพันธ์ ครู โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม
92 นายบุญมี เปรมทา ครู โรงเรียนบ้านกุงชัย
93 นางบุญโฮม พลหาญ ครู โรงเรียนบ้านโพนขวาว
94 นางปทุมพร มักสัน ครู โรงเรียนบ้านค าข่า
95 นายประธาน พลหาญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่
96 นางประยูร กาญจนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
97 นายประสิทธิ ์บุญศรัทธา ครู โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
98 นางปราณี อมรสิน ครู โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
99 นายพัชรพงศ์ มีชัย ครู โรงเรียนบ้านนายูง

100 นายพิทูล พูลเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านทวีผล
101 นายพิเศษ พุทธบุญ ครู โรงเรียนนาวังกุดตากล้า
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102 นางเพ็ญพักตร์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองด่ัง
103 นางเพ็ญพัฒน์ พลเทพ ครู โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย
104 นางแพรวพรรณ บุญตาม ครู โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม
105 นายไพสิฐ กาญจนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
106 นางมณีวรรณ ไชยกระโทก ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
107 นางมยุรี ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
108 นายมีชัย ต้นโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่
109 นางรัตนา กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิง้โคกเจริญ
110 นางร าไพ จันทรภูมี ครู โรงเรียนบ้านเชือก
111 นางวงเดือน นรารักษ์ ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
112 นายวรกาล ตาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
113 นางวัชรีบูลย์ อุทธา ครู โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง
114 นางวัฒนา ค าสะอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองแมงดา
115 นางวัฒนา เหมือนจันทร์ ครู โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
116 นางวัฒนานันท์ รักษาสัตย์ ครู โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ าขุ่น
117 นางวัลลภา อุทธา ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
118 นายวิจารณ์ สุดใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่
119 นายวิชอบ กุลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านค าข่า
120 นายเวชกร สายสุด ครู โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
121 นายศรศักด์ิ ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
122 นางศศิธร ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว
123 นายศักด์ิชัย ประทุมชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
124 นายศิริ เครืองาม ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย
125 นางศิริเนตร สุดใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่
126 นางสถาพร มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
127 นายสังคม ปทุมราษฏร์ ครู โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
128 นายส าราญ ผุพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์
129 นางส าอางค์ เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่
130 นายสุชาติ บาระมี ครู โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม
131 นางสุธาสินี ภูตะเวช ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร
132 นายสุนันท์ โมทอง ครู โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)
133 นายสุพงษ์ เคนมี ครู โรงเรียนบ้านโพนขวาว
134 จ่าสิบต ารวจสุพัฒน์พงษ์ แสงปาก ครู โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว
135 นางสุภาวดี เทียมทัด ครู โรงเรียนบ้านไร่ขี
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136 นายสุรจิตต์ ทองเถาว์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิง้โคกเจริญ
137 นายสุริยันต์ จันทรุทิน ครู โรงเรียนค าปอแก้วค าไหล
138 นางอนงค์ สาริพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
139 นายอนุวัฒน์ ชมัฒพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งหิน
140 นางอรทัย บรรลือ ครู โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)
141 นางอุทัยวรรณ ภิญโญ ครู โรงเรียนโพธิศิ์ลานาหว้า
142 นางอุไร นิยมสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิง้โคกเจริญ
143 นางอรุณรัตน์ ธนเกียรติโยธิน ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ

1 นายภัญญู ภูริศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุกันฑ์ ส่างช้าง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสาวทิวาพร อาษาบาล นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นางสาวนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
5 นายชัยยงค์ ถียัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
6 นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
7 นายปรีชา พันธ์สีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
8 นายสุรสิทธิ ์พิลึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง
9 นายบุญเพิม่ นามภูมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง

10 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
11 นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
12 นายทองเล่ือน คลังกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
13 นางสาวสากล โคบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์
14 นายส ารวย ประฉามิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
15 นายเจียม ทองวิธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
16 นายอังคาร พึง่พา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างค า
17 นายวรพจน์ พุทธรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐประชา 509
18 นายศักด์ิชัย แสนณรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์
19 นายวัฒนศักด์ิ คอนดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
20 นางวิไลลักษณ์ ทองยืน ครู โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
21 นางฉวีวรรณ ใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
22 นางพรรณงาม ด้วงสะดี ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
23 นางอารีย์ สูงสุมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
24 นางวราพร จันทพรหม ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
25 นายทวี วิเศษเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านค ากล้ิง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
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26 นางมณฑิรา ก าบังภัย ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ)์
27 นางวิจิตร ไหลริน ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ)์
28 นางเพียรพักตร์ สาทอง ครู โรงเรียนบ้านดงอุดม
29 นางภัทิรา ศิริตัง ครู โรงเรียนบ้านดงอุดม
30 นางแสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงอุดม
31 นายสมชาย พรหมดีสาร ครู โรงเรียนบ้านดงอุดม
32 นางล าใย บุรีสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
33 นางสุคันธา เงสันเทีย๊ะ ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
34 นายทบภณ แฝงจันดา ครู โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม
35 นางภาระดี ทริตชาติ ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
36 นายกมล ลีงอย ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
37 นางอุไรวรรณ กรแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
38 นางเสาวนีย์ จันดาฝ่าย ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
39 นางพรรณประภา พิทักษ์สฤษด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน
40 นายวัฒนะ เพ็งสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
41 นางจาริวรรณ ดีครอบ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
42 นางสายพิรุณ ด้วงพรหมโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาแอง
43 นางประมวล เมฆวัน ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
44 นางวชิรา ไล้ทิม ครู โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
45 นายเทวฤทธิ ์งวดชัย ครู โรงเรียนบ้านนาคลอง
46 นางจันทิมา ถิ่นไกล ครู โรงเรียนบ้านนาคลอง
47 นายสมภพ บุญเชียงมา ครู โรงเรียนหนองไฮวิทยา
48 นางรุ่งนภา หาญปา ครู โรงเรียนหนองไฮวิทยา
49 นางจรรยา สุรภีร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
50 จ่าสิบเอกบริบูรณ์ อินทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโสกน้ าขาว
51 นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
52 นางนิตยา เหล่าลาภะ ครู โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
53 นายไพโรจน์ แสนสุธา ครู โรงเรียนมิตรภาพ 6
54 นายพินิจ พานสถิตย์ ครู โรงเรียนมิตรภาพ 6
55 นายสันต์ ละดาดาษ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)
56 นางส าเริง มุกดาม่วง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง
57 นางเรียม อุปรโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาค าหลวง
58 นางโสภารัตน์ รักษาแสง ครู โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง
59 นางจุฬาลักษณ์ เศวตวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง
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60 นางมาลี ชมเชย ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง
61 นายสิปปนนท์ ภักดีกุล ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง
62 นางปรียาลักษณ์ อินทชัย ครู โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
63 นางขนิษฐา บุพิ ครู โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา
64 นางอาภารัตน์ เข็มทอง ครู โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา
65 นายเจษฎา บพิตรสุวรรณ ครู โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา
66 นางอุทัยวรรณ คุ้มห้างสูง ครู โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา
67 นางกัญญา ตัณศิลา ครู โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา
68 นางลักษมี เมธาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทาม
69 นางงามพิศ มาลาสาย ครู โรงเรียนชุมชนโนนสูง
70 นางศรารัตน์ มหิปโภชน์ ครู โรงเรียนชุมชนโนนสูง
71 นางชมพูนุท สีหาปัญญา ครู โรงเรียนบ้านข้าวสาร
72 นางนิ่มนวล จารุพงษ์ทวิช ครู โรงเรียนบ้านข้าวสาร
73 นางสรัญญา วิเศษชัย ครู โรงเรียนบ้านอี่เล่ียน
74 นางสุนีย์ คูณแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
75 นางสาวนวลละออ แสนวันดี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
76 นางรุจิรา สุวรรณทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
77 นายอุดม ชาวยศ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
78 นางสุวรรณี ค าดีบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
79 นางสุทธิดา คล่ืนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโก่ย
80 นางจิตรา สายืน ครู โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ
81 นางไพพร สุขสบาย ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
82 นายสาคร ด้วงสะดี ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าเค็ม
83 นายประครอง ระติเดช ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
84 นางสาวสมพร ทองช านาญ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
85 นายสวัสด์ิ สิทธิมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
86 นางอนุรักษ์ ศรีระโส ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
87 นางอัญชลี พันชะโก ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
88 นางวรรณภา กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
89 นางพาณี พิมพ์โสดา ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
90 นางพะเยาว์ จิตรโก ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
91 นางลดารัตน์ รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
92 นางวิมล ค ามุกชิก ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
93 นางเนาวรัตน์ ดลสิริฤทธิกุล ครู โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ)์
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94 นางสาวประคอง พลสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
95 นางดุษฎี แสนโภชน์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
96 นางอุบลรัตน์ เชาวนาศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
97 นางภัทรียา ปานเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
98 นางสาวกนกวรรณ บวรดิเรกลาภ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
99 นางละมุน ท่อแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

100 นางจุฑาพร สุภา ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
101 นางเปรมจิต ศรีวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
102 นางจริยา ฐาปนาพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
103 นางสมลักษณ์ ไชยปะ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
104 นางกรรณิการ์ พฤฒิสาร ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
105 นายธานี บ ารุงภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
106 นางสุพัตรา นุศรีอัน ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
107 นางดาว วิมลโสภณกิตติ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
108 นางนันทนา เกิดจงรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
109 นางภัทรกร จันทรศุภวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
110 นางวิไลวรรณ นาถธีระพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
111 นางนงลักษณ์ ภูมิศรีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
112 นางสาวสุรัสวดี มุสิกบุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
113 นางสงกรานต์ อมรจันตระกูล ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
114 นางสุจินดา ยุทธภัณฑ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
115 นางเฉลา บูรพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
116 นางพัชรา วรวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
117 นางสุพัตรา อ่อนจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลอด
118 นางเฉลิมศรี เครือเนตร ครู โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
119 นางฟาริดา รักสุจริต ครู โรงเรียนบ้านนาเยีย
120 นายบุญเพ็ง วังพรม ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
121 นางศรีเมือง ป้องพาล ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
122 นางกิ่งกมล ถาบุญเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
123 นายสกุลชัย ดีแสน ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
124 นางพีรดา เรืองเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
125 นางมณฑิรา ธรรมสีหา ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
126 นางบุสดี พุม่เกิด ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
127 นายสุพรรณ วรรณดี ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
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128 นายช านิ ค าสียา ครู โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
129 นางพงษ์ลดา ลิยะนิตย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
130 นางบานเย็น บุตรธนู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
131 นายบุญไท ธาตุไชย ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
132 นางเทวี พลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่
133 นางพรรณทัย สุวรรณวิชัย ครู โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
134 นางค าตัน นาสว่าง ครู โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
135 นางสุวรรณี โคตรกระพี้ ครู โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
136 นายศิรคม สร้างค า ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
137 นางบุญชู แก้วแก่น ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
138 นายวิรุฬห์ สระแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
139 นางสุภาวดี บัวเกตุ ครู โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
140 นายจ าเนียร สุดแสง ครู โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
141 นางจุฬา บุญไชยศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าหนาด
142 นางปิยนันท์ อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน
143 นายสมหวัง เทศธรรม ครู โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน
144 นางรัตนา ลือฤทธิพ์งษ์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน
145 นางจุฬาภรณ์ บาทชารี ครู โรงเรียนบ้านนาดี
146 นางศิริวรรณ ศรีสมเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างค า
147 นายทวี เสมอหน้า ครู โรงเรียนบ้านดงใหญ่
148 นางสุภาวดี ชาวชายโขง ครู โรงเรียนบ้านดงใหญ่
149 นายอาจ ชาวชายโขง ครู โรงเรียนบ้านดงใหญ่
150 นายเรวัตร ทิพยเลิศ ครู โรงเรียนบ้านด่าน
151 นางเรณู ศรีสระน้อย ครู โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง
152 นางขนิษฐา รินทรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
153 นางอัมพรพรรณ ทิพยเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
154 นางจิตติมา แก้วมหาชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
155 นางจารุวรรณ์ ศรีสร้างคอม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
156 นายสมนึก ศรีปะโค ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
157 นายยืนยง งามชมภู ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
158 นายบัวเกศ ด่านค า ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
159 นายสะไกร เชือกพรม ครู โรงเรียนบ้านหม้อ
160 นายบุญเลิศ เพ็งสวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านหม้อ
161 นายเผด็จ เพ็งสวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านหม้อ
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162 นางศิริวรรณ สุวรรณจักร ครู โรงเรียนบ้านนาพัง
163 นายมีชัย มีธรรม ครู โรงเรียนบ้านข่าทุง่ม่วงโนนศรีสมบูรณ์
164 นางธนัญญา ชัยพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
165 นางวันเพ็ญ ภูเ่รียนคู่ ครู โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
166 นางสาวบังอร แสนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
167 นางมยุรี จิตศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
168 นางพัชรี บุญมี ครู โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
169 นางจรรยาภรณ์ ยอดคีรี ครู โรงเรียนรัฐประชา 509
170 นางนิตยา จิตรคาม ครู โรงเรียนบ้านโนนหวาย
171 นางจีรนันท์ ศรีภูธร ครู โรงเรียนบ้านโนนหวาย
172 นางญาณิศา สรวงศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
173 นายสุรพล ปานชนะพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
174 นางนัฐิยา ไชยค าภา ครู โรงเรียนชุมชนหนองแสง
175 นางราณี ป้านวัน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์
176 นางยุพดี บัวพรหมมี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์
177 นางวาสนา ไชยมนตรี ครู โรงเรียนบ้านน้ าพ่น
178 นางพรทิพย์ เหลาสุภาพ ครู โรงเรียนบ้านน้ าพ่น
179 นางสุพิศ ศรีหาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียว
180 นางทิพย์วรรณ ศรีหาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียว
181 นายองอาจ ดีรอด ครู โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
182 นายจูมศรี ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านดงผักเทียม
183 นางวัฒนา ขันธ์เขต ครู โรงเรียนบ้านเชียงดา
184 นางสาวเสาวภา ยวดยาน ครู โรงเรียนบ้านยวด
185 นางวริยา สุริยฉาย ครู โรงเรียนบ้านยวด
186 นายค าไปล่ ศิริมงคล ครู โรงเรียนบ้านชาด
187 นางจันทร์เพ็ญ ผาระสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนามั่ง
188 นายทองหล่อ มะโหรี ครู โรงเรียนโคกโพธิว์ิทยา
189 นางสาวสมจิต สมลือชา ครู โรงเรียนโคกโพธิว์ิทยา
190 นางดรุณี บุญญะรัง ครู โรงเรียนโคกโพธิว์ิทยา
191 นางจงเจิด โพธิบ์าย ครู โรงเรียนบ้านนาน้ าชุ่ม
192 นายสุรพล บุตตะการ ครู โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
193 นางฉัตรฤทัย อุภัยพรม ครู โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน-สร้างแก้ว
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๑ นายสุรพล ชาญนรา นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
๒ นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ 
๓ นางอรวรรณ จันทะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเพ็ญ
๔ นายรณกฤต วิบูลกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
๕ นายเกษม ไชยวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
๖ นายสมาธิ สาครเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย
๗ นายวิทยา พรมกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินเหล่ิง
๘ นายนิพนธ์ ทองเฟือ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ
๙ นายศุภชัย ส าเริง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยวังปลา

๑๐ นายสมัย บูชาอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
๑๑ นายสมชัย พรหมจารีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา
๑๒ นายทวี โนนทิง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา
๑๓ นายสมภาร กองสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเหล่า
๑๔ นายอภิชาติ ศรีสุชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์
๑๕ นายถนอมคิด วงค์พิมสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง
๑๖ นายขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร
๑๗ นายสมทรง เพ็งโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ายม
๑๘ นายราชัย รัตโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
๑๙ นายสมัย ทะวาปี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
๒๐ นายโสภณ ภูมิสุราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง
๒๑ นายวิษณุพร เขียวลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
๒๒ นายมานิต ค ามี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง
๒๓ นายทวีศักด์ิ วงศ์สุริยา ครู โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์ค าล่องประชานุกูล
๒๔ นางชลิดา สาวงศ์นาม ครู โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
๒๕ นางส าอาง หงษาวดี ครู โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
๒๖ นางสุปราณี เหลืองวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง
๒๗ นายชัยวัฒน์ ศรีทอนสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง
๒๘ นางมะลิวัลย์ พรหมโส ครู โรงเรียนบ้านกุดจิก
๒๙ นายพายุ ชัยค าภา ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
๓๐ นางสมพร จักรโนวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
๓๑ นางศรีนวล โภคาพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านปะโค
๓๒ นางสาวถนอม วรรณเทพ ครู โรงเรียนบ้านบุง่หมากลาน
๓๓ นางจรวย สินธุชาติ ครู โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่
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๓๔ นายสมพงษ์ กะวิกุล ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
๓๕ นางสุริยา ใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
๓๖ นางสาวส ารวย ภูมูล ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
๓๗ นายณรงค์ เหง้าพรหมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
๓๘ นายวิทวัส อริยชาติ ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
๓๙ นางสมบูรณ์ มีศิริ ครู โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
๔๐ นางอัจฉราพร การวิไลโรจนกุล ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
๔๑ นางอัจฉรา ศรีไชยโย ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา
๔๒ นางบุญเรือง จันทานี ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา
๔๓ นางกัลยา แสนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา
๔๔ นางสุภาพ อัดโดดดอน ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา
๔๕ นางคนดี จรูญวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
๔๖ นางสาวค าพันธ์ แฝงจันดา ครู โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
๔๗ นายพรหมรินทร์ บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
๔๘ นางจงจิตร วอแพง ครู โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
๔๙ นางสุขศิริ อนันต์โสภณ ครู โรงเรียนบ้านดงเรือง
๕๐ นายไพฑูรย์ อุดชาชน ครู โรงเรียนบ้านเชียงแหว
๕๑ นายสุริยัน แสนนางชน ครู โรงเรียนบ้านเซียบ
๕๒ นายสิทธิพร พันแสน ครู โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
๕๓ นางสาวเข็มทอง พลวาปี ครู โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
๕๔ นางอมร หล้าษา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
๕๕ นายสุรศักด์ิ อินทสร้อย ครู โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
๕๖ นายอนันต์ บุบผามาลา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
๕๗ นายชาตรี แรกเจริญ ครู โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย
๕๘ นางสาวนภาภรณ์ นิรัติศัยกุล ครู โรงเรียนบ้านดอนเงิน
๕๙ นางสุวรรณี จันทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านสวนมอนค า
๖๐ นายโกมล แก้วชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฏร์บ ารุง"
๖๑ นายบดินทร์ นาคดิลก ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฏร์บ ารุง"
๖๒ นางวรรณสุภางค์ สารคม ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฏร์บ ารุง"
๖๓ นายประสาธน์ โภคเสถียร ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฏร์บ ารุง"
๖๔ นางชวน อุทะกัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกองสี
๖๕ นายนิรันดร์ ห่มสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโนนจ าปา
๖๖ นางศรีนวล ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านตูม
๖๗ นางจารุวรรณ กองเพชร ครู โรงเรียนบ้านตูม
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๖๘ นางเทวี จันทรทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
๖๙ นางสุดใจ อินทร์อุดม ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
๗๐ นายอ าพล เลิศตารักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
๗๑ นางฉวีวรรณ ศรีพันดอน ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
๗๒ นางทัศนีย์ โพธิชัยยา ครู โรงเรียนบ้านกงพาน
๗๓ นายกาญจน์ บุญค าภา ครู โรงเรียนบ้านกงพาน
๗๔ นายศิริพงษ์ กุลจันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
๗๕ นางสมถวิล โพธิชัยยา ครู โรงเรียนบ้านวาปี
๗๖ นางเฉลิมพร ชื่นจอหอ ครู โรงเรียนบ้านผือ
๗๗ นายประนอม ชนะพจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผ้ึง
๗๘ นางสาวคนึงนิจ โคตรมณี ครู โรงเรียนบ้านดงแคน
๗๙ นายจตุพล นาคคง ครู โรงเรียนบ้านท่าเปลือย
๘๐ นางสาวเอมอร ยาสมร ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
๘๑ นางบุญเทอม อัมวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกศรี
๘๒ นางพรนิภัทร์ กลมลี ครู โรงเรียนบ้านกอก
๘๓ นางอุบลวัลค์ ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกอก
๘๔ นางสมภาร ส าแดงชัย ครู โรงเรียนบ้านค าดอกไม้
๘๕ นายอภิชาติ สนธิลา ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๘๖ นางวิไลวรรณ พรมหล้า ครู โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
๘๗ นายธีรวัฒน์ โพธิห์ล้า ครู โรงเรียนบ้านโปร่ง
๘๘ นายเชิดชัย ประสมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านค าบอน
๘๙ นายสุรสิทธิ ์นนทพรหม ครู โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา
๙๐ นายสุนันท์ สมภาร ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
๙๑ นางจันทร์นงค์ บุระพล ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
๙๒ นางวิลาวรรณ โสภากุล ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
๙๓ นางรุจิรา แดนราช ครู โรงเรียนบ้านโนนอ านวย
๙๔ นางจ านง โพธิยา ครู โรงเรียนชุมชนจ าปี
๙๕ นางบุญมี ถมหนวด ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๙๖ นางราตรี โสตะภา ครู โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๙๗ นางธนิศา แสนปัญญา ครู โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง
๙๘ นางเกตุสุวรรณ เมตตา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่แก้ว
๙๙ นางพรนิภา อินทรพานิช ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รีส าราญ

๑๐๐ นางศิวนัฐ ทัศนิยม ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ
๑๐๑ นางเยาวลักษณ์ โนนทิง ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ
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๑๐๒ นายสุรพล วุฒิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ
๑๐๓ นายสุรเกียรติ ทาสี ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ
๑๐๔ นายสมศักด์ิ สิมมา ครู โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า
๑๐๕ นางดวงใจ จิตขันตี ครู โรงเรียนบ้านทมนางาม
๑๐๖ นายประยูร มิลาน ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
๑๐๗ นายวีระศักด์ิ คงวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า
๑๐๘ นางรุจิรา ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านนาเหล่า
๑๐๙ นายล าปาง โสนาเรือ ครู โรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ
๑๑๐ นางวาณี ศรีหร่ิง ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
๑๑๑ นายเกษม ศรีหร่ิง ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
๑๑๒ นายอารี วังแสง ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๑๓ นางพัชรี ขันธะชัย ครู โรงเรียนบ้านค าโคกสูง
๑๑๔ นายวีรวัฒน์ ขันธะชัย ครู โรงเรียนบ้านค าโคกสูง
๑๑๕ นางสาวศิริวรรณ สมศิริ ครู โรงเรียนบ้านค าโคกสูง
๑๑๖ นางกรรณิการ์ วรรณทองสุก ครู โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ
๑๑๗ นางอนงค์ สารพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
๑๑๘ นางพรรณี ตู้หม่อง ครู โรงเรียนหาญใจพิทยาคม
๑๑๙ นายธวัชชัย สาไพรวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๑๒๐ นายสุนทร หน่อสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาแก
๑๒๑ นายสุวิทย์ นามโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง
๑๒๒ นางกาญจนา หลวงท าเม ครู โรงเรียนบ้านโคกเล้า
๑๒๓ นายบุญกว้าง ใจคง ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย
๑๒๔ นางจุรณี อุระภูมิ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย
๑๒๕ นายนิพนธ์ สุภาชาติ ครู โรงเรียนบ้านค าน้อย
๑๒๖ นายสุรพล จันทร์มณฑล ครู โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
๑๒๗ นางวิจิตรา คลังกลาง ครู โรงเรียนบ้านทับกุงประชานุกูล
๑๒๘ นางประภัสสร โพธิโน ครู โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
๑๒๙ นางจันทร์เพ็ญ ฉายเนตร ครู โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
๑๓๐ นายประดิษฐ์ วงษ์เปรียว ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๓๑ นายธวัช โคตรแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๓๒ นายบุญขวัญ เหล่าก้อนค า ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
๑๓๓ นายบุญเรือง ไชยชาติ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งลานเตหนองเม็ก
๑๓๔ นางค าภู โสรบุตร ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง
๑๓๕ นายดรุณ แก้วบางพูด ครู โรงเรียนบ้านเชียงกรม
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๑ นายประสาน นนฤาชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
๒ นายมีชัย แววศรี ศึกษานิเทศก์
๓ นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพังงู
๔ นายชาญ เพ็งภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวังทอง
๕ นายปรีชา เครือเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม
๖ นายสายัณห์ มีจันที ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเด่ียว
๗ นายบุญมี โพธิศ์รี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฮัง
๘ นายสุพจน์ จุฬา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเป้า
๙ นายอุทัย ใสสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย

๑๐ นายเต็ม ดีโนนง้ิว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมวิไล
๑๑ นายสมภพ บูรพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหนองยาง
๑๒ นายสัตถา นรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
๑๓ นายสันติ ศรีปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๔ นายทวีศักด์ิ ฤทธิม์หา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้
๑๕ นายประสิทธิช์ัย พาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก
๑๖ ว่าทีร้่อยตรีสุเดช พงศธร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
๑๗ นายอนุวัตร ประทุมวรรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
๑๘ นางนาฏฐินันท์ วีระเดชะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไชยวาน
๑๙ นางปรางค์ทอง ดาบสมเด็จ ครู โรงเรียนบ้านพังงู
๒๐ นายบุญช่วย ประภาศรี ครู โรงเรียนบ้านค าเจริญ
๒๑ นางศิริพรรณ แสงขุรัง ครู โรงเรียนบ้านดงวัฒนา
๒๒ นางประภาพรรณ เบญจกุล ครู โรงเรียนบ้านค าอ้อ
๒๓ นางสมร เดชทันต์ ครู โรงเรียนบ้านม่วง
๒๔ นางฤทัยภักด์ิ อุดมศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
๒๕ นางเตือนจิต ภูมีค า ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
๒๖ นายประสาทพร บูรณสรรค์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
๒๗ นางสุวคนธ์ ซ้ายสุพรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
๒๘ นางภัทรนันท์ ดงยะโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
๒๙ นางจุฑามาศ โสเก่าข่า ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
๓๐ นางเรืองอุไร เจริญชัย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
๓๑ นางกานต์ บ ารุงบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
๓๒ นายวรจันทร์ พลสิมมา ครู โรงเรียนชุมชนสะงวย
๓๓ นายสาคร นามวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
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๓๔ นางภาวิณี กล่ินอุบล ครู โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
๓๕ นางนิตยา สุวรรณวิจิตร ครู โรงเรียนธาตุดอนตูม
๓๖ นายการุณ แสวงผล ครู โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
๓๗ นายสัมพันธ์ หันจางสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองไพร
๓๘ นางคนึงนิจ บัวระภา ครู โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
๓๙ นางอรทิพย์ จันดาวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
๔๐ นายประสิทธิ ์กิติราช ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๔๑ นายสมคิด พุม่แจ้ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
๔๒ นายณรงค์ เกียรติสาร ครู โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด
๔๓ นางบุญสาร เพียงเท ครู โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด
๔๔ นางล าไพ เกินดี ครู โรงเรียนบ้านก าแมดค าเจริญ
๔๕ นางทองพูน แก้วสังข์ ครู โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน
๔๖ นางมาลี บ าเพ็ญศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านไพจาน
๔๗ นายนาวา บุราณคุณ ครู โรงเรียนบ้านค าบอนโนนสมโภชน์
๔๘ นายสุรัตน์ มหาพรม ครู โรงเรียนบ้านจันทน์
๔๙ นางสุนทรา บัวเลิง ครู โรงเรียนบ้านดงวังพัง
๕๐ นายภาณุมาศ อุดมกุล ครู โรงเรียนบ้านดงวังพัง
๕๑ นางสุพิน พรมแสงใส ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอย
๕๒ นางสุมาลี มีจันที ครู โรงเรียนบ้านดอนนางค า
๕๓ นายสุพจน์ ตางจงราช ครู โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ
๕๔ นางจันทร์เพ็ญ งามสนิท ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
๕๕ นายทรงศักด์ิ วังคะฮาด ครู โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ
๕๖ นางทองใบ แววศรี ครู โรงเรียนบ้านนาเยีย
๕๗ นางอุไรวรรณ เพ็งจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนายม
๕๘ นางจีรุวรรณ เพ็งแพง ครู โรงเรียนบ้านนายม
๕๙ นายไพรัช พิทักษ์วาปี ครู โรงเรียนบ้านหนองกอบง
๖๐ นายอุดม เพียงเทพพงศธร ครู โรงเรียนบ้านป่าเป้า
๖๑ นายสุรพล หน่องพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปากดง
๖๒ นางประมวล ดีเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านป่าก้าว
๖๓ นางสาวสุภาวดี ทิพยราช ครู โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล
๖๔ นางราตรี บุญญะรัง ครู โรงเรียนบ้านม่วงประชาบ ารุง
๖๕ นางวารณี ทิวาพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านยา
๖๖ นางรัตนาภรณ์ ชัยที ครู โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)
๖๗ นางบัวพร ค าวันดี ครู โรงเรียนบ้านสะแบง
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๖๘ นางทัศนีย์ เหลาเกล้ียงดี ครู โรงเรียนบ้านสะแบง
๖๙ นางเนาวรัตน์ วงเวียนคู ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก
๗๐ นายกิตติศักด์ิ ศรีลาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง
๗๑ นายชาญวิทย์ งามสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
๗๒ นางกาญจนา แก้วเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)
๗๓ นางดอกไม้ เถินภูว่ิไล ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
๗๔ นายสมโรจน์ วงษ์ชมภู ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๗๕ นายค าเต็ม กอกษัตริย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๗๖ นายสมหมาย ตู้จันโต ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
๗๗ นายทวี แจ่มใสดี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
๗๘ นางอัจฉรา รู้บุญ ครู โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง
๗๙ นางอัมพร ไพเราะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
๘๐ นางลัดดาวัลย์ ห้วยทราย ครู โรงเรียนบ้านหันน้อย 
๘๑ นางอาภรณ์ ไพค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
๘๒ นางหนูกัณฑ์ พรมสอน ครู โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง
๘๓ นางฉวีวรรณ ศรีลาวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
๘๔ นายสวาท อันทะเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 
๘๕ นางภักดี สมสนุก ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่ฝน
๘๖ นางสุมาลี สาลีหอม ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์
๘๗ นางสรรเสริญ ดาบภูเขียว ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์
๘๘ นางจิราวรรณ โซ่พิมาย ครู โรงเรียนบ้านดงค า
๘๙ นางสมภรณ์ วงศ์พุฒ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
๙๐ นางนิวร บรรเทาทุกข์ ครู โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)
๙๑ นายทรงศักด์ิ เหมือนสีเลา ครู โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)
๙๒ นายเหรียญทอง ภารวัตร ครู โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้
๙๓ นางอรุณ โคตรปัญญา ครู โรงเรียนบ้านค าบอน
๙๔ นายวิเชียร ปัญญาใส ครู โรงเรียนบ้านขาวัว
๙๕ นางกาญจนา แจ้งดี ครู โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว
๙๖ นายพงศ์พันธุ ์ธีระวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
๙๗ นางกมลรัตน์ ทิพย์นนท์ ครู โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
๙๘ นางวิไลวรรณ บุคสิงหา ครู โรงเรียนชุมชนกุดค้า
๙๙ นางฉวีวรรณ พลพินิจ ครู โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์

๑๐๐ นางทวีวรรณ กุประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
๑๐๑ นายประกอบ มูลวงศรี ครู โรงเรียนบ้านม่วง



๕๖๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด

1 นายวรวุฒิ ประสานศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองไทย
2 นางวรรณนภา เจริญชนม์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
3 นายนิยม อาษานาม ผู้อ านวยการโรงเรียนค าบงเจริญสุข
4 นายชาญชัย รัตนสุทธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข้าวสาร
5 นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสูงวิทยา
6 นายทิวากร คนสันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1
7 นายชัชวาล คงสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
8 นายธรรมรัตน์ รุจิราทวีพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว
9 นายสุรพล หริตกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย

10 นายอุดม โทนไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง
11 นางประนอม นันทกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม
12 นางนิศารัตน์ ประสานศักด์ิ ครู โรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ)์
13 นายสมภาร ผลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย
14 นายสุคนธ์ พยุหะ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
15 นายธวัชชัย ศรีมงคล ครู โรงเรียนบ้านสวัสดี
16 นายวิไล วิจิตรเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสวัสดี
17 นางค าปอน อ าพันทอง ครู โรงเรียนบ้านนางัว
18 นางนฤมล สุวรรณแสง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
19 นางประไพศรี ฮวดชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
20 นางสว่าง มูลสาร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
21 นางบัวจันทร์ หงษา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
22 นางไพรวัลย์ สิงหเดช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
23 นางนุสรา สิงห์วงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
24 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
25 นางสกุล สิงห์วงศ์ ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
26 นายสมเกียรติ ด่ิงแก้ว ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
27 นางกานต์พิชชา คุณพระเมือง ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
28 นางสาวบุญโฮม บุญชูสุข ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
29 นายสุพจน์ ธิคะบุตร ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
30 นายสุดสาคร ศรีทะหา ครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
31 นางอรุณณี แท่นมณเฑียร ครู โรงเรียนหนองกุงวังแสง
32 นางอ านวยพร ยศอ่อน ครู โรงเรียนบ้านหายโศก
33 นางกนกลักษณ์ ปัตตายะโส ครู โรงเรียนบ้านหายโศก

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4



๕๖๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
34 นางสอาด ใจใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
35 นางญนิตย์ นพรัตน์ ครู โรงเรียนค าบงเจริญสุข
36 นางสาวอิชยา ตันตะโยธิน ครู โรงเรียนบ้านเทือ่ม
37 นางสุภาภรณ์ ทัง่ร่ืน ครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
38 นางเล็ก อุณาสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
39 นายค ามุก มุธุตา ครู โรงเรียนบ้านข้าวสาร
40 นางปรารถนา รัตนสุทธิ ครู โรงเรียนบ้านข้าวสาร
41 นางวราภรณ์ ศรีสุชาติ ครู โรงเรียนบ้านข้าวสาร
42 นายบัณฑิต มุสิกพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านข้าวสาร
43 นายสมชาย กาละปัด ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ)
44 นายสุริยนต์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
45 นางรัตนาภรณ์ วิชากูล ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
46 นายวีระศักด์ิ ทองส้ิว ครู โรงเรียนบ้านกาลึม
47 นางเสถียร จันทะโสต ครู โรงเรียนบ้านกาลึม
48 นายเสนอ ใจซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านผักบุง้
49 นางบุญปัน ทองทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านผักบุง้
50 นายณเรศน์ ทรัพย์ห่วง ครู โรงเรียนบ้านผักบุง้
51 นางเสลียง ผลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านผักบุง้
52 นายเสมียน ประสานชีพ ครู โรงเรียนบ้านผักบุง้
53 นางศิริรักษ์ ค าสุนทร ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
54 นายพงษ์พันธ์ ปราบพาล ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
55 นายอนงค์ พันพินิจ ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
56 นายอัมพร วารีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาง้ิว
57 นางสุนีพร นามโส ครู โรงเรียนบ้านค าด้วง
58 นายล้วน ลอยนอก ครู โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
59 นางพิสมัย รัตนกิตติ ครู โรงเรียนยางโกนวิทย์
60 นางวิไรพร ทุมชาลี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ตาลเลียน
61 นายอนุโรจน์ วรรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
62 นางสาวนาฎยา ปทุมทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
63 นางสาววรินทร์ทิพย์ พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
64 นางลออ ศรีจันทรา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
65 นางล าดวน ศรีเฮือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
66 นายประจวบ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
67 นายจุลศักด์ิ ทัญญะเชียงพิณ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง



๕๖๙

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
68 นายสุนทร โสภัย ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
69 นายสวัสด์ิ วงศ์หาจักร ครู โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร
70 นางหยาดแก้ว คุณมี ครู โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า
71 นางอุทัยวรรณ จันทระ ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่
72 นางเทพกันยา เวียนศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนฐานะ
73 นางประยูร คงสมบัติ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
74 นายสนธยา นุ้ยห้วยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว
75 นายเสถียร ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ
76 นางสุภาณี นามอุตวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที ่138
77 นายสุรสิทธิ ์แก้วอัคฮาด ครู โรงเรียนบ้านนายูง
78 นางศิริลักษณ์ ดวงเพชร ครู โรงเรียนบ้านนาค า (ถิรธัมโมอุปถัมภ)์
79 นายบุญณะ พากุล ครู โรงเรียนบ้านนาค า (ถิรธัมโมอุปถัมภ)์
80 นายประสิทธิ ์โต๊ะดอนทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
81 นายเทพรังสรรค์ จันทร์ดวง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
82 นางจุฬามณี กองผ้าขาว ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
83 นายเกษม ศรีน้ าอ้อม ครู โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย
84 นายเชษฐ วิโย ครู โรงเรียนบ้านโนนฐานะ
85 นายปฏิวัติ ทศแสง ครู โรงเรียนบ้านนาค าน้อย

1 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายนิรัติ โปร่งแสง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นายสกุล นาพันธุ ์ นิติกรช านาญการพิเศษ
5 นางจรรยา มีทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
6 นายสมบูรณ์ วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
7 นายพงษ์ศักด์ิ ฉายบ้านใหม่ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
8 นางสาวดอกไม้ จิ๋วปาน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
9 นายยุทธศักด์ิ เนตรจันทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

10 นางเพ็ญศรี เขียวเกษม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
11 นายประพันธ์ ท ามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกล้วย
12 นายวิชชา เทีย่งจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล
13 นายดิเรก สวัสดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดารา 
14 นายประดิษฐ์ มีกล่ินหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านในเมือง
15 นายชยุต ทองพุทธมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่องลม 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1



๕๗๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
16 นายศิริศักด์ิ ค าด้วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร้องลึก
17 นายเจม เม่นวังแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
18 นายประภาส แดงโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1
19 นายพงษ์ศักด์ิ สังข์มูล ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
20 นายภราดร เชียงส่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย
21 นายกิตตินันท์ แก้วพันยู ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังหม(ูนิมมานโกวิท)
22 นายเทวินทร์ สอนเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
23 นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
24 นายสง่า มีอินถา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
25 นางประครอง เกตุสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดง
26 นางปราณี ทาศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดง
27 นางพรทิพย์ วงษ์ยิ้มใย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
28 นางกัลนิกา ชูอยู่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
29 นางปัทมา รอดทัง่ ครู โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
30 นางอัญชลี เมืองก้อน ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
31 นางวิลาวัลย์ ล้ิมแดงสงวน ครู โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
32 นายชูชาติ อ่อนอุระ ครู โรงเรียนด่านแม่ค ามัน
33 นางทิมาพร อักษร ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม
34 นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์ ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม
35 นางอัจฉรา แป้นเพ็ชร์ ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม
36 นางนิทรา รอดช านาญ ครู โรงเรียนน้ าริดราษฎร์บ ารุง
37 นายสุรัชชัย สอนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านขุนฝาง
38 นายประสาท พวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านขุนฝาง
39 นายสมพงษ์ เชื้อบาง ครู โรงเรียนบ้านคลองกะพัว้
40 นางวันเพ็ญ อรรคเดโช ครู โรงเรียนบ้านคลองกะพัว้
41 นายอานนท์ หน่ายแก้ว ครู โรงเรียนบ้านคลองละมุง
42 นางจันทร์เพ็ญ จุ้ยศิริ ครู โรงเรียนบ้านง้ิวงาม
43 นายวิโรจน์ เทียนสีม่วง ครู โรงเรียนบ้านช าตก
44 นายมานพ โหมดพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี
45 นายชัยโรจน์ บุตรสกุลกุญชร ครู โรงเรียนบ้านดงช้างดี
46 นางพิกุล เครือนวล ครู โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ
47 นางพรกมล ศิลปะ ครู โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ
48 นางฉวี ธีระแนว ครู โรงเรียนบ้านท้ายน้ า
49 นางรัตติยา ผาลาภ ครู โรงเรียนบ้านท้ายน้ า
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50 นายพงษ์สวัสด์ิ ฟองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาคะนึง
51 นายสุพจน์ ทิศอาจ ครู โรงเรียนบ้านนาป่าคาย
52 นางจันทร์ตรา ธนสัมบันม์ ครู โรงเรียนบ้านนาป่าคาย
53 นางพัชรี ชูช่วย ครู โรงเรียนบ้านนาอิซาง
54 นายสาธิต วาริสสอน ครู โรงเรียนบ้านนาอิซาง
55 นายสมชาย พุฒโต ครู โรงเรียนบ้านน้ าไคร้
56 นายฉลวย มีแก้วแกม ครู โรงเรียนบ้านน้ าพีม้ิตรภาพที ่214
57 นางอารี ดาวแดน ครู โรงเรียนบ้านน้ าลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
58 นายเสถียร มูลแก่น ครู โรงเรียนบ้านน้ าลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
59 นางจงกลนี ภูมิประเทศ ครู โรงเรียนบ้านน้ าหมีใหญ(่ประชาชนอุทิศ)
60 นางวาสนา อยู่เจริญกิจ ครู โรงเรียนบ้านในเมือง
61 นางสุธาสินี สราญรมย์ ครู โรงเรียนบ้านในเมือง
62 นางจุฑารัตน์ บวรสิน ครู โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
63 นางอัจฉรา ท ามา ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง
64 นางสาวทิพวรรณ อินทร์เทศ ครู โรงเรียนบ้านปางวุน้
65 นางมยุรา กาวีวน ครู โรงเรียนบ้านแพะ
66 นางศิริภรณ์ รักพงษ์ไทย ครู โรงเรียนบ้านแพะ
67 นางนงเยาว์ นมเนย ครู โรงเรียนบ้านฟากบึง
68 นางพวงพยอม อันจิตต์แจ่ม ครู โรงเรียนบ้านฟากบึง
69 นางสาวภัทรวดี เกตุเมฆ ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก
70 นางกัญญาภัค วารี ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก
71 นางน้ าค้าง เกษศรี ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก
72 นางจริยา มีกล่ินหอม ครู โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที ่75
73 นางสาวอัมพร ร่าเริง ครู โรงเรียนบ้านขุนฝาง
74 นางฉลาด ภูส่วัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
75 นางสุภาวดี อินมั่นคง ครู โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
76 นางเส้ียน แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังถ้ า
77 นายชัยวัฒน์ ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ)์
78 นางทัศนีย์ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
79 นางชะอ้อน ดีโพธิ ์ ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
80 นายเสน่ห์ อยู่สุข ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
81 นายสุรธีร์ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังสะโม
82 นายสุมินทร์ ระโส ครู โรงเรียนบ้านวังสะโม
83 นายฉลาด มั่นดี ครู โรงเรียนบ้านวังส าโม 
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84 นางสายทิพย์ มั่นดี ครู โรงเรียนบ้านวังส าโม 
85 นางจันทนา บุตรดา ครู โรงเรียนบ้านแสนขัน
86 นายอิทธิเดช นามพร้ิงพันธุ ์ ครู โรงเรียนบ้านหลักร้อย
87 นางค ามูล นวลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้
88 นายจักรเพชร เส็งชา ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้
89 นางวิชาดา ชาบาง ครู โรงเรียนบ้านหัวค่าย
90 นายเสวียน จู่ค าสี ครู โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
91 นางลมโชย เสมา ครู โรงเรียนบ้านหาดทับยา
92 นางอุษา อินทร์ลา ครู โรงเรียนบ้านหาดทับยา
93 นางชัยนา ใจยา ครู โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
94 นางสมคิด ต่ิงหมาย ครู โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
95 นายจิตร ด าทองดี ครู โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
96 นางเตือนตา แปงกูล ครู โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
97 นางสายพิน เพ็งเปล่ียน ครู โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
98 นายสมชาย ชิวชื่น ครู โรงเรียนประชาชนอุทิศ
99 นางญาดา บุญโสภาวงศ์ ครู โรงเรียนประชาชนอุทิศ

100 นางรัตนาภรณ์ ก าแพงแก้ว ครู โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
101 นางวิไล ล าอิน ครู โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
102 นายทวีพงษ์ กาทอง ครู โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1
103 นางกนิษฐา ท่ากระเบา ครู โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1
104 นางอัญชลี แจ้งฉาย ครู โรงเรียนราษฎร์อ านวย
105 นายอานนท์ แช่มช้อย ครู โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์
106 นายโกมล เอี่ยมเวช ครู โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์
107 นางล าแพน เกิดอ่วม ครู โรงเรียนวังโป่งด ารงวิทย์
108 นางญาณิศา ค าพรม ครู โรงเรียนวัดคุ้งยาง
109 นางนิตยา ชัยหัง ครู โรงเรียนวัดคุ้งวารี
110 นางสุวรรณา ตันบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
111 นางกาละเกษ บุญเอม ครู โรงเรียนวัดดอกไม้
112 นางฉลาด สังเวียนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดดอนสัก
113 นางสาวสายสมร สร้อยสอน ครู โรงเรียนวัดทุง่เศรษฐี
114 นางสุมิตรา อิ่มเต็ม ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้
115 นางปราณี กุลอ่อน ครู โรงเรียนวัดน้ าใส
116 นายสมพงษ์ สังเวียนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดน้ าใส
117 นางวรรณาภรณ์ สาขา ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ



๕๗๓

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
118 นางปัทมา สดสะอาด ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
119 นายธวัช สุขวิทย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
120 นายสมบูรณ์ ชาบัว ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
121 นางนงนุช อมรธรรม ครู โรงเรียนวัดพระฝาง
122 นางดวงใจ ภูเ่กาะ ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย
123 นางวิชชุดา รังสิยานนท์ ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย
124 นางเพียรเพ็ญ หมื่นยุทธ ครู โรงเรียนวัดไร่อ้อย
125 นางจันทา บุญมา ครู โรงเรียนวัดไร่อ้อย
126 นายภคภัทร พรมแก้วต่อ ครู โรงเรียนวัดไร่อ้อย
127 นางเฉลา อ่องอ้น ครู โรงเรียนวัดวังผักรุง
128 นางพร้อมพรรณ ไกรสุทธินันท์ ครู โรงเรียนวัดวังยาง
129 นางจิตรา ทันนิเทศ ครู โรงเรียนวัดวังหม(ูนิมมานโกวิท)
130 นายกฤษดา มีปิน่ ครู โรงเรียนวัดศรีธาราม 
131 นางสุระพิน ดวงสมบัติ ครู โรงเรียนวัดสว่าง
132 นางนงลักษณ์ สุวรรณภูมิ ครู โรงเรียนวัดสว่าง
133 นางจิณณ์ธนันญา นิธิกมลานันท์ ครู โรงเรียนวัดสว่าง
134 นางสมพร แก้วประสงค์ ครู โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
135 นางจรัสศรี สุนทรานนท์ ครู โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
136 นางปราณี แจ่มใส ครู โรงเรียนวัดห้องสูง
137 นายไพบูลย์ โล่ห์พานิช ครู โรงเรียนวัดใหม่ 
138 นางอัจฉรา ออไอศูรย์ ครู โรงเรียนวัดใหม่ 
139 นางปราณี ขาวนวล ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
140 นางบุปผา ค าน้อย ครู โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
141 นางรวี สุขไมตรี ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา
142 นางสุจิตรา อยู่แจ่ม ครู โรงเรียนสามัคยาราม
143 นางสมพิศ พิริยชนานันท์ ครู โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 
144 นายนันทยุทธ สันตินรนนท์ ครู โรงเรียนบ้านช าหนึ่ง
145 นางวันดี เสือน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
146 นางยุพิน มูลเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
147 นางจิดาภา วงศ์ยิ้มใย ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
148 นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตล่ิงต่ า)
149 นายพัลลภ ชูเนียม ครู โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตล่ิงต่ า)
150 นางสาวดุษณีย์ ทองเพ็ชร ครู โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตล่ิงต่ า)
151 นายเฉลิม ค าลอย ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
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152 นางพิมพ์ภัทรา บ ารุงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
153 นางศรีทัศนีย์ ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
154 นางสุมาลี เบญจวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
155 นางสุดาพร ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
156 นางประทุม เลียงกลกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
157 นางศุภลักษณ์ วงษ์ประสิทธิ ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
158 นางอรวรรณ จันทา ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
159 นายสมคิด แก้วเปีย้ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
160 นางจิดาภา ศรีจันทร์ทัพ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
161 นางกนกวรรณ เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
162 นางสมทรง แก้วเปีย้ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
163 นายธงชัย บูญธนาธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
164 นางกัลยา พันถา ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
165 นายธนธัช บุญคุ้ม ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
166 นายสุมนต์ จันทะพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

1 นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
2 นายบุญมา เรือนอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 1
3 นายสุฑณ ดวงตาน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง
4 นายสมดุลย์ ขวานา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
5 นายสมหมาย พุฒลา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากไพร
6 นายสุริยา มาณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกอง
7 นายอนนต์ สุขจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางเกลือ
8 นายอรุณ ทองจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง
9 นายทองอยู่ ดีโท่น ครู โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร

10 นายสมหมาย สาแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
11 นายละเมียน พรมไพร ครู โรงเรียนบ้านย่านดู่
12 นางวรรณนิตย์ ปาลาศ ครู โรงเรียนบ้านย่านดู่
13 นางประจวบ สันโดษ ครู โรงเรียนสิงค์คอมพิทยา
14 นายสุรพล เนตรขันทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
15 นางเพ็ญศรี อองกุลนะ ครู โรงเรียนบ้านม่วง
16 นางชลธิชา บัวบาน ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก
17 นางอาภรณ์ หอมขจร ครู โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญ วันครู 2503)
18 นางอารีย์ พรมชัยชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญ วันครู 2503)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 2



๕๗๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
19 นางเทวิน สาแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
20 นางดวงดาว สนิทอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังหัวดอย
21 นายชยาวัทน์ ทองพานิช ครู โรงเรียนบ้านน้ าลี
22 นายเริงศักด์ิ สว่างจิตร์ ครู โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง
23 นางสายนต์ อินก่อ ครู โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2
24 นางจงรัก การะเกตุ ครู โรงเรียนน้ าพร้าสามัคคี
25 นายเทียนชัย วงษ์ภักดี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 1
26 นางจันทร์ฉาย พรหมหาชัย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 1
27 นายประทีป โพธิดี์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 1
28 นางเถาวัลย์ ขวานา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
29 นางรัตนา เศวตพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
30 นางล าดวน ทาต่อย ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว
31 นางวินัย กีกอง ครู โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
32 นางจรรยา อักษร ครู โรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม
33 นายสิทธิ ์ใจวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแมง
34 นายถวิล ท าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปางเกลือ
35 นางปราณี ทุมประเสน ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
36 นางผุสดี มูลค า ครู โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
37 นางล าพูน มาปัด ครู โรงเรียนบ้านนาไพร
38 นางกรรณิการ์ จันโสดา ครู โรงเรียนบ้านม่วงชุม
39 นางพิศมัย มีเหมือน ครู โรงเรียนบ้านม่วงชุม
40 นายบุญเย็น หอมอ่อน ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
41 นางภาสุรีย์ ค าปล้อง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก
42 นางสงวน จันโส ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก
43 นายกฤษฎากรณ์ กิกิ้ง ครู โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
44 นางสะอาด หลวงมั่ง ครู โรงเรียนบ้านย่านดู่
45 นายจรัญ อู่รอด ครู โรงเรียนบ้านซ าบ้อ
46 นางบุญเสริม ทองพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านซ าบ้อ
47 นางจิตดา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
48 นายพงศ์ศิริ คล้ายบุญส่ง ครู โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1
49 นายศิรศักด์ิ กันกา ครู โรงเรียนน้ าพร้าสามัคคี
50 นายสุรพงษ์ มีชิน ครู โรงเรียนบ้านโป่งพาน

1 นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1



๕๗๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
2 นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3 นางฉวีวรรณ อนุตรชัชวาลย์ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ
4 นายด ารงค์ พูลสุขเสริม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
5 นายชิงชัย ทองไทย ศึกษานิเทศก์
6 นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์
7 นางจันทร์เพ็ญ นางแย้ม ศึกษานิเทศก์
8 นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก์
9 นายทวี ค าภาพัก ศึกษานิเทศก์

10 นายวิเชียร ประกายสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยางใต้
11 นายสพล แสนหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินตูม
12 นางยุพฎี กัตติกา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโนนเหล็ก
13 นายวิเชียร คเชนทรพรรค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
14 นางลัดดา ธัญญกรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
15 นางสกุลณี จันทร์จินดา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
16 นางสาวจินดา พงษ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
17 นางรังสิมา เพียรการนา ครู โรงเรียนวัดหนองสลิด
18 นางศรีเพ็ชร์ จรรยาภิสัณห์ ครู โรงเรียนวัดหนองพังค่า
19 นางมรินทร์ ข าศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
20 นายบ าเพ็ญ จันทร์ภาภาส ครู โรงเรียนวัดจักษา
21 นางรัชนี ศรีสง่า ครู โรงเรียนบ้านเนินตูม
22 นางประมวล ษมาวิมล ครู โรงเรียนวัดตานาด
23 นายสมภพ สุมาลี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
24 นางสุมาลี ศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ
25 นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์ ครู โรงเรียนวัดดอนกลอย
26 นายอ านาจ วารุกา ครู โรงเรียนวัดหนองเขื่อน
27 นางขนิษฐา นิธุรัมย์ ครู โรงเรียนวัดท่าโพ
28 นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
29 นางวรรณา ใยอ่อน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
30 นางสาวจรัสศรี ประภัศร ครู โรงเรียนบ้านท่าดาน
31 นายกะวิน เริงเกตกรรม ครู โรงเรียนบ้านท่าดาน
32 นางล าพึง เลิศฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
33 นายมานิตย์ แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองเมน
34 นายประทีป ศิริพยัคฆ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเมน
35 นายโสภี ศิริโยธา ครู โรงเรียนวัดดงพิกุล



๕๗๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
36 นางชลอรัตน์ เอี่ยมรอด ครู โรงเรียนวัดหนองสระ
37 นางสมใจ โสมนัส ครู โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
38 นายถวิล พูลกสิกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
39 นายพินิจ คล้ายอ้น ครู โรงเรียนบ้านวังเตย
40 นางสาวเสาวลักษณ์ วินัยพานิช ครู โรงเรียนวัดตลุกดู่ (อุทิตเสมาประชาบ ารุง)
41 นางศรีสุดา สีแดง ครู โรงเรียนวัดหนองนกยูง
42 นายโสภณ โฉมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสด์ิประชานุเคราะห์)
43 นางปทุมรัตน์ ถวัลยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
44 นางฉลอง หินพิมาย ครู โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)
45 นางสาวประยูร เกิดผล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่สงบ
46 นางสง่า เด่ียวตระกูล ครู โรงเรียนบ้านคลองข่อย
47 นายอรรณพ พูลเขตรกรม ครู โรงเรียนบ้านหนองรัก
48 นายหาญ สุขะ ครู โรงเรียนบ้านวังเกษตร
49 นายรุ่งโรจน์ นฤมลต์ ครู โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
50 นายสุดท้าย พันธุเ์ขียน ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่
51 นายมงคล สุขรอด ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่
52 นายด ารง วงศ์ดี ครู โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
53 นางทัศนีย์ ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านบ่อยาง
54 นางจุฑารัตน์ สมัครเขตรกิจ ครู โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง
55 นางสุภาพร โพธิพ์รต ครู โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง

๑ นายวิชาญ โพธิวิจิตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายฐิติวรรธน์ เสิบกล่ิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๓ นางนุชรี ทองไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
๔ นายจรูญ จูอ่อง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
๕ นายปิยะมิตร สุริยกานต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่นา
๖ นายธวัชชัย ไชยศิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังผาลาด
๗ นายณัฐาศักด์ิ พสิษฐศักดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม
๘ นายวันชัย มีผิว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
๙ นายสุคนธ์ แป้นน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน

๑๐ นางสาวเสาวรัก อัมภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพชรน้ าผ้ึง
๑๑ นายประเสริฐ นัยวิริยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่นางาม
๑๒ นายทวีป กีตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
๑๓ นายสมสุข สุขรินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2



๕๗๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๑๔ นายชัยพฤกษ์ เทียนล า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
๑๕ นางรัศม์ชญา รชฏวัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
๑๖ นางพิมลจิตต์ ศรีสละ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
๑๗ นายสิงหา กล่ินชมภู ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
๑๘ นางวันวิสาข์ ศรีสด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
๑๙ นางจินตนา โชติธนะ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
๒๐ นายสุทธิแจ๊ส วรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้
๒๑ นายปรีชา วาสนา ครู โรงเรียนวัดป่าช้า
๒๒ นางพรวดี คุณวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
๒๓ นายณฐกร สุขเสือ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
๒๔ นางวัฒนา เหมะ ครู โรงเรียนบ้านดงประดาพระ
๒๕ นายกองศักด์ิ ปัทมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุพรหมานุสรณ์
๒๖ นายไพโรจน์ มุสิราช ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุพรหมานุสรณ์
๒๗ นายเสริมสุข จันทร์จินดา ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิต
๒๘ นายพิสุทธิ ์วงษ์แหวน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
๒๙ นางวรรณิสา เรืองวงษ์งาม ครู โรงเรียนวัดห้วยขานาง
๓๐ นายนพดล อินต๊ะ ครู โรงเรียนวัดทัพหมัน
๓๑ นายสุชิน ทรายทอง ครู โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ
๓๒ นางละออง จิณะแสน ครู โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี
๓๓ นางสายพิณ ใจดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
๓๔ นางราตรี ศิริสกุลกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดสะน า
๓๕ นายต๋ี พักใคร่ ครู โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
๓๖ นายนที เจริญงามโชติสกุล ครู โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
๓๗ นายปริวัฒน์ อุทาน ครู โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
๓๘ นางสุทธิมา เพ็ญสุข ครู โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
๓๙ นายสมพร จูเปีย ครู โรงเรียนบ้านซับสุราษฏร์
๔๐ นางวิไล สีสด ครู โรงเรียนบ้านตะกรุด
๔๑ นางกิตติยา ผุดผ่อง ครู โรงเรียนบ้านหนองอาสา
๔๒ นางส าอางค์ จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านวังพง
๔๓ นางเสนอ ศักด์ิค า ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
๔๔ นายอนันต์ เอมยา ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
๔๕ นายเกษม วิทยกิจ ครู โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน
๔๖ นายวันชัย เสิบกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน
๔๗ นายธนู อินปนาม ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
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๔๘ นางสมจิต แสนพรม ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
๔๙ นางเกศราภรณ์ เสาร์ทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
๕๐ นายสริ สันแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
๕๑ นางวิมล สันแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
๕๒ นางบุษบา มโนปัญญา ครู โรงเรียนบ้านคลองหวาย
๕๓ นางโพเวีย่ บุญค า ครู โรงเรียนบ้านดง
๕๔ นายสีนวล พิมขัน ครู โรงเรียนวัดทองหลาง
๕๕ นายศุภกิจ ทัศนบุตร ครู โรงเรียนวัดทองหลาง
๕๖ นางส้มแป้น แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุ
๕๗ นายสมศักด์ิ ว่องวิกย์การ ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู
๕๘ นายบรรทม แผนคงงาม ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู
๕๙ นายท านอง ป้อมค า ครู โรงเรียนวัดพุม่บ าเพ็ญธรรม
๖๐ นางสาววันทนา ทิมเขียว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน
๖๑ นางอ าพร วงษ์ขนิษฐ ครู โรงเรียนวัดเขาฆอ้งชัย
๖๒ นายประวิง แก้วฟ้า ครู โรงเรียนวัดเขาผาแรต
๖๓ นายกิตติ ศิริชุมชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๖๔ นายเดชาวุธ คุ้มแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบุง่อ้ายเจี้ยม
๖๕ นายสายชล เรืองอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
๖๖ นางวัชรี กุลกุศล ครู โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่
๖๗ นางวาสนา สีไพสน ครู โรงเรียนบ้านร่องตาที
๖๘ นางสาวจุรีรัตน์ ร่ืนรวย ครู โรงเรียนอนุบาลลานสัก
๖๙ นางเรณู อินทร์พรหม ครู โรงเรียนอนุบาลลานสัก
๗๐ นางสาววะนิจ วันดี ครู โรงเรียนบ้านน้ าวิง่
๗๑ นางสายทิง้ ตุ้มสุข ครู โรงเรียนบ้านเขาน้ าโจน
๗๒ นายสุรชาติ วิบูลย์วัฒนกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยโศก
๗๓ นางสุวรรณา สุขานนท์ชนาภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่นางาม
๗๔ นางนงนุช คงเขียว ครู โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
๗๕ นางเอมอร กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
๗๖ นายวิชัย จันทรโสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองลันราษฏร์บ ารุง
๗๗ นายศิลปชัย แพงศรี ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา
๗๘ นางอภิชยา แถมพยัคฆ์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยคต
๗๙ นางนริศรา ค าภาพัก ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยคต
๘๐ นายสกล แถมพยัคฆ์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยคต
๘๑ นายนัตพล กร่ิมทุง่ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยคต
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๘๒ นายวัชระเดช กีตา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58

1 นางสิทธิพร ไขแสง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
2 นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายวิลาศ วรรณแสง นิติกรช านาญการ
4 นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์
5 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์
6 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์
7 นายอภัย สบายใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
8 นายอวยชัย สุทธัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลาดุก
9 นายสาคร บุตรจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดกะเสียน

10 นายก่อศักด์ิ สืบเชื้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าก่อ
11 นายวินัย บุญศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี)
12 นายอนุวัฒน์ รวมธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)
13 นายมีศักด์ิ ธนาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก่อแสนส าราญสามัคคี
14 นายจุมพล จอมหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้
15 นายนรคิด อาทิเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองอุบล
16 นายนิรันดร์ คงส ารวย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อทอง(อ าไพพิทยาคาร)
17 นายไมตรี ทองเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเตย
18 นายสุวิทย์ ธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี
19 นายจ ารัส ยิ่งยืน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามใหญ่
20 นายณรงค์ชัย ปีพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
21 นายส าราญ โคตรบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่
22 นายเสนอ ศรไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานตะโนน
23 นายประวัติ กาฬเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
24 นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กค าเจริญ
25 นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
26 นางสาวมาลินี ไชยวัฒนนันทน์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ฯ
27 นายทวีชัย อินทะแสง ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ฯ
28 นางเพ็ญโศภิษฐ์ สบายใจ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ฯ
29 นางสดสวย แสงตา ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ฯ
30 นางเพ็ญตา อิถรัตน์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ฯ
31 นางเพิม่พูน ดอกดวง ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ฯ
32 นางจิตภินันท์ รังสิโชติพัฒน์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ฯ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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33 นางทัศนีย์ หลักรัตน์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ฯ
34 นางเอมอร อุทธา ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
35 นางจุฬาวดี สุวรรณรงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
36 นายเถกิงเกียรติ กอสุวรรณ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
37 นางจันทร์เพ็ญ โอษฐิเวช ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
38 นางวาสนา พูลเพิม่ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
39 นางประยอม บุญศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
40 นายนท รอดโพธิท์อง ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
41 นางอุไรรัตน์ บุญศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
42 นายช านาญ พิลาศาสตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
43 นางจอมขวัญ ไม้ด่าน ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
44 นางสุพรรณี สาริบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
45 นางพนมวัลย์ คงส ารวย ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
46 นางพงษ์พันธ์ ดิษเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
47 นางล าเจียก สายหอม ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
48 นางสาวจิตราพัชญ์ สุธรรมวินันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
49 นายส าพันธ์ ค าศรีสุข ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
50 นางรุจี สิงห์คง ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
51 นางรัชฎาภรณ์ ศรีประสงค์ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
52 นางสุดสงวน นนทบุตร ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
53 นางกนกมาศ อารยะพงศ์ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
54 นางเปรมใจ ส่งเสริม ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
55 นายอลงกรณ์ ชีวภัทร ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
56 นางสุขณิชญา จันสุตะ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
57 นางดารากร เชื้อโชติ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
58 นางสุดารัตน์ เหมือนชาติ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
59 นายพิเชษฐ์ สมชัย ครู โรงเรียนบ้านจิก
60 นางสุนันทา สายพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านนามึน
61 นางนิลุบล บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
62 นายอุโฆษ อารีรัมย์ ครู โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
63 นางสาวดวงใจ ระดาบุตร ครู โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
64 นางเลิศฤทธิ ์มัดธนู ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
65 นายสีพร พลบ าเรอ ครู โรงเรียนบ้านทุง่
66 นายวิชัย บ ารุงพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่
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67 นางปริญญา ศรีพัทยากร ครู โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
68 นายก าจัด หลักรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
69 นางเพลินพิศ พูลเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
70 นางวินิจ มณีภาค ครู โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
71 นางสาวคูณ สายธนู ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
72 นายสมเกียรติ มนัส ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
73 นางสมจิต เพชรล้ า ครู โรงเรียนบ้านชีทวน
74 นายส าอาง มุจรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล
75 นางวิไลวรรณ เขียวหวาน ครู โรงเรียนบ้านหนองหลัก
76 นางสุดสาคร พละบุตร ครู โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
77 นางกฤตติยา ส่ิวไธสง ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก
78 นายอุทัย บุญศักด์ิ ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บ าเพ็ญพิทยาคาร)
79 นางเตือนใจ มารมย์ ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บ าเพ็ญพิทยาคาร)
80 นางนภาพร สารการ ครู โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
81 นางจารุนัย จันดี ครู โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
82 นางเปรมวดี วงศ์หมั้น ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
83 นางประณยา ทริรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
84 นางเสถียร บุญสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บ ารุง)
85 นางอนัตนงค์ จันทร์ทรง ครู โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บ ารุง)
86 นายถิ่นสุข สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
87 นางพัชรวลัย นาคูณ ครู โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
88 นายทูลศักด์ิ สืบภา ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
89 นางสมหวัง แก่นทอง ครู โรงเรียนบ้านนาขามดอนต้ิว
90 นางประดับศรี เฝ้าทรัพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
91 นางพรรณี แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
92 นางน้อมจิตร คงศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
93 นางบริสุทธิศ์รี พลพวก ครู โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา
94 นางค าบาน รักวิจิตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
95 นางสายพิณ พรมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
96 นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
97 นางนิภาวัลย์ บรรพตเสต ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น
98 นายทองเปลว ประหยัด ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
99 นางส าราญ ก้อนด้วง ครู โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

100 นางสาวศรีนคร สมดี ครู โรงเรียนบ้านหัวค า
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101 นางดัชนี อรรคฮาต ครู โรงเรียนบ้านหัวค า
102 นางสาวณฤณี พิมพา ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์
103 นายไพโรจน์ นามรมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บ ารุงวิทยาคาร)
104 นางมาลินี ยืนยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านดูน
105 นางกิติยา ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านผาแก้ว
106 นางสมประสงค์ ก าเนิดสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
107 นายระเบ็ญ อินทร์โสม ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
108 นางถวิล สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
109 นายสมบูรณ์ ล้อมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองช้าง
110 นางปทิดา ใจสมศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
111 นางสุพรรณทอง ธานี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
112 นางวิลาวัลย์ สัมพะวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
113 นางบวร โฉมนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมุก
114 นางผ่องใส นามบุตร ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
115 นางศรีวรา ทองลอง ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
116 นายปรีชา ทองลอง ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
117 นางทิพวรรณ สุดามาตร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
118 นางกานต์รวี กาลจักร ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
119 นายประเสริฐ จินดากุล ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
120 นางอรรถพร ทวีศรี ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
121 นางพวงมาลัย แก้วสว่าง ครู โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
122 นางส าราญ เทพารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่
123 นางสาวทองใบ พรมโสภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
124 นายชัชวาล เวียงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านยางเทิง
125 นางวิรัตน์ สายแวว ครู โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)
126 นางชัญญนิษฐ์ ทาทอง ครู โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
127 นางสาวสุมาลี บุญขจร ครู โรงเรียนบ้านจานตะโนน
128 นางคณึงนิตย์ สมสอน ครู โรงเรียนเมืองอุบล
129 นางอ านวย บุญประสาน ครู โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย
130 นางเพ็ญศรี ครองยุทธ ครู โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
131 นายยงยาน นามศรี ครู โรงเรียนบ้านน้ าอ้อมผักระย่า
132 นางสาวอรอินทร์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
133 นางสมยงค์ ชัยนิคม ครู โรงเรียนบ้านนาค า
134 นายวิทยา จารุกขมูล ครู โรงเรียนบ้านหนองจ านัก
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135 นางนพพร วุฒิพรหม ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
136 นายสุพิษ สืบสุโท ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง(สามัคคี)
137 นายคนองเดช พวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแก
138 นางสาวมณีวรรณ บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
139 นางมาลินี สมสกุลชัย ครู โรงเรียนบ้านต าแย
140 นายทวี ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านเหล่าบาก
141 นางประไพพิศ น าผล ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
142 นางพนิดา บุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านดินด าค าไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
143 นางละออ สิทธิปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลัก
144 นายวิจัย หมีค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
145 นางจันทร์เพ็ญ ก าลังงาม ครู โรงเรียนบ้านแสง
146 นางสิริยากร ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาดูน
147 นางธัญภา วิรัศมี ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
148 นางสุดใจ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านมะเขือ
149 นายอุดมศักด์ิ บุญประสาน ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ(์คุรุราษฎร์สามัคคี)
150 นางกฤษณา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
151 นายสุวิทย์ ลุนพรม ครู โรงเรียนบ้านนาค าใหญ(่ราษฎร์บริบาล)
152 นายปัญญา พรหมกสิกร ครู โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
153 นายสนิท โทแก้ว ครู โรงเรียนบ้านค าเกิ่งหนองจิก
154 นายเดชา ยืนยาว ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
155 นางสุภาพร วงศ์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านผาแก้ว
156 นางราตรี เกษตรเวทิน ครู โรงเรียนเมืองอุบล
157 นางกมลพร สิงห์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
158 นางบุญยืน สาคร ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก
159 นางอรุณี ศรีหาสาร ครู โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
160 นายอาคม ทองเถาว์ ครู โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
161 นายสฤษด์ิ ทองแสง ครู โรงเรียนบ้านค้อทอง(อ าไพพิทยาคาร)
162 นางเสาวณีย์ ธานี ครู โรงเรียนบ้านชีทวน
163 นายสุนทร สุทธสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเซือม
164 นางบุญชิด ทองขาว ครู โรงเรียนบ้านยางกะเดา
165 นางเวทางค์ ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
166 นายสุรพล สุตัญต้ังใจ ครู โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
167 นางสาวจิระประภา สายแวว ครู โรงเรียนบ้านดูน
168 นายประหยัด โพธิศิ์ริ ครู โรงเรียนบ้านปะอาว
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169 นางจันทร์เพ็ญ วรรณสินธ์ ครู โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว
170 นางอนุศิลป์ ถนอมลาภ ครู โรงเรียนบ้านขามใหญ่
171 นางปราณี หอมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
172 นางสุกัญญา อ้อยแขม ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
173 นายวิชาญ ทองดี ครู โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง
174 นางชุลีพร เอี่ยมในวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองก่านค าไผ่
175 นางผ่องใส นิลก าเนิด ครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง
176 นายอนุศิษฎ์ แสงชาติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
177 นายวิรัตน์ บางแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บ ารุงวิทยาคาร)
178 นางสาวเบ็ญจรงค์ พันธ์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
179 นายสมภพ เทพารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง
180 นางศิริรัตน์ เยระบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
181 นายสมเดช วงศ์สูง ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
182 นางกาญจนา น่วมแม่ ครู โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
183 นายอุดม รักพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

1 นายสมพร เยาวเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นายสมศรี แก้วปัญญา ศึกษานิเทศก์
3 นายสัญญา โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญจิราธร
4 นายภิญโญ พูลเพิม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพนมดี
5 นายสมชัย ศรีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
6 นายเจริญ รอดภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทราย
7 นายรัตน์สถิตย์ สุหงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนตระการพืชผล
8 นายบ่งการ สมสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามเปีย้
9 นางผ่องใส ศรไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย

10 นายณรงค์ ทีอุทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
11 นายนพมงคล พันธ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านหม่วน
12 นางสาวฉวีวรรณ ทองประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน้(ศาสนานุเคราะห์)
13 นางนิตยาภรณ์ แก้วโวหาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน้(ศาสนานุเคราะห์)
14 นางปราศัย เหมืองหล่ิง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน้(ศาสนานุเคราะห์)
15 นายเฉลิมชัย ไหลหล่ัง ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
16 นางนฤมล มัฐผา ครู โรงเรียนบ้านกาบิน
17 นางบุญสม กางกั้น ครู โรงเรียนบ้านกาบิน
18 นายศรายุทธ คู่แก้ว ครู โรงเรียนบ้านป่าข่า

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
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19 นายถนอม จันทะพฤกษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
20 นางวัฒนา สายพฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านแข็งขยัน
21 นางสาวสีดา กันทะมา ครู โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
22 นางสาวสมัย พรหมพา ครู โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
23 นางสาวส าราญ การิสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว่
24 นางวิมาลา สมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
25 นางราตรี สิมาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านไทรย้อย
26 นางอภินันต์ พระสุจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านไทรย้อย
27 นายคมศักด์ิ บุญเอนก ครู โรงเรียนบ้านทรายพูล
28 นางยุไพ บุญพิชิตทรชน ครู โรงเรียนบ้านทรายพูล
29 นายสมเดช แก่นพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนายูง
30 นางนภาพร อุ่นชัย ครู โรงเรียนบ้านนายูง
31 นางวิลาวัณย์ เบือ่น้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
32 นางสลิลลา เวชพูล ครู โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
33 นายมนตรี ชาตรี ครู โรงเรียนบ้านนานวน
34 นางศิริวรรณ์ พันธ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
35 นายวิบูลย์ สุขเสริม ครู โรงเรียนบ้านอีเต่ิง
36 นายอนันต์ อมรสิน ครู โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
37 นางสาวพัชรินทร์ จันทร์เสนา ครู โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
38 นายสุดใจ แดงสะอาด ครู โรงเรียนบ้านนาแมด
39 นายสุระ ค าบ่อ ครู โรงเรียนบ้านบุง่วิทยา
40 นางนภาพร แก้วพิกุล ครู โรงเรียนบ้านกระเดียน
41 นายสมชาย ส้ินภัย ครู โรงเรียนบ้านกระเดียน
42 นางอรพันธ์ โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ)์
43 นางมาลา ช่วยสุข ครู โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ)์
44 นางธาริกา เจียมประเสริฐบุญ ครู โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ)์
45 นายไพบูลย์ แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
46 นางพัชรียา สีบุดดี ครู โรงเรียนบ้านเล้า
47 นายจวน เดชภูงา ครู โรงเรียนบ้านเล้า
48 นางนุชจรีย์ สิริบรรยง ครู โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
49 นางราตรี ปัสสา ครู โรงเรียนบ้านกุศกร
50 นางนิยม ศรีธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านนาพิน
51 นายพิทยา ศรีธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านนาพิน
52 นายสุภี พึง่ภพ ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
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53 นางจันที พิมพกันต์ ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
54 นางสาวประภัสสร อุ่นแดง ครู โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
55 นางปรียา สีหา ครู โรงเรียนบ้านเกษม
56 นางอัญชลีภรณ์ เกษางาม ครู โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
57 นางจันทร์ศรี มหานิติพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
58 นายไชยา ฉ่ าเมืองปักษ์ ครู โรงเรียนบ้านฮี
59 นางวิจิตรา ผาลีพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านฮี
60 นายอภิวัฒน์ ชุมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านฮี
61 นางปราศรัย โสมณวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแพง
62 นางรัศมี ตุ้มสังข์ทอง ครู โรงเรียนตระการพืชผล
63 นางนพรัตน์ สุหงษา ครู โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
64 นางวิภาภรณ์ สายเนตร ครู โรงเรียนบ้านขามเปีย้
65 นางเทพอุทิศ วิลามาศ ครู โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
66 นางไสล จันทะวัน ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
67 นางเจสา ไชยเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
68 นางล าพูล ละม่อม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด
69 นายอนุสรณ์ ละม่อม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด
70 นางพิสมัย กันทะมา ครู โรงเรียนบ้านค าข่า
71 นางเพ็ญนี แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านนาคิแลน
72 นายวานิช จันทร์สูง ครู โรงเรียนบ้านดอน
73 นางมณฑา ซ้ายสุพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านไหล่สูง
74 นางชลิตา สุดหล้า ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว
75 นายอุทัย ไขว้วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว
76 นางดรุณี มาสู่ ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว
77 นางวิภาวรรณ ขันเลข ครู โรงเรียนบ้านโนนกุง
78 นางเพิม่ศรี ศุภกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
79 นางอรวรรณ พึง่ภพ ครู โรงเรียนบ้านนาง้ิว
80 นางเกษมศรี สุวรรณกูฏ ครู โรงเรียนบ้านสงยาง
81 นายทรงศักด์ิ สิงหะไชย ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง
82 นายโกสิน ภูติรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
83 นางสมใจ มัฐผา ครู โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บ ารุง)
84 นายเอกอนันต์ พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านพอก
85 นายทองใส แขกวันวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเขือง
86 นางฉันทนา แก่นบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า
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87 นางสาวพุทธรักษา ดาโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าค า
88 นายอรุณ คุณพาที ครู โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
89 นางอุมาพร เสียงใส ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
90 นางราตรี พิมพ์แก้ว ครู โรงเรียนผอบ ณ นคร 1
91 นางปัทมาภรณ์ วงศ์บุดดี ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร
92 นางสาวคนึงนิจ จ าเริญ ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร
93 นายอัมพร แก้วชิณ ครู โรงเรียนบ้านสองคอน
94 นายสมพร ลามค า ครู โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
95 นายเนตรตะวัน จันทร์อุตส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านปากแซง
96 นายปัญญา ศรีสุโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค้อ
97 นางสาวนาตยา ภูมิลาวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านนาชุม
98 นางแพงพันธ์ พรมส าลี ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
99 นายวิทยา ศรีจันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านพังเคน

100 นายพจน์ พิมพรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านพังเคน
101 นางจันทร์แข เชื้อช้าง ครู โรงเรียนบ้านโนนตูม
102 นายอภิรักษ์ เครือสีดา ครู โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
103 นางดวงใจ แก้วเนตร ครู โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
104 นายสุพิส เพชรพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านคันพะลาน
105 นายชูศักด์ิ ศุภราชัยกุล ครู โรงเรียนบ้านลุมพุก

1 นายสถิตย์ พิมพ์ทราย ศึกษานิเทศก์
2 นายอภิชาติ ศรีภาค์ ศึกษานิเทศก์
3 นายปริวัตร บุญเก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน
4 นายเรืองฤทธิ ์อรรคชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตามุย
5 นายภราดร คงดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
6 นายบุญยืน พันธ์ค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคาย
7 นายสุนทร วงษาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจันทน์
8 นายพิชิต แฝงลาภ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ใต้
9 นายส าราญ เมืองพิล ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ-่บูรพา

10 นายส าราญ สามทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง
11 นายประเสริฐ เชื้อโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
12 นายธนพนธ์ โพธิอ์่อน ครู โรงเรียนบ้านกุ่ม
13 นายพวงไทย สาระค า ครู โรงเรียนบ้านดงดิบ
14 นางเพ็ญศรี ศิวะเทเวศร์ ครู โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
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15 นางเย็นใจ ขุนทวี ครู โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
16 นางสาวเพ็ญศรี แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านค าหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
17 นางรักพิน สุโภภาค ครู โรงเรียนบ้านค าหนามแท่ง
18 นายศิระ แนวจ าปา ครู โรงเรียนบ้านกุดชมภู
19 นางสุพัตรา พรรณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
20 นางนวลฉวี จงวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
21 นางวิลักขณา จันทร์ทอง ครู โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
22 นายสุบรรณ์ เขียวสะอาด ครู โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
23 นางอุดมลักษณ์ บัวหยาด ครู โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
24 นางสาวจิตประสงค์ วงศ์คูณ ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี
25 นางสมปอง ยุทธยง ครู โรงเรียนบ้านสะพือใต้
26 นายชัย หยงสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
27 นายวิระสันต์ สมโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
28 นางเพ็ญนี พนาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนกเต็น
29 นางอัญชนา จันทวีศิริรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
30 นางอุบลศรี การสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
31 นายศิริพงศ์ ชัยมีแรง ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
32 นางชนิดา มิ่งไชย ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
33 นางรัตนาภรณ์ ผารัตน์ ครู โรงเรียนมชนบ้านดอนใหญ-่บูรพา
34 นายมรกต ศรีทา ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
35 นางสมปอง วงศ์ค า ครู โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย
36 นายวิษณุ ศักด์ิบูรณาเพชร ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่
37 นางสาวดารุณี ถาวรเสถียร ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือค า
38 นายประสิทธิ ์แก้วกัญญา ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
39 นางสุรภา มาศธีรวัตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
40 นางวิมลฤดี ปัทถาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
41 นางวิไลวรรณ เพชรผดุง ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิก์ลาง
42 นายสกล บัวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิใ์ต้
43 นางจุไรรัตน์ แดงงาม ครู โรงเรียนบ้านแก่งกบ
44 นายสมคิด ศรีบุระ ครู โรงเรียนบ้านนาทม
45 นายสมาน ดุจดา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
46 นายวิสุทธิ ์ทองเต็ม ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
47 นายสุกันท์ พรสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านค าเตย
48 นายชัยปรุฬห์ แก้วแสน ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
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49 นายจีระศักด์ิ สายรอด ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
50 นายสมหวัง พรมทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
51 นายเสรี เจริญราช ครู โรงเรียนบ้านนาคาย
52 สิบตรีสมศรี วงษ์เย็น ครู โรงเรียนบ้านห้วยดู่
53 นางนัยนา อินทร์โสม ครู โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
54 นางสาวพรรณี พูลมาศ ครู โรงเรียนบ้านกุดชมภู
55 นายสุนทรศักด์ิ เคหารมย์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
56 นายศุภศิษฎ์ ฤทธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
57 นางสุมาลัย สร้อยค า ครู โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
58 นางนวลฉวี ดวงเฉลิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
59 นางธาริณี สุวรรณกูฎ ครู โรงเรียนบ้านแก่งยาง
60 นางนิตยาพร ชาญจิตร ครู โรงเรียนบ้านนาดี
61 นางรัตนาพร ฟักศรี ครู โรงเรียนบ้านนาดี
62 นางมะลิ ไทยธวัช ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
63 นางบริสุทธิ ์จันทร์ตา ครู โรงเรียนบ้านบุง่ค า
64 นางวรรณลี ทองลอง ครู โรงเรียนบ้านภูมะหร่ี
65 นางลัดดาวรรณ ทองสว่าง ครู โรงเรียนบ้านภูมะหร่ี
66 นางประพิศ รินทรามี ครู โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
67 นางบัวเงิน เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือสะพานโดม
68 นางพิมพรรณ์ สมศรี ครู โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
69 นายพิทูล สดสุข ครู โรงเรียนบ้านโนนยานาง
70 นางนีระนุช สดสุข ครู โรงเรียนบ้านโนนยานาง
71 นางสุชาดา ค าอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
72 นายอรุณ ดลภักดี ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
73 นายองอาจ เทพบุญตา ครู โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ
74 นางนิภาพร ดวงไข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
75 นางสายทอง ดวงไข ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
76 นางสาวอรุณี ทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
77 นางสมใจ ชนะภัย ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห)์
78 นางเบญจพร ทันตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห)์
79 นายประดิษฐ์ โพธ์งาม ครู โรงเรียนบ้านไร่ใต้
80 นางผ่องศรี สารปัญญา ครู โรงเรียนบ้านโนนสุข
81 นายโสพล กอแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
82 นางวลัยจิตร์ บุญทน ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
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83 นางไพรวรรณ ธานี ครู โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
84 นายวีรวัฒน์ กาเผือก ครู โรงเรียนบ้านแขมใต้
85 นางจันทรลา ลาภเย็น ครู โรงเรียนบ้านแขมใต้
86 นางนวลมณี อรุณเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาเอือด
87 นางสาวอัมพร ค าสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง
88 นางวรรณดี วงศาสุข ครู โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
89 นายศุภชัย โอษฐิเวช ครู โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
90 นายเสริม ศรีภา ครู โรงเรียนบ้านค าเตย
91 นางจารุวรรณ สุภาการ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ-่บูรพา
92 นางวัฒนา สาริจันโท ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ-่บูรพา
93 นายสุรชัย อัศฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านค าไหล
94 นายอรุณ ควรชม ครู โรงเรียนบ้านหนองเชือก
95 นายประสพ กิ่งจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม
96 นางปิน่ บุญพบ ครู โรงเรียนบ้านโนน
97 นายสุวรรณ ศรีชื่น ครู โรงเรียนบ้านหินโงม
98 นางบุษปกร อุ่นศรี ครู โรงเรียนบ้านนาเลิน
99 นายวิระ มณีภาค ครู โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ

100 นายเสริม นพราช ครู โรงเรียนบ้านชาด
101 นายอุทัย ภิญโญ ครู โรงเรียนบ้านโคกเทีย่ง
102 นางมณีรัตน์ ธิมาทา ครู โรงเรียนบ้านค าเขื่อนแก้ว
103 นางสลัด เพิม่เพียร ครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
104 นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านพลาญชัย
105 นางวิชดา วงษ์กุลธวัช ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
106 นางวิไลวรรณ ศรีจันดา ครู โรงเรียนบ้านบัวแดง
107 นางสุจิตรา ชาญศร ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
108 นางบัวไข ทองสุก ครู โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
109 นายนรา ทองสุก ครู โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)

1 นางทองเลียน แฉขุนทด นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
2 นายชรินทร์ ถีระทัน ศึกษานิเทศก์
3 นายวีระชัย พลโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค านางรวย
4 นายหัน พันชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย
5 นายอุบลแดง สิทธิวรเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง
6 นายศิลปธาน ไกรยรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
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7 นางสาวปริชาติ ชมชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผ า
8 นายอาจ ดวงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
9 นายวิเศษ สารสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม

10 นายณธวรรธน์ เสาหิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าโพธิโ์คกก่อง
11 นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
12 นายภูวนาถ อิ่มทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)
13 นางนงลักษณ์ จันดาคูณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
14 นางภานุมาศ นพคุณ ครู โรงเรียนบ้านโพธิม์ูลเพียเภ้า
15 นางสราญรัตน์ กงฉาก ครู โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก
16 นางบริสุทธิ ์ชอบงาม ครู โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก
17 นางสุพรเพ็ญ ประดิษฐ์ศิลป ครู โรงเรียนบ้านค านางรวย
18 นางอนงค์ ธนสารกุล ครู โรงเรียนบ้านหาดสวนยา
19 นางสวาท สุขสราญรมย์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
20 นางทศพร ตาดสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบัววัด
21 นางอัมราวัลย์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห)์
22 นางไสว ท่าโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
23 นางกมลวรรณ เทพสุริยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านค าขวาง
24 นางสกุลยา สกุลพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค าขวาง
25 นางจริยาพร กมลฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านค าขวาง
26 นางสุพิศ เสาร์ทอง ครู โรงเรียนบ้านค าขวาง
27 นางสกุลรัตน์ จันทมา ครู โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
28 นางราตรี ยอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
29 นายพรศักด์ิ สุขสิงห์ ครู โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
30 นางนงค์นิตย์ บุญชัยโย ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
31 นางประถม เหล่าโก้ก ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
32 นางวิลาวัลย์ ไชยวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
33 นางรัตนาพร จันทร์น้อย ครู โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
34 นางเกษร ขันธเกษ ครู โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)
35 นางนริศรา คติชอบ ครู โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)
36 นางสุพัตรา สมสุข ครู โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย
37 นายกิจนันท์ ผิวเงิน ครู โรงเรียนบ้านถ่อน
38 นางสุภาพร ทองทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านถ่อน
39 นางวิไล เวฬุวนารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านถ่อน
40 นางสาวนิภา พาเรือง ครู โรงเรียนบ้านบุง่หวาย
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41 นางธนิกานต์ ศาสตร์ศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านท่างอย
42 นางดุสิดา สีทาน้อย ครู โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)
43 นางมณีทอง ทองสลับ ครู โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)
44 นางนฤมล แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองกินเพล
45 นางปิยพร พรหมนนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งค า
46 นางสายอาลัย ชาติวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเปือย
47 นายเรืองศักด์ิ โคตะสา ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง
48 นางสุมาลี ทัศบุตร ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง
49 นางสวาท ทีงาม ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง
50 นางอังคณา อายุพา ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง
51 นายธวัช ลาธุลี ครู โรงเรียนบ้านแกนาค า
52 นายธนเดช เพ็งธรรม ครู โรงเรียนบ้านแกนาค า
53 นายนิคม ประเสริฐการ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
54 นายวิเชียร วงษาบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง
55 นางสุรีภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบอน
56 นางสุนันทา มานุช ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา
57 นางมลวิภา พรมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา
58 นางพรทิพย์ สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง(คุรุประชาสามัคคี)
59 นางแสวง ตระการ ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
60 นางกานดา ต่อนค าสน ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
61 นายเชาวนันท์ ขันธเกษ ครู โรงเรียนบ้านผับแล้ง
62 นายทองมา ท าสะอาด ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกล้ียง
63 นางสาวสุมน มุขมณี ครู โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง
64 นางสาววาสนา ประสานสิน ครู โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง
65 นายชรินทร์ จันทร์ทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
66 นายวัชราห์ มีโชติ ครู โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
67 นางอัมพร ประจญยุทธ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
68 นางพวงเพชร ต้ังจรูญศรี ครู โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง
69 นางวิจิตต์ ขัมภรัตน์ ครู โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง
70 นางเสง่ียมสุข ศรีพรหม ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)
71 นายสมพร ไชยพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วง
72 นางสาวดุษณีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ครู โรงเรียนบ้านทรายทอง
73 นางคัลทรียา ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนบ้านนาดี
74 นายสุรชาติ ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาง
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75 นายอ าเภอ มุกดาหาร ครู โรงเรียนบ้านนาเรือง
76 นางสุปราณี มุกดาหาร ครู โรงเรียนบ้านนาเรือง
77 นายสมคิด สุเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านหินลาด
78 นายไวทยานันท์ วงศ์อุ่น ครู โรงเรียนบ้านค าโพธิโ์คกก่อง
79 นางสมปอง หิมรัญรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
80 นางลัดดา แสนศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
81 นางกมลวรรณ ควาญช้าง ครู โรงเรียนบ้านบุง่มะแลง
82 นางเพ็ญจันทร์ เอกสุข ครู โรงเรียนบ้านผ้ึงโดม
83 นางสาวฉวีวรรณ รัฐิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านผ้ึงโดม
84 นางประไพรัตน์ ประสานวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
85 นางฉวีวรรณ สุราวุธ ครู โรงเรียนบ้านแก่งโดม
86 นางวัชชิราภรณ์ ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์
87 นางวิไลวรรณ วรรณทวี ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
88 นางเบญจพร สวนมา ครู โรงเรียนบ้านส าโรงคุรุราษฎร์วิทยา
89 นางบรรจง บุตรดิษฐ ครู โรงเรียนบ้านส าโรงคุรุราษฎร์วิทยา
90 นายธีรเวทย์ เกตศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านค้อน้อย

1 นายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์
2 นางสาววรินมณี ต้ังพรมจรรย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายวิทยา โลมากาล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง(เดชอุดม)
4 นายญาณภัทร นามแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก)
5 นายประเทือง บุตตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดี
6 นางสุธาลินี ค าสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางกลาง
7 นายจงกล ชูเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
8 นายณรงค์ศักด์ิ หงษ์ค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ
9 นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าโมง

10 ว่าทีร้่อยตรีถวิล เกษสุพรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝ่ังเพ
11 นายวันชัย สามารถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
12 นายเพิม่ศักด์ิ ทองเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง
13 นายสมัย บุญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกแสง
14 นายกิตติศักด์ิ ชุมทอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
15 นายสุทัศน์ ไตรภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
16 นายสุวัฒน์ ค่าแพง ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
17 นายภัทรภณ มนัส ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสามัคคี

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
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18 นางธนภร สายพันธ์ ครู โรงเรียนเจริญศึกษา
19 นางรวิพรรณ ไชยผา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
20 นางทัศนีย์ ค าหอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
21 นางวราภรณ์ แสงเดือน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
22 นางบุญเกื้อ จันทรภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
23 นายรักชาย สะอาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
24 นางสุนทรี ละดาดก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
25 นางเกศิณี ประสมทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
26 นายชูชาติ แก้วศรี ครู โรงเรียนน้ ายืน
27 นางสมใจ ประพันธา ครู โรงเรียนน้ ายืน
28 นางสุขฤดี กลยาณีย์ ครู โรงเรียนน้ ายืน
29 นางอัจฉรา วงศ์สาลี ครู โรงเรียนน้ ายืน
30 นายสุวรรณ พันธ์ใหญ่ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าโดมใหญ่
31 นายราชันย์ กสิภูมิ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
32 นายคงฤทธิ ์กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกลาง
33 นางสถิตย์ ปามุทา ครู โรงเรียนบ้านกลาง
34 นางผิวพร จันเขียว ครู โรงเรียนบ้านกุดประทาย
35 นางสุดาดวง พึง่ตน ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
36 นางจันทร์สมร หมั่นนิยม ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
37 นายธีร์ธนสาร ศิรินวนันท์ ครู โรงเรียนบ้านเก่าขาม
38 นางสุรณี สุทโธ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
39 นางนภาพร ตรีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
40 นางบัวกัน จันทร ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
41 นายสวาท ดวงศิริ ครู โรงเรียนบ้านค านาแซง
42 นายประเสริฐ ต๊ิบพูน ครู โรงเรียนบ้านซ าหวาย
43 นางจันที จันเทศ ครู โรงเรียนบ้านโซง
44 นายระวี จันทา ครู โรงเรียนบ้านดวน
45 นายนันต์ ยิ่งยงค์ ครู โรงเรียนบ้านดวน
46 นางสายสวาท วงศ์เพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านดวน
47 นายไมตรี ชาญเฉลิม ครู โรงเรียนบ้านดอนโจด
48 นายเทวัญ ยืนยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านตบหู
49 นายเทียนชัย เจริญศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย
50 นางสุรีย์วรรณ สามารถ ครู โรงเรียนบ้านตายอย
51 นางเกสร บุญลือ ครู โรงเรียนบ้านท่าก่อ



๕๙๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
52 นายสนอง จันทร์เพ็ง ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิศ์รี
53 นายวิชัย บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิศ์รี
54 นางสุชาดา ซ่ือตรง ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิศ์รี
55 นายแมกเมฆ อุทธสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เพียง
56 นางอรวรรณ บุญใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านนากระแซง
57 นางอินทิรา สุภรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านนาแคน
58 นางบัวรินทร์ ชิดเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านนาแคน
59 นางค าเพชร บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
60 นางอุทัยวรรณ พรหมพล ครู โรงเรียนบ้านนานวล
61 นายเปรียว ศรีบุญ ครู โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
62 นายพินิจ บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาห่อม
63 นายวีระพล โพธิธ์า ครู โรงเรียนบ้านโนน
64 นายสมปราชญ์ วามะขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนน
65 นางพรรณี ระรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแก้ง
66 นางลออ เชื้อแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโนนขาม
67 นางสาวนันทา แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม)
68 นายมานพ ธานี ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม)
69 นางสาวอุดม ไชยโยธิน ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน
70 นายถนอมพล บานฤทัย ครู โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
71 นางเสถียร แก้วมณี ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก)
72 นายณรงค์ชัย ภักด์ิพล ครู โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
73 นายพงษ์พันธ์ ท าทอง ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม)
74 นางสังวาลย์ งามเถื่อน ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ าขุ่น)
75 นางยุพิน ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ าขุ่น)
76 นายบุญช่วย แสวงผล ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)
77 นายสมบูรณ์ บ าเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)
78 นางลมุนจิตร คุณุ ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)
79 นายเคน สุนา ครู โรงเรียนบ้านโนนหุง่
80 นายประกิจ ตาธุวัน ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
81 นางมัณฑนา บุญค่ัง ครู โรงเรียนบ้านบัวงาม
82 นางชวนพิศ ทองมูล ครู โรงเรียนบ้านบัวงาม
83 นางสมพร พวงอก ครู โรงเรียนบ้านบุง่ค า
84 นายดุษฎี บุญลา ครู โรงเรียนบ้านเบ็ญจ์โนนดู่
85 นางสุพัตรา แตงไทย ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง
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86 นางหนูกุล สุขช่วย ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร
87 นางอาภรณ์ บังศรี ครู โรงเรียนบ้านโพธิส์ง่า
88 นายประยงศักด์ิ ศรีภา ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
89 นางสาวเพิม่พร ธนสีลังกูร ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
90 นางบังอร หงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
91 นางสาวทิพยา พิมพ์พันธ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
92 นางพรทิพย์ จ าปาอ่อน ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต
93 นางเบญจมาศ อ่อนทะเล ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
94 นายวิรัตน์ วิเชียร ครู โรงเรียนบ้านยางกลาง
95 นายสุวิทย์ อ่ ารัศมี ครู โรงเรียนบ้านยางใหญ่
96 นายสมาน สีหานารถ ครู โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
97 นางมานิต สังฆกาโล ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
98 นายประนอม กระโทกนอก ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
99 นางชมพูนุท อ่อนมณี ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า

100 นายณัฐพงศ์ ไสยมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
101 นางทิพมณี สายเมฆ ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
102 นายถาวร บุญเฉลียว ครู โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
103 นางละมัย ผลรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
104 นายศักดา มีกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
105 นางวิชชุนันท์ บุญศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง(เดชอุดม)
106 นายบวรศักด์ิ อิ้มค า ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง(เดชอุดม)
107 นางนาตยา ผดุงเวียง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง(เดชอุดม)
108 นางสาวศิริรัตน์ พวงจ าปา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง(เดชอุดม)
109 นายประสิทธิ ์ทองบ่อ ครู โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
110 นายกล้าศักด์ิ แก้วกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
111 นายวรศักด์ิ สุทธิจักร์ ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
112 นายสรณะ นิชรัตน์ ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
113 นางดวงเดือน บุตตะ ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
114 นางชูศรี นาคภู่ ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
115 นางมยุรี ทับทิมหิน ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
116 นายเดชด ารง พงศ์พืน้ ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
117 นายพิพิธธน สุคันธรัต ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
118 นายชัยรัตน์ สายธนู ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
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๑ นายอดิศักด์ิ วิไลลักษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
๒ นายชลอ เขียวฉลัว ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓ นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
๔ นายปรีชา ชูเชิด ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๕ นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส
๖ นางสาวสุณี ธีระชัยวรกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม
๗ นายพัทธพงศ์ มนต์อรุณโรจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก
๘ นายวันชัย ยงวณิชย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๙ นางบุษบา ประยูรทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์

๑๐ นายอัชลิต พัฒคุ้ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
๑๑ นายสัมฤทธิ ์ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระเกศ
๑๒ นายรัชดากร แดงโรจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
๑๓ นายมนตรี กมลอดิศัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
๑๔ นางกอบกุล อุสาโห รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๕ นางสาวจันทร์เพ็ญ หาญจิตต์เกษม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๑๖ นางวันธนา ทวีบุญญาวัตร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๑๗ นางประภาศรี อยู่เจริญ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๑๘ นางสาวพจมาลย์ เพ็งปาน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๑๙ นายด ารงฤทธิ ์สุวรรณชาศรี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๐ นางกฤษณวรรณ กิติผดุง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๑ นางสาวสุคนธ์ ภัทรีชวาล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๒ นางบุษกร จิตติมิต ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๓ นางปริศนา ศรีเมฆ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๔ นายสมหวัง ชัยตามล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
๒๕ นายอาทร ธนวัฒน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
๒๖ นางกรรภิรมย์ กองศรี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
๒๗ นางลักขณา ทรัพย์วารี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
๒๘ นายดิเรก หุน่สุวรรณ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
๒๙ นายเกรียงศักด์ิ เจียรมาศ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
๓๐ นางสาวเพ็ญภาค เนตรวิศาล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
๓๑ นางสาวพวงชมพู มาศเขื่อนขันธ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
๓๒ นางสาวภรอ าภา สุขผ้ึง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
๓๓ นายชูชาติ เพ็งอาทิตย์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1
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๓๔ นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชา
๓๕ นางวันเพ็ญ วงศ์พัชราภรณ์ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชา
๓๖ นางอร่าม ธุระพันธ์ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชา
๓๗ นางพัชรา คงแก้ว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๓๘ นางเบญจวรรณ สุรินทร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๓๙ นางกุลวดี ไพจิตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๔๐ นางทัศนีย์ สมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔๑ นางศศิวีณ์ กฤตยาวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔๒ นางอุไรวรรณ มะลิทอง ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
๔๓ นางสาวฐิติพร จรรยาวิจิตร ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
๔๔ นางสาวผ่องศรี กล่ินศรีราช ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
๔๕ นายอาคม จันทร์วงงาม ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
๔๖ นางจุฬวดี สุวันทารัตน์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
๔๗ นายสุวัฒน์ ทองรักษ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
๔๘ นางรุจิรา บัวเผ่ือน ครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๔๙ นางอัจฉรา เพิม่พูล ครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๐ นายพงศ์วิทย์ เสาวรส ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
๕๑ นายประจิต เอื้ออภิสิทธิว์งศ์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
๕๒ นางสาวสมใจ เสถียรธรรมวิทย์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
๕๓ นางสาวสุกัญญา เชยวัฒนา ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
๕๔ นางสาวชวนชม ใบม่วง ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
๕๕ นางนันทพร ภิรมย์แทน ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
๕๖ นางพัชรินทร์ ลีละศาสตร์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
๕๗ นางสุจิตรา ศิรประภาพงศ์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
๕๘ นางลักษณ์ ทรงธรรม ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๕๙ นายจิระวัชร์ นิยมใหม่ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๖๐ นางศรีสุนทร นุชนารถ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๖๑ นายสุรศักด์ิ ถามั่งมี ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๖๒ นางพิไลภรณ์ เทียมฉัตร์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๖๓ นางจรรยพร พันธุม์ณี ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
๖๔ นางจุฑา แก้วตา ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
๖๕ นางสาวศุภวรรณ ว่องสิริไพศาล ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
๖๖ นางเฉลียว ทิพย์พงษ์ ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
๖๗ นางพาชื่น องค์วรรณดี ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
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๖๘ นางพวงทิพย์ ฉิมจ าเริญ ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
๖๙ นางเพ็ญทิพย์ มามาก ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
๗๐ นางสาวใจปอง ส้มล้ิม ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
๗๑ นางนรีกานต์ โชติวัฒนตระกูล ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
๗๒ นางสาวสุนีย์ กิตติศิริพิพัฒน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
๗๓ นายวีรชัย ศรีขจร ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
๗๔ นางทรงศรี วังกานนท์ ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
๗๕ นางสุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
๗๖ นางจรัสศิริ จินดากุล ครู โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๗๗ นางสาวสุคนธา จงอ่อน ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๗๘ นางนาฏณฎา ชมภูนุช ครู โรงเรียนมหรรณพาราม
๗๙ นายสายัณห์ โพธิไ์พจิตร ครู โรงเรียนมหรรณพาราม
๘๐ นางเพ็ญรุ่ง วงษ์สังข์ทอง ครู โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
๘๑ นายเทวินทร์ ประยุง ครู โรงเรียนศึกษานารี
๘๒ นางอุไร อรุณฉาย ครู โรงเรียนศึกษานารี
๘๓ นายกิตติภพ กุลฤทธิ์ ครู โรงเรียนศึกษานารี
๘๔ นายฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์ ครู โรงเรียนศึกษานารี
๘๕ นางรุ่งนภา เส็งไธสง ครู โรงเรียนศึกษานารี
๘๖ นายปรีชา รัตนคช ครู โรงเรียนศึกษานารี
๘๗ นายชัยพร นาควิเชียร ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
๘๘ นางเพียงพร สุโชดายน ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
๘๙ นางสาวนวพรรณ สิงห์ปี ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
๙๐ นางสมาพร ภูร่ะหงษ์ ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
๙๑ นายลือชา สืบสกุลทอง ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
๙๒ นายนพรัตน์ เทีย่งตรง ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
๙๓ นางเพชรรัตน์ เทีย่งตรง ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
๙๔ นายมาโนช ศรีจารุเมธากร ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
๙๕ นางสาวระวิวรรณ ไม้แก้ว ครู โรงเรียนวัดรางบัว
๙๖ นายพนมยงค์ โสภา ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
๙๗ นางรัตนาภรณ์ คงเจริญ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
๙๘ นางสาวธัญญรัตน์ พุม่มะรินทร์ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
๙๙ นายสมยง ถาศักด์ิ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า

๑๐๐ นายโสภณ วงษ์แท่นทอง ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
๑๐๑ นางสาวพฤฒิสิญจน์ ไทยเจริญสุข ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
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๑๐๒ นางผกานันท์ ใบศรี ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
๑๐๓ นางสาวกรวรรณ ศรีรวิภาส ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
๑๐๔ นายสมศักด์ิ ข าปู่ ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
๑๐๕ นางไพพรรณ ข ามะโน ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
๑๐๖ นางวราภรณ์ หงสะมัต ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
๑๐๗ นางสมหมาย แป้นชีวิต ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
๑๐๘ นางจันทร์เพ็ญ มณีนาค ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
๑๐๙ นางพรรณี อ้นรัตน์ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
๑๑๐ นางสุพัตรา เย็นเกล้ากุล ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
๑๑๑ นางสาวอารมณ์ อินทร์ภูเมศร์ ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
๑๑๒ นางหฤทยา สุขวรกิจวนิช ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส
๑๑๓ นางสุธี เส็งทอง ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส
๑๑๔ นางยุพิน แสงผดุง ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
๑๑๕ นางธารทิพย์ พวงสุข ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
๑๑๖ นางสาววราภรณ์ สุพันธุว์ณิช ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
๑๑๗ นางรจนา วิภาสกรวราวุธ ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๑๘ นายจิรศักด์ิ รัตนภักดี ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๑๙ นางสาวอารีย์ ล้ีอุดม ครู โรงเรียนวัดบวรมงคล 
๑๒๐ นายชัชวาลย์ พึง่สมบัติ ครู โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
๑๒๑ นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
๑๒๒ นางพัชรี บุญโพธิ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
๑๒๓ นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
๑๒๔ นายรัชต์ จันทพลาบูรณ์ ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๒๕ นางญาดารัตน์ ศิระมาด ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๒๖ นายวีระพล อินทร์กอง ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๒๗ นางบุญเรือน เฑียรทอง ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๒๘ นางชุมเกศิณี เรืองลายคราม ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๒๙ นางชนานาฎ ล้อมเจริญพงษ์ ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๓๐ นางสาวสมสงวน เย็นเปีย่ม ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๑๓๑ นางสาวภทัรพิชญ์นนัท์ สถาปติานนท์ ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
๑๓๒ นางอุไร ปิน่ทอง ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
๑๓๓ นางพรพรรณ ประเสริฐสุขรัตน์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
๑๓๔ นายดนัย ดอนมอญ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
๑๓๕ นางสาวฉันทนา ชูดวง ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
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๑๓๖ นางสาวนวพรรณ เกิดโพธิช์า ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
๑๓๗ นายประสิทธิเวช ไชยโย ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
๑๓๘ นางศรัณยาภร ศรแจ่ม ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
๑๓๙ นางศราวัณ ค าพร้อง ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
๑๔๐ นางสุนันทา ไพศาลศิลป์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
๑๔๑ นายมานพ พุกท่าไม้ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
๑๔๒ นางสาวสรินนา รักอนันตชัย ครู โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๑๔๓ นางบุษบา สุทธิสัมพนิช ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
๑๔๔ นางวาสนา พงษ์ภักดี ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
๑๔๕ นางศรีสุดา ศรีจารุเมธากร ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
๑๔๖ นางสาวอนิสา ยงยืน ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
๑๔๗ นางพรทิพย์ โมขศักด์ิ ครู โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
๑๔๘ นายสกล อโศกวัฒนะ ครู โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
๑๔๙ นายเทียนชัย พงษ์ศิริ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๑๕๐ นายจักรพล งามศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๑๕๑ นายอ าพล ลือสมุทร ครู โรงเรียนวัดสังเวช
๑๕๒ นางสาวขนิศภัธน์ ประชากิตติกุล ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
๑๕๓ นางสาวสมศรี มั่นอนันต์ทรัพย์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
๑๕๔ นางสาวมาลี วรงค์ธรรม ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๑๕๕ นางเสาวณีย์ ฉิมสุนทร ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๑๕๖ นางสาวอารีย์ ประภพรัตนกุล ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๑๕๗ นางตรีรัตน์ โพธิสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๕๘ นายปรีชา ไชยเพ็ชร ครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
๑๕๙ นายภาสกร ราชู ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
๑๖๐ นางวัชราภรณ์ วัฒนศัพท์ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
๑๖๑ นางสุขใจ บัณฑิตพุฒ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
๑๖๒ นายธันวา ชัยวณิชย์ ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
๑๖๓ นายสุวรรณ ผาดไธสง ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
๑๖๔ นางสาวขวัญสุดา ประวะภูโต ครู โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
๑๖๕ นางเพ็ญศรี เกตุอรุณรัตน์ ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
๑๖๖ นางพัชนี รุจิระชุณห์ ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
๑๖๗ นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
๑๖๘ นางสาวนันทนา บัวบุตร ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
๑๖๙ นายสุพจน์ หิญชีระนันทน์ ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก
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๑๗๐ นางสาวเสมอใจ สืบนุสนธิ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
๑๗๑ นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักด์ิเจริญ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
๑๗๒ นายทวีทรัพย์ รสานนท์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
๑๗๓ นายอาคม แผ่แก้วมณี ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
๑๗๔ นายนิวัตร ตันไพศาล ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
๑๗๕ นางถวิลวัลย์ อัมรินทร์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
๑๗๖ นายเอนก แย้มขจร ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๑๗๗ นางสาววันดี พงษ์อุดมปัญญา ครู โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
๑๗๘ นางสาวจินดาวรรณ ศิวะนารถ ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
๑๗๙ นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปภัมถ"์
๑๘๐ นางศิริวรรณ สิงห์ปาน ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
๑๘๑ นางสมจิตร์ ศิริวิสูตร ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
๑๘๒ นายสมใจ ช้างเจริญ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
๑๘๓ นางสาวสุปราณี บุญจิตร ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
๑๘๔ นางสุพร สุขสโมสร ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
๑๘๕ นายอนุรักษ์ ส่วนลม้าย ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
๑๘๖ นายชัชวาล มณีพันธุ์ ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
๑๘๗ ว่าทีร้่อยตรีวัฒนา วุฒิประพันธ์พงศ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
๑๘๘ นายโชติ จี่พิมาย ครู โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๑๘๙ นายชลอ ศรีนาค ครู โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๑๙๐ นายบุญสม พิมพา ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
๑๙๑ นายเสรี เพ็ญสุขสันต์ ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
๑๙๒ นายสมชัย ทองค าสุก ครู โรงเรียนวัดรางบัว
๑๙๓ นางพัชรินทร์ อามระดิษ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
๑๙๔ นางสาวกรองพันธุ ์พันธุเ์กษร ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
๑๙๕ นางสาวพรสวรรค์ กระจ่างสด ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
๑๙๖ นางสาวนิยดา พงศ์พาช านาญเวช ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
๑๙๗ นางสาวเกศินี ว่องศิริพร ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๙๘ นางสาวพิมพาภรณ์ สถาวรานนท์ ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๑๙๙ นายพยนต์ สังข์ส าราญ ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
๒๐๐ นางทักษิณา เสริมศรี ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
๒๐๑ นางปิน่ฤทัย ติวาสนันท์ ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
๒๐๒ นางสวนขวัญ สกุลช่างอโศก ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
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1 นางศิรินันท์ จิวตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
2 นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
๓ นายสมหวัง สมานรักษ์ ศึกษานิเทศก์
4 นายสุรพล พาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5 นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
๖ นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง
7 นายเทียน กล่ าบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์หุน่บ าเพ็ญ
๘ นายชัยสิทธิ ์ดอนท้วม ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
9 นางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

10 นายประพนธ์ หลีสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
๑๑ นายธีรัช ไชยยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
12 นางพรภินันท์ เลาะหนับ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
๑๓ นายไพบูลย์ กล้าหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
14 นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
15 นายณนภ เล้ียงถนอม รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
๑๖ นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง
17 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
๑๘ นางอุมาพร ไชยฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา
19 นาวาอากาศตรี หญิง พมิพร เทียนอดุม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี
20 นางรัตน์จ าเรียง เพชรแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
๒๑ นางพัชรี ราชสาร รองผู้อ านวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
22 นายสน ปัญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
๒๓ นางวิรตี ชมภูจิต รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
24 นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
25 นายธาดา จิตรพันธุ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
๒๖ นางธัญญวัน เมืองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
27 นางสาววัชราทิพย์ สีแดง ครู โรงเรียนจันทร์หุน่บ าเพ็ญ
๒๘ นางสุธิดา ธาราศักด์ิ ครู โรงเรียนจันทร์หุน่บ าเพ็ญ
29 นางพวงแก้ว ปานพรหมินทร์ ครู โรงเรียนจันทร์หุน่บ าเพ็ญ
30 นางมยุรี ปัญจาสุธารส ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
๓๑ นางเยาวภา เจริญบุญ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
32 นางสาวนงนุช มธุรส ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
๓๓ ว่าทีร้่อยตรีมนตรี ผดุงรัตน์ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
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34 นางดวงเนตร ดิษฐลักษณ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
35 นางสาวลัดดา สุนทรศิริ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
๓๖ นางธัญสินี ฐานา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
37 นางเกสร แสงสุริยัน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
๓๘ นางสาวบุปผา ทรงกฤษณ์ ครู โรงเรียนเทพลีลา
39 นางอรนุช ใจนันตา ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา
40 นางพรพิไล เจริญวัฒนะมงคล ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา
๔๑ นางนิศา เลิศวิมลรัตน์ ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา
42 นางศิริกุล สง่าแสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
๔๓ นางพร้ิวพรรณ นาคทัง่ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
44 นางสาวอุไรวรรณ บุญอุรพีภิญโญ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
45 นางอินถวา ดุลยพิจารณ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
๔๖ นางสาวบุศรา ดีรนานนท์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
47 นางเพียงนภา เอี่ยมระหงษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
๔๘ นางบุณฑริกา ช่วยประคอง ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
49 นางสาวกมลทิพย์ เศวตมาลย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
50 นายวรานนท์ ศิริเจริญ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
๕๑ นางสาวเลิศลักษณ์ คล่ืนสุวรรณ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
52 นายณรงค์ สกุลกรุณา ครู โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
๕๓ นางอภิรดี แสงอรุณ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
54 นางสาวลินดา ธาราศานิต ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
55 นางสุภาภรณ์ อุ่นเมตตาจิต ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๕๖ นางสาวเอื้อพร เส็งวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
57 นางผ่องใส ภูมิวิชิต ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
๕๘ นางภาสินี ลังประเสริฐ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
59 นางมาลิณี นิลแจ้ง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
60 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
๖๑ นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
62 นางนฤมล มุสิเกตุ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
๖๓ นางจิราภรณ์ วราชุน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
64 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
65 นางปราณี วีระหงส์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
๖๖ นางสาวสุวดี คงเพ็ง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
67 นางศิริกุล สง่าแสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
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๖๘ นางพร้ิวพรรณ นาคทัง่ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
69 นางสาวอุไรวรรณ บุญอุรพีภิญโญ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
70 นางอินถวา ดุลยพิจารณ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
๗๑ นางสาวบุศรา ดีรนานนท์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
72 นางเพียงนภา เอี่ยมระหงษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
๗๓ นางบุณฑริกา ช่วยประคอง ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
74 นางสาวกมลทิพย์ เศวตมาลย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
75 นายวรานนท์ ศิริเจริญ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
๗๖ นางสาวเลิศลักษณ์ คล่ืนสุวรรณ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
77 นายจักราวุธ อุ่นสอาด ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
๗๘ นางอวยพร นิ่มด า ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
79 นางชญาภา บุญประสานต์ ครู โรงเรียนบางกะปิ
80 นางวรรณา เย็นประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบางกะปิ
๘๑ นางวันดี แสงจันทร์ ครู โรงเรียนบางกะปิ
82 นางเพ็ญแข เมืองนก ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี
๘๓ นางนงลักษณ์ สุริยะฉันทนานนท์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี
84 นางพรทิพย์ แก้วใจดี ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี
85 นางสมนึก จงอร่ามเรือง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
๘๖ นางอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
87 นางประภาศรี นาคศรี ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
๘๘ นางสมศิริ โพธิพ์ุม่ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
89 นางนงนุช จ าปา ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
90 นางสาวสาคร เข็มทอง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
๙๑ นางสาววิไลลักษณ์ สุขแสงเปล่ง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
92 นางเรณู ศุกรโยธิน ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
๙๓ นางปรารถนา พงษ์เกตุกรณ์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
94 นางส่องแสง หนูรุ่ง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
95 นางธมนวรรณ เทวเดช ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี๒
๙๖ นางแฉล้ม ธรรมโกศล ครู โรงเรียนปทุมคงคา
97 นางสาวทองพูล ฦๅชา ครู โรงเรียนปทุมคงคา
๙๘ นางสาวไฉไล พึง่จันทรเดช ครู โรงเรียนปทุมคงคา
99 นางสาวมาลา ชูเกียรติศิริ ครู โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

100 นางนฤมล บุณฑริก ครู โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
๑๐๑ นางลินดา บัวหนู ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
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102 นางมาลินี มีพะเนาว์ ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
๑๐๓ นายวันชัย มาชูตระกูล ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
104 นายเรขา ปานทอง ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
105 นางทรัพย์เจริญ พันข์ขะวงศ์ ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
๑๐๖ นางสมลักษณ์ ประสาทเขตต์การ ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
107 นางอดิสา วัชรอ าไพวัณย์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
๑๐๘ นางรุ่งทิพย์ ศรีปราโมช ครู โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
109 นางสมใจ เรืองด า ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
110 นางสาวนวลจันทร์ เอี่ยวศิริ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
๑๑๑ นางสมศรี ชูเลิศ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
112 นางดวงมณี ตุลวรรธนะ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
๑๑๓ นางเกษร ศรีเทียม ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
114 นายบุญเลิศ พวงเงิน ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
115 นายส าเนียง เกตุพงษ์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
๑๑๖ นางโสภิตชา วิชัยศิริรัตน์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
117 นางเอื้องทิพย์ รัตนไพโรจน์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
๑๑๘ นางศิริลักษณ์ ทองศาสตร์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
119 นางสาวนิภา มานะการ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
120 นางจารุภรณ์ บรรจงศิริ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
๑๒๑ นายวิทิต ไสยนิตย์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
122 นางศศิธร คชหาญ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
๑๒๓ นางรุจยาพิณย์ ณ กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
124 นางเสริมสุข โชติช่วงฉัตรชัย ครู โรงเรียนราชด าริ
125 นางบุปผา วรรณวัฒน์ ครู โรงเรียนราชด าริ
๑๒๖ นางจิรัฏฐ์ อรุณโชติวงษ์ ครู โรงเรียนราชด าริ
127 นายอ านาจ แก้วโกมล ครู โรงเรียนราชด าริ
๑๒๘ นางสาวอุดมลักษณ์ สนามทอง ครู โรงเรียนราชด าริ
129 นางอินทิรา รัตนานันท์ ครู โรงเรียนราชด าริ
130 นางจิรฐา แก้วทรงพล ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
๑๓๑ นางปนัดดา บุญตานนท์ ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
132 นางอโนทัย มูลกัน ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
๑๓๓ นางศิริพร เวชภูติ ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
134 นางมารศรี อนันทคุณ ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
135 นายอนุรุธ เจือจันทร์ ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
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๑๓๖ นางเพียงใจ พรหมเทศน์ ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
137 นางงามพิศ โอทกานนท์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
๑๓๘ นายจ าลอง รอดสุข ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
139 นายฉลอง อาศัยกร ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
140 นางพรทิพย์ เม่นบางผ้ึง ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
๑๔๑ นายรุ่ง ธรรมสละ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
142 นายสุรยุทธ สิงห์ศิริ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
๑๔๓ นางอุไรวรรณ พันจินา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
144 นางอัจฉราภรณ์ เดชพุทธิวัฒน์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
145 นายมนัส เทพทวี ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
๑๔๖ นางลัดดาวัลย์ พูลศิริ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
147 นางเกศรินทร์ ส่งอ าพร ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
๑๔๘ นางสาวพร้อมฉัตร เรศานนท์ ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
149 นางสาววารุณี บุญทัด ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
150 นายศุภกิจ หนองหัวลิง ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๑๕๑ นางเตือนใจ เผือกกันศรี ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
152 นางสาวลัดดา สุขภิรมย์เกษม ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
๑๕๓ นางดุษฎี ยี่ตัน ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
154 นางสาวนพวรรณ ชนาเทพาพร ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
155 นางเอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์ ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
๑๕๖ นางกัญญา ฉายาวงศ์ ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
157 นายราชวัตร์ โหน่งที ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
๑๕๘ นางวริณษ์ยา พลไพรินทร์ ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
159 นายจกิจ สระอุบล ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
160 นายสมพงค์ แก้วแฉล้ม ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
๑๖๑ นายอนุรักษ์ หวังเสรี ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
162 นางสาวกรรณสูตร สุดบางกุ้ง ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
๑๖๓ นางสาวสุวรรณา ซันเฮม ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
164 นางสาวปรารถนา บัวเชย ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
165 นางวรรณธีรา สุทธิชล ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
๑๖๖ นายณรงค์ พันธุศ์รีมงคล ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
167 นางสุรางค์ เนียมฉาย ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
๑๖๘ นางสาวเดือนเพ็ญ ต้ังบูรณะกุล ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
169 นางมัทรี สุภาภา ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
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170 นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
๑๗๑ นางศศิกาญจน์ แก้วค า ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
172 นางกมลมาศ มีสุข ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
๑๗๓ นางอินตอง ถวิลการ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
174 นางพรทิพย์ โตมอญ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
175 นางอัปสรศรี คล่องอักขระ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
๑๗๖ นางชวนชื่น ทองสอง ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
177 นายพินิจ อัครสานนท์ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
๑๗๘ นางสาวอาภรณ์ พานิชเจริญ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
179 นายธันยาวรรธน์ ประเสริฐผล ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
180 นางอนุรักษ์ ไวยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
๑๘๑ นางสาวสุวีรยา สิริลาภ ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
182 นางศรีนวล แก้วประดิษฐ์ ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๘๓ นางสุภักด์ิ เพิงใหญ่ ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
184 นางวารินทร์ สมเกียรติเจริญ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
185 นางสุปราณี บุญอิ่ม ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๑๘๖ นางรัศมี ทรงสิทธิโชค ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
187 นายสุพจน์ อานุภาวะวัฒน์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๑๘๘ นางวิภา เกตุเทพา ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
189 นางศรินทิพย์ งามเจริญ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
190 นางพนิดา เทียนศรี ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๑๙๑ นางสาวนงนาถ ชัยชนะวิจิตร ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
192 นางมาลัยวรรณ จันทร ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๑๙๓ นางรัชนี บุตรรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
194 นายจงกล ไพลด า ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
195 นายก าธร ศรีรัตนานนท์ ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
๑๙๖ นางกุลจิรา เหมือนสุทธิวงค์ ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
197 นางสาวเจรียงกรรณ์ จันทร์เดิม ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
๑๙๘ นางสาวดุษดี สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ
199 นางสาวพาณี ลัพธานันต์ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
200 นางดุษฎี ทองประเสริฐ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
๒๐๑ นางจันทนา พฤฒานุกิจ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
202 นางสาววิไล ปฐมปัทมะ ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
๒๐๓ นายอุดม ดีกระจ่าง ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
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204 นางเบญจวรรณ จังโหลนราช ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
205 นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน ครู โรงเรียนสารวิทยา
๒๐๖ นายสมศักด์ิ พัฒนาวิวัฒนพร ครู โรงเรียนสารวิทยา
207 นางประทุม ปานชื่น ครู โรงเรียนสารวิทยา
๒๐๘ นางดรุณี ล้ีสกุล ครู โรงเรียนสารวิทยา
209 นายธเนศ จะเรียมพันธ์ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
210 นายทรงศักด์ิ งามฤทธิ์ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
๒๑๑ นางสาวสุพิชชา ปัน้จาด ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
212 นางส าราญ รัตนกุล ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
๒๑๓ นางปิยะรัตน์ รุ่งสาย ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
214 นางเรณู ติรศรีวัฒน์ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
215 นางจันทนา ผลาเกส ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
๒๑๖ นางพิชยา ประภานนท์ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
217 นางบังอร ชาวน้ า ครู โรงเรียนหอวัง
๒๑๘ นางสาวอรินยา สถิรชาติ ครู โรงเรียนหอวัง
219 นางปพิมพ์กร จ ารัสประเสริฐ ครู โรงเรียนหอวัง
220 นางสาวกุลวรัตน์ วงศ์ชนะภัย ครู โรงเรียนหอวัง
๒๒๑ นายสมชาย นวลเพ็ชร ครู โรงเรียนหอวัง
222 นางอัจฉราฉวี โชติสกุล ครู โรงเรียนหอวัง
๒๒๓ นางอุษา ภูก่ าชัย ครู โรงเรียนหอวัง
224 นางสาวอนงค์ ด าดง ครู โรงเรียนหอวัง
225 นางสาววรรณา นะมิ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
๒๒๖ นางสุนี แต้พันธ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
227 นางบุญตา มะหะเลา ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
๒๒๘ นายสหชน วิริยะสกุล ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
229 นางอรอินทร์ เตชะอินทร์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
230 นางสาวปิยะนันท์ แย้มนวล ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
๒๓๑ นายสุรพงษ์ ทองจันทร์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
232 นายสุชาติ สุรารักษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
๒๓๓ นายอ านาจ นิลกลัด ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
234 นางสาวพรปวีณ์ ศรียะพันธุ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
235 นางวัลภา เจริญสรรพ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
๒๓๖ นายสมชาย ทองใบเล็ก ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
237 นางสาวบรรจงลักษณ์ แจ่มพุม่ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
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๒๓๘ นางศิริกุล กุลกิจก าจร ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
239 นางปราณี ลาภเกิน ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
240 นายวิทยา ร้ิวสวรรค์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

1 นายมานะ พุม่บัว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
4 นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
5 นายวรากร ร่ืนกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
6 นายธีรพล จ านงนิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากเกร็ด
7 นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
8 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
9 นายสมเจษฎ์ ผ่องยุบล รองผู้อ านวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์

10 นายทศพล แสงสองศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
11 นางกาญจนา ผลวัฒนะ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
12 นางสาวอนันต์พร เทียมเมฆ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
13 นางนิจรินทร์ ทองพิลา ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
14 นางฉันทณี ชาฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
15 นางเกตุนิตา ศรีสังข์ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
16 นายสมตระกูล นัอยพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
17 นางอรวรรณ เพ็ชรศิริกุล ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
18 นางสุภาณี รอดสิน ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
19 นางนริศรา พ่วงลา ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
20 นายผดุงศักด์ิ ตันติรัษฎากร ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
21 นางสุนีย์ วิทยสัมพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
22 นางทัศนีย์ อุ่นชื่น ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
23 นายยุทธนา ร่ืนเสือ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
24 นางสุรัตน์ ทองแจ้ง ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
25 นางนฤมล ศักด์ิศรีเกษมกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
26 นางสาวจันทนา จ าแนกรส ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
27 นางยุวนุช สุกัน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
28 นายประพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
29 นายเรวัตร ชาลาพล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
30 นางสาวกาญจนา หงวนเสง่ียม ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 3
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31 นางสุชาดา พลอยโสภณ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
32 นางสาวภาคินี หลิมสกุล ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
33 นางนันทนา คชเพชร ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
34 ว่าทีร้่อยตรีเปีย่ม พรหมมาโน ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
35 นายบวรยศ เดชโชคชัยเจริญ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
36 นางโสภาวรรณ กล่ าคล้าย ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
37 นางกรรณิการ์ ฟักเขียว ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
38 นางอรวรรณ เหมือนสุดใจ ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
39 นางปัทมาสน์ บุณยรัตพันธุ์ ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
40 นางเสาวณีย์ โกศลวิทยานันต์ ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
41 นางฉวีวรรณ ตันสถิรานันท์ ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
42 นางอัจฉรี ไชยนาเคนทร์ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
43 นางจรูญศรี จี้เพ็ชร์ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
44 นางโขมพัสตร์ ศรีดุษฎี ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
45 นางจันทนา ฤทธิศาสตร์ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
46 นางสมพร เล้ารัตนอารีย์ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
47 นางสิริเกษ เผ่าสุวรรณ์ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
48 นางสาวพรจันทร์ สุมาบัติ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี นนทบุรี
49 นางโกสุม สมหวัง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
50 นางยุพา บรรณาลัย ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
51 นางสมบุญ ปานโคก ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
52 นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
53 นางนิภวรรณ นวลศรี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
54 นางอัญชลี ด้วงแก้ว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
55 นางสมอุรา ทองรุ่งโรงจน์ ครู โรงเรียนปากเกร็ด
56 นางพรวิไล ทับแสง ครู โรงเรียนปากเกร็ด
57 นางสุธิดา อุไรวงศ์ ครู โรงเรียนปากเกร็ด
58 นางวิไลลักษณ์ ใจห้าว ครู โรงเรียนบางบัวทอง
59 นางวันพร งามสุทธิ ครู โรงเรียนบางบัวทอง
60 นางประเมิน ธนัคฆเศรณี ครู โรงเรียนบางบัวทอง
61 นางพัฒนา ปสันตา ครู โรงเรียนบางบัวทอง
62 นายนพดล อดทน ครู โรงเรียนบางบัวทอง
63 นางคัมภีรัย แก้วหาญ ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
64 นายอิทธิพันธ์ แสงเขียว ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
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65 นางนิจวรรณ ค าวังพฤกษ์ ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
66 นางอุทัยวรรณ ต้อยปาน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
67 นางจุลริณี ปัน้สังข์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
68 นางนภาพร บัวแก้ว ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
69 ว่าทีร้่อยตรีบ ารุง นอบน้อม ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
70 นางอัจฉรา เกตุกราย ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
71 นางประเทืองทิพย์ สังข์ทอง ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
72 นางสาวลักขณา เลิศธนวิทย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
73 นางเพลินใจ มหาวินิจฉัยมนตรี ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
74 นางสุรีย์พร ปานศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
75 นางสาวจิรา ตลึงจิตร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
76 นายสรชัย ประไพพงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
77 นางสุชาดา กุฎีพันธ์ ครู โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
78 นางศรีลา คลังนุช ครู โรงเรียนราษฎร์นิยม
79 นางกนกพร ถาวรประเสริฐ ครู โรงเรียนไทรน้อย
80 นายทวีศักด์ิ คงกะพัน ครู โรงเรียนไทรน้อย
81 นางสาวอรรถยา พามา ครู โรงเรียนไทรน้อย
82 นางณัฐมน พึง่อาศัย ครู โรงเรียนไทรน้อย
83 นางจินตนา ยศพงศ์ ครู โรงเรียนไทรน้อย
84 นายสมยศ หาญวีระ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
85 นางจันทนา สิทธิรุ่งเรือง ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
86 นายองอาจ สุวรรอาชา ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
87 นางพศวีร์ จันทร์กระจ่าง ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
88 นายจีระ ไวยปิติ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
89 นายสุรสิทธิ ์โมกขเสน ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
90 ว่าทีร้่อยตรีวิชัย วงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
91 นางสุวพรรณ เกียรติบ ารุง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
92 นางสาวรัตนา เปียทอง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
93 นางสาวสุวรรณา แสนสุข ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
94 นายปรีชา ช่วยสงค์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
95 นางปรานี มีวุฒิสม ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
96 นายจักรกฤช ค ามาทอง ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
97 นางรัตนา เวรุนิตย์ ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
98 นายวันชัย พานทอง ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
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99 นางสาวจิตราวรรณ หามาลี ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

100 นายเจษฏา ญาณคง ครู โรงเรียนปากกรานพิทยา
101 นางวันเพ็ญ ชูพงษ์ ครู โรงเรียนปากกรานพิทยา
102 นางกาญจนา ทองเจริญ ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
103 นายสมภาร ภูดิน ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
104 ว่าทีร้่อยตรีวิสิทธิ ์ฤกษ์ศิริ ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
105 นางสาววิไลย มุ่งเจริญ ครู โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"
106 นางยุพิน จุลปานนท์ ครู โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"
107 นายธีระพล พูลทอง ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
108 นายฉัตรชัย ภิญญะวรรณ ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
109 นางทิพย์วิภา สุวรรณหงษ์ ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
110 นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
111 นางบ าเพ็ญ ดนตรี ครู โรงเรียนบางบาล
112 นางธัญยภัสร์ ธนพัชร์อมรกุล ครู โรงเรียนบางไทรวิทยา
113 นางเกษร ภูจ่ าปา ครู โรงเรียนบางปะหัน
114 นายสุธี รักประพฤติ ครู โรงเรียนบางปะหัน
115 นายสมเกียรติ คงชนะ ครู โรงเรียนบางปะหัน
116 นางสาวสังวาลย์ วรรณม่วง ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"
117 นางเอมอร สมสืบ ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"
118 นางสาวพเยาว์ ไวยโรจน์ ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"
119 นางราตรี บัวงาม ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"
120 นางส าเนาว์ ศรีอรุณ ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"
121 นายนเรศ อินโท ครู โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
122 นางวิลาวัลย์ ยอดรักษา ครู โรงเรียนภาช"ีสุนทรวิทยานุกูล"
123 นางวันทิพย์ ศรีชัย ครู โรงเรียนภาช"ีสุนทรวิทยานุกูล"
124 นางสาวจงกล แสงสุกใส ครู โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
125 นางพรทิพา พานเข็ม ครู โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
126 นางสาวผอบ นาคะสนธิ์ ครู โรงเรียนผักไห"่สุทธาประมุข"
127 นางนฤมล กิจสมพงษ์ ครู โรงเรียนผักไห"่สุทธาประมุข"
128 นางสาวปัทมาภรณ์ เกษดี ครู โรงเรียนผักไห"่สุทธาประมุข"
129 นางณัฏฐภัทร พิมลพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิผั์กไห่(เวชพันธุอ์นุสรณ์)
130 นางเพ็ญทิพย์ อวยพร ครู โรงเรียนวัดโพธิผั์กไห่(เวชพันธุอ์นุสรณ์)
131 นายสมคิด ฉิมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
132 นางสาวจ าเนียร เหมือนประสาท ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
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133 นายรังสันต์ บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์
134 นายบุญฤทธิ ์บุญประคม ครู โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์
135 นางมาลี ดีวงษา ครู โรงเรียนอุทัย
136 นายศักดา ชัยเนตร ครู โรงเรียนอุทัย
137 นางส าเนา บ ารุงกิจ ครู โรงเรียนอุทัย
138 นางจิราภรณ์ ละอองศรี ครู โรงเรียนหนองน้ าส้มวิทยาคม
139 นายอ าพร ชะเอม ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
140 นายชวลิต บุญมี ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
141 นายอิทธ์ไชย เอี่ยมเพชร์ ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
142 นางมัณฑนา บุญมี ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
143 นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วง ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
144 นางสุนีย์ พันธุเ์พ็ง ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา
145 นางฉลอง อรรถจรูญ ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา
146 นางสมพร กิจวิธี ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา

๑ นายส าเริง ตาสว่าง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายชนวรรชฎ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๓ นายเชาวลิตร บัวสาร นิติกรช านาญการพิเศษ
๔ นายมาโนช รวยลาภ ผู้อ านวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
๕ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๖ นางปราณี ลายเสือ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
๗ ว่าทีร้่อยตรีวินัย ค านูเอนก รองผู้อ านวยการโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
๘ นายวิโรจน์ ดิลกชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๙ นายพลพร มากแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

๑๐ นางศจี โต๊ะวนิชรักษา ครู โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
๑๑ นางบุบผา อุรบุญนวลชาติ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
๑๒ นางพรทิพย์ หนุนทรัพย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
๑๓ นางวราภรณ์ พันธุห์ิม ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
๑๔ นายประนอม ค าทรัตน์ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
๑๕ นางรวิวรรณ์ เดชเกตุ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
๑๖ นางพงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันท์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
๑๗ นางรุจิรา แสงกรด ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
๑๘ นายสมบุญ จุ้ยเตย ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
๑๙ นางรุจี เพ่งพิศ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
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๒๐ นางภัทรวดี ฐิติธนภูมิ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
๒๑ นางสุคนธา โพธินุช ครู โรงเรียนแก่งคอย
๒๒ นายนพรัตน์ พลอินทร์ ครู โรงเรียนแก่งคอย
๒๓ นายปฏิวัติ บุญนะฤธี ครู โรงเรียนแก่งคอย
๒๔ นางเรณู อ่ าพันธุ์ ครู โรงเรียนแก่งคอย
๒๕ นางเมตตา อ่อนละมัย ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
๒๖ นางสุมาลี มะโนน้อม ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
๒๗ นางปราณี มุขแจ้ง ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
๒๘ นางพัชรี ธรรมเจริญพงศ์ ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
๒๙ นางสุพรรณี ค าทอง ครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูล"
๓๐ นางชูจิตร สุดถนอม ครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูล"
๓๑ นางศศิธร วงษ์นุช ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
๓๒ นางสุชีรา โกมโลทก ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
๓๓ นายจ าเริญ โล่ห์เงิน ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
๓๔ นางอ าไพ ปานภาษี ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม
๓๕ นางชญานันท์ ตะถะวิบูลย์ ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม
๓๖ นายสมพล นาถเสวี ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม
๓๗ นายวรพจน์ จุลพันธ์ ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม
๓๘ นางกนกพร กมลสุข ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
๓๙ นางสุปราณี ทองอยู่ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
๔๐ นางสาวสุมิตตา บุญสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
๔๑ นายธวัชชัย สังข์งาม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
๔๒ นางสายหยุด ศรีม่วง ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
๔๓ นางขวัญใจ ขุนสูงเนิน ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
๔๔ นางอรกัญญา คล้อยดี ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
๔๕ นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อย ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
๔๖ นางสาวนิสา ฉัตรขจรพันธ์ ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
๔๗ นางสาวกรองแก้ว จันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
๔๘ นางอ าไพรัตน์ อาจเจริญ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร
๔๙ นางนิศากร โพธิม์ั่น ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร
๕๐ นางสาวชนะขนิษฐ สุรมิตรไมตรี ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๕๑ นางสาวเกษมศรี ประทับศักด์ิ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๕๒ นางสิทธรัตน์ สงึมรัมย์ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๕๓ นายวิระบูรณ์ ไพรสารี ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
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๕๔ นางชลพินทุ ์เอี่ยมธนวินท์ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๕๕ นางสาวธัญญารัตน์ วงษ์สมัย ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๕๖ นางดวงพร ชาลีรัตน์ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๕๗ นายโสภณ วงศ์พิริยะวาทิน ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๕๘ นายอานันท์ ม่วงกรุง ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๕๙ นางณภัทร ศิริบุญ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
๖๐ นายพงษ์ศักด์ิ บุญญะสิทธิ์ ครู โรงเรียนธัญบุรี
๖๑ นายอนุรุทร สุวรรณชาติ ครู โรงเรียนธัญบุรี
๖๒ นางสาวลันทม อุตระ ครู โรงเรียนธัญบุรี
๖๓ นายประกอบ น่วมจิตร ครู โรงเรียนธัญบุรี
๖๔ นางนิตยา ธิราเพียร ครู โรงเรียนธัญบุรี
๖๕ นางรัษมี บุญญะสิทธิ์ ครู โรงเรียนธัญบุรี
๖๖ นางศิริวรรณ ต้ันซุ่นอั้น ครู โรงเรียนธัญบุรี
๖๗ นายสุรชิน งามละมัย ครู โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบ ารุง"
๖๘ นายณรงค์ พลนวล ครู โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
๖๙ นายศุภชัย ครุฑสุวรรณ ครู โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
๗๐ นางมาลัย ดิลกชัย ครู โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
๗๑ นางวินิดา พัชรจารุกิตต์ิ ครู โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
๗๒ นายชิณวัสส์ บุญเมือง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
๗๓ นายไพบูลย์ ชาญชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
๗๔ นายธีระศักด์ิ การสามารถ ครู โรงเรียนธัญรัตน์
๗๕ นางวิไลพร ร่ืนสุข ครู โรงเรียนธัญรัตน์
๗๖ นางเสาวภาคย์ ขุมแก้ว ครู โรงเรียนธัญรัตน์
๗๗ นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวย ครู โรงเรียนธัญรัตน์
๗๘ นายสามารถ นาคทอง ครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
๗๙ นางบุณฑริกา วิเศษพานิชกิจ ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
๘๐ นางสาวอัจฉรา ใจเย็น ครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูล"
๘๑ นายสมชาย อ่อนไสว ครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูล"
๘๒ นางสาวิตรี อ่อนไสว ครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูล"
๘๓ นายสว่าง หลักเพชร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
๘๔ นายสมัคร ม้าแก้ว ครู โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
๘๕ นายดิษฐชัย นิลาบุตร ครู โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
๘๖ นางสาวพัชมน ธ ารงเวียงผ้ึง ครู โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
๘๗ นางสาววรรณภา อยู่ไพศาล ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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๘๘ นายนิยม สุขภิบาล ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๘๙ นางสาวเจียมจิตร สวนานนท์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๙๐ นางโฉมนภา วัชรัมพร ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
๙๑ นางลินดาร์ ชาติกานนท์ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
๙๒ นางสิรินทร์ทิพย์ สรรพ่อค้า ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
๙๓ นายชนะพล พยอมแย้ม ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
๙๔ นางเจนจิรา เทพนุรักษ์ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
๙๕ นายชัยวัน พุม่เจริญ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
๙๖ นางศรินทร์ทิพย์ อุดมศักด์ิ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
๙๗ นางรสริน แสงศิริ ครู โรงเรียนปทุมวิไล
๙๘ นางสาวประนอม พรหมสุ้ย ครู โรงเรียนปทุมวิไล
๙๙ นายมานพ เนียมปาน ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

๑๐๐ นางพรรณี พลาชัย ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
๑๐๑ นางสาวภาวิณี เต็งประกอบกิจ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
๑๐๒ นางคนึง ประพาศพงษ์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
๑๐๓ นางจันทรา นัยโมกข์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
๑๐๔ นางสาวถมรัตน์ ต้ันเส้ง ครู โรงเรียนปทุมธาน"ีนันทมุนีบ ารุง"

1 นายชูเกียรติ  บุญรอด  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม  นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นางชิวาภรณ์  รัตนศีล  ศึกษานิเทศก์
4 นางเบญจวรรณ  โมธินา  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระนารายณ์
5 นายชูชาติ จันทบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา
6 นายสุวรรณ  บุญคง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
7 นายนิพัทธิ ์อ่อนมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา
8 นายรณชัย  นิ่มกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
9 นายบ าเหน็จ ทิมคล้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม

10 นายเกษม  เกตุดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์
11 นายนพดล  ศุภลักษณ์หิรัญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
12 นายเกรียงศักด์ิ  รักสงบ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
13 นายพิเชฏฐ์ กงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา
14 นางวราภรณ์ ข าเปรม  ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
15 นายวีระพล อินทร์พ่วง  ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
16 นางวัฒนา ร่มสายหยุด ครู โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
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17 จ่าสิบเอกไพโรจน์  อิ่มส าอางค์  ครู โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตรอุปถัมภ"์
18 นางค านึง  อินทร์พยุง  ครู โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตรอุปถัมภ"์
19 นายปรีชา  ประชีพฉาย  ครู โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตรอุปถัมภ"์
20 นางอัญชลี เมฆต้ัง  ครู โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตรอุปถัมภ"์
21 นายเรวัต เมืองค า  ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา
22 นายสุชาติ เพ็ชรนิล  ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา
23 นางสาวกัลยา ประสงค์เงิน  ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา
24 นางกุสุมา มหาสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา
25 นางบุญตา รอดเมฆ ครู โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา
26 นายไพโรจน์ ศรีจ ารัส ครู โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา
27 นายน าโชค กรร า ครู โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา
28 นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์  ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
29 นายช านาญ อุสาหะ ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
30 นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดช  ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
31 นางสาวรภัสสิทธิ ์ต้ังสุจริตภงศ์  ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
32 นายวิเชียร ฟ้ากระจ่าง  ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
33 นางสุนารัตน์ พลอยเจริญ  ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
34 นางนิภา บุญอิ่ม  ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
35 นายชูชาติ แสงประทีปทอง ครู โรงเรียนอินทร์บุรี
36 นางนภัสนันท์ ชื่นชม ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา
37 นางธนาทิพย์ ต้ังทวี  ครู โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
38 นางนิภา บุญยัง  ครู โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
39 นายวุฒิคุณ รัตนเพทาย ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
40 นางสาวจันทนา บรรณทอง ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
41 นางสุภาพร ตันติเสรีรัตน์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
42 นางแก้วกัลยา สังขมุรินทร์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
43 นายช าเลียง เทพพักทัน ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
44 นางศจี โรจนอุดมวุฒิกุล ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
45 นางปุณฑิภัค ปัน้มูล ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
46 นายคทายุทธ โกธรรม ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
47 นายวิชัย จาดพุม่ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
48 นางสาวสุดาวดี ไพพิบูลย์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
49 นางพัชรี สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
50 นางนฤมล พงศ์เสาวภาคย์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
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51 นางสุชิรา บัวคง ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
52 นางศิวพร ด้วงช้าง ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
53 นางสมพิศ กลัดภู ่ ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
54 นางเจือจันทร์ ค าขาว  ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
55 นางบุญสร้าง  บุษบกแก้ว  ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
56 นางณัฐพร  อ่ ารอด  ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
57 นางปรียอร สุขสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนสาครพิทยาคม
58 นายพรเทพ พรหมตระกูล ครู โรงเรียนสาครพิทยาคม
59 นางอัญชุลี ทองดง ครู โรงเรียนสาครพิทยาคม
60 นายวีรพล ช้อยกิ่ง ครู โรงเรียนวัดสิงห์
61 นาย ส  สุชัยรัตน์  ครู โรงเรียนสรรพยาวิทยา
62 นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์  ครู โรงเรียนสรรพยาวิทยา
63 นายฉลอง ปานขวัญ  ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
64 นางบุษกร สมัครเขตการณ์  ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
65 นายส าเนียง แจ้งอุบล  ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
66 นางพรรณี ไตรแสง  ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
67 นายโช กาบเครือ  ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
68 นางวันทนา สุชาการ  ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
69 นางทิพวัน สุวรรณสถิตย์ ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม
70 นางเพชรา ขยันการนาวี ครู โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
71 นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์ ครู โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
72 นางมยุรีย์ ใจแสน ครู โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
73 นายสุนิตย์ แสงแก้ว ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
74 นางกรรณิการ์ เรืองระเบียบ ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
75 นางพรทิพย์ จักรทอง ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
76 นายพจนา สุจริตวิบูลย์ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
77 นางอุษณีย์ สุวรรณชื่น ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
78 นางสุมณฑา บุญกอง ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
79 นางญาดา ไชยรักษ์  ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
80 นางสุชาดา มณีโชติ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
81 นางวีนัส สุจริตวิบูลย์ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
82 นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
83 นางสาวไพบูลย์ ภูพ่วง ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
84 นางนิฤมล พุม่สาขา  ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
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85 นายอ านวย ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยา
86 นางนภาดา รวมสุวรรณ  ครู โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี"
87 นางสาวธนพรรณ เขมะชิต  ครู โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี"
88 นางสุกัญญา จันทนา  ครู โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี"
89 นางอรนุช พันธุพ์ร ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
90 นางพรทิพย์ ช่างบรรจง ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
91 นายค าสิงห์ วงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
92 นางศิวารักษ์  ชนะสงคราม  ครู โรงเรียนร้ิวหว้าวิทยาคม
93 นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม  ครู โรงเรียนร้ิวหว้าวิทยาคม
94 นางอารีรัตน์  ธงไชย  ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
95 นายไชยวัฒน์  วัฒนวงศ์  ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
96 นางวรนุช  พงศ์สุธีรกุล  ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
97 นายสินชัย  พงษ์ชุบ  ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
98 นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี  ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
99 นายธนพล พัชราภา ครู โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

100 นางมาลี คล้ายมาก ครู โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
101 นางทัศนี สนธิ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
102 นางรุจิราภา สิทธิปาน ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
103 นางบุษบา ศิริจันโทภาส ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
104 นางโศรดา ทวีคูณ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
105 นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
106 นางสาวอุบล ควรระงับ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
107 นางธนพร แป้นสุขเย็น ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
108 นายชนินทร์ วงษ์สกุล ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
109 นางสาวนัทธมน สิทธิเกษม ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
110 นางสัญญารัตน์ โอฬาฤกษ์ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
111 นางจิรภา แพทย์คดี ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
112 นายอ านาจ สมประสงค์ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
113 นายนันทนิท  นันทศรี  ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
114 นายอธิคม  เดชมา  ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
115 นางจันทนา วิลังคะ ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
116 นางกัญกร  แสงวิทยาประทีป  ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
117 นางทิพารัตน์  หรุ่นเลิศ  ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
118 นางพรนิภา  ลักษณะโต  ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
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119 นางสุมาลี  ซ่ือประเสริฐ  ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
120 นางศรัณยา  รมยเวศม์  ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
121 นางนรินทร์รัตน์  ศรีสันดา  ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
122 นางสาวจินตนา  ใจกว้าง  ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
123 นายปริญญา  เพ็งชาติ  ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา
124 นางรวีทิวา  ไวยนันท์  ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา
125 นายปฏิวัติ  สุดสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา
126 นางสาวอาพา สิงห์ทองราช ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
127 นางสาวมาลี พูลเอี่ยม ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
128 นางชัชชฎา พิมพ์พืชน์ ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
129 นางมยุรี ชนะภัย ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
130 นายปิยรัตน์ เกิดศิริ ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
131 นางมาลัย ล้ีสกุล ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
132 นางไขศรี  สุขสุเสียง  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
133 นางสาวพิมพ์พรรณ  อุทิศธรรมศักด์ิ ครู โรงเรียนพระนารายณ์
134 นางพิศเพลิน  ละม้ายแข  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
135 นางรจนีย์  ล้ีภัยพาล  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
136 นายเล็ก  เชยขุนทศ  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
137 นางร าไพ  เครือแก้ว  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
138 นางณัฐฐินันท์  หอมจันทร์  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
139 นางจิรายุ  ทองอร่าม  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
140 นางพิลาวรรณ  ปัทมโรจน์  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
141 นางจรรยา  ประจันตะเสน  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
142 นายณรงค์ฤทธิ ์ บัวทอง  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
143 นางพรทิพย์  วุฒิวิชญานันต์  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
144 นายสมยศ  สุขดี  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
145 นางสาวพูลทรัพย์ ศิริกุล ครู โรงเรียนพระนารายณ์
146 นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์  ครู โรงเรียนพระนารายณ์
147 นางรัชนีกร  สุขวิเศษ  ครู โรงเรียนพัฒนานิคม
148 นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์  ครู โรงเรียนพัฒนานิคม
149 นางสาวอมรรัตน์ ล้ิมสมบูรณ์ ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
150 นางละเมียด กองทอง ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
151 นางองุ่น ล้ออุทัย ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
152 นายชัยยศ บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
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153 นางสาวศิริวรรณ พันธุพ์ิทักษ์ ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
154 นางรุจา จันทร์เทวี ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
155 นายอ านาจ สุขแพทย์ ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
156 นางกัญญาวีร์ แก่นจ าปา ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
157 นางสาวปิยรัตน์ ศรีวิริยานุภาพ ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
158 นายวิชัย สุจริตจันทร์ ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
159 นายจ าเริญ  เนาวรจิพินิจ  ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
160 นางอรทัย  ล่ าสัน  ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
161 นางแก้วรฎา  ทรัพย์สุขเกษม  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
162 นางวาสนา สุจริตจันทร์  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
163 นายสถิต เหมือนสังข์  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
164 นางเบญจา จั่นงาม ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
165 นางศิริวรรณา จันทนากร ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
166 นายประพันธ์ ยินดีมาก  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
167 นายสุวิทย์ บุญหนุน  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
168 นางสาวประเสริฐ แย้มชุมพร  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
169 นางศรีรัตน์ สมชนะ  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
170 นางศรีวิไล ตันติวัชราชัย  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
171 นางเรณู โพธิน์า  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
172 นายสากล ค าภูมี  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
173 นายเอนก อ่อนสลุง ครู โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
174 นางพะเยาว์  แย้มพราหม  ครู โรงเรียนท่าวุง้วิทยาคาร
175 นางกนกพร  วงษ์ว่องไว  ครู โรงเรียนท่าวุง้วิทยาคาร
176 นางอุดมลักษณ์  ปิน่คล้าย  ครู โรงเรียนท่าวุง้วิทยาคาร
177 นางจ าเนียน ปาลวัฒน์  ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
178 นายธานี สุจริตจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
179 นายวิชัย ดวงสว่าง  ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
180 นายวันชัย เกิดสาย  ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
181 นางแสงระวี แก้วดี  ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
182 นางเบญจมาศ บัวนวล  ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
183 นายสว่าง อ่อนละมัย  ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
184 นางสาววิไลลักษณ์ ชาติเจริญ  ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
185 นางกษิติต์ิ วงศ์นารายณ์  ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
186 นางอ าภาภรณ์ สิริโรจน์สถาพร ครู โรงเรียนบ้านชีวิทยา
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187 นางประไพ อ่อนสลุง ครู โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
188 นางจุฑากาญจน์ ทองเหมือน ครู โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
189 นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
190 นางสมคิด ศิริเพ็ง  ครู โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

1 นายกิตติศักด์ิ ชาญอักษร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวสุปราณี สงวนงาม ศึกษานิเทศก์ 
3 นายวัชระธรรม จอมสืบ ศึกษานิเทศก์
4 นายวีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
5 นายสุชาติ คงเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
6 นายยงศักด์ิ ศฤงคารนนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
7 นายสมเจต พูลมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
8 นายอุทัย นกเผือก รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
9 นายสิรพงศ์ นพรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

10 นางอรุณี ค าสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
11 นายสมบูรณ์ อร่ามเรือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
12 นายบุญส่ง นามพล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
13 นายปรีชา ท้วมเสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
14 นางลมัย เฉลยสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
15 นางณัทปภา ทองมั่นคง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
16 นางธัญวัลย์ เนียรศิริ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
17 นางกาญจนา เจริญนพ ครู โรงเรียนดัดดรุณี
18 นางไพเราะ แช่มประสิทธิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี
19 นางณัทชาภา กิรัตน์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี
20 นางณีรนุช เพียรพิสัย ครู โรงเรียนดัดดรุณี
21 นางอาภา สระพรหม ครู โรงเรียนดัดดรุณี
22 นายชวิทธิ ์เทศดี ครู โรงเรียนดัดดรุณี
23 นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี
24 นางรุจี ข าขาว ครู โรงเรียนดัดดรุณี
25 นางสาวรีณา บุญญฤทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
26 นายจักรพันธ์ พลอยบุศย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
27 นางสีนวล ชมยงค์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
28 นางสิริกร สุวรัตน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
29 นางอ าไพ สังข์นาค ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 6
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30 นางสาวเมตตา ภูศ่รี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
31 นายสุพจน์ เขียวแก่ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
32 นายวิษณุ สังข์แก้ว ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
33 นายชาญชัย ชัยจิรารักษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
34 นางณัฐชยา มีโสภะ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
35 นางพิศมัย ผ่องชมภู ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี สมุทรปราการ
36 นายปราโมทย์ สวัสดี ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี สมุทรปราการ
37 นางสาวลัดดา สายพานทอง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี สมุทรปราการ
38 นายพงษ์ศักด์ิ วงศ์เกียรติขจร ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี สมุทรปราการ
39 นางอัญชลี เครือวงค์ ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
40 นางสาววันเพ็ญ แซ่จง ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
41 นายพิสิฐ บุญศิริวิทย์ ครู โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา
42 นางสาวรัฏฐภรณ์ ปุญญนิรันดร์ ครู โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา
43 นายศิริ เผือกพูลผล ครู โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา
44 นางสาวอัมพร พุยศิริ ครู โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา
45 นายเกษม วิภาสชัยนนท์ ครู โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา
46 นายบุญลือ เรืองแจ้ง ครู โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
47 นางปิยะนุช มีสรรพวงศ์ ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
48 นางสาวอรวรรณ วัฒนเสย ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
49 นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
50 นายค านึง หนูเทพย์ ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
51 นายธรรมนูญ อ่อนนิ่ม ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
52 นายสมศักด์ิ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
53 นางสาวชนาธิป อยู่คง ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
54 นางเยาวลักษณ์ แถบทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
55 นางล ายอง ไทยตระกูล ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
56 นางประจวบลาภ โพธิส์วัสด์ิ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
57 นางวรรณา อิ่มจิตต์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
58 นางสาวอุสาห์ พงษ์ศิริ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
59 นายวณิชย์ ประสารบุญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
60 นายชาญชัย พิบูลย์ศักด์ิ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
61 นายชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
62 นางรัชนี ทองอ่อน ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
63 นางพนิตา โรจนาภินันท์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
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64 นางหทัยภัทร บุบผาชาติ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
65 นางจารุมาศ สุพิพัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
66 นางสาวลาวรรณ ศิริพงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
67 นางนิภา ตาแก้ว ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
68 นางอรุณี มั่นทัพ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
69 นางพรพิมล พรพรหมโชติ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา
70 นางสาวกมลทิพย์ อยู่ตรีรักษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา
71 นายวิริยะ คงเจริญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวิทยา
72 นางบุศกร ณ นคร ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
73 นางพจมาน บุญรอด ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
74 นายประชา วรรณะ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
75 นายสถาพร แก้วสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
76 นางชื่นจิต รอดสังวาลย์ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
77 นางสาวอุษา เดชาธีรคุณชัย ครู โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
78 นางรัศมี วัฒนอรุณวงศ์ ครู โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
79 นางสาวพัชรี มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
80 นายดิษฐวัฒน์ เดชาธนไพบูลย์ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
81 ว่าทีร้่อยตรีพิชัย เพิม่พรศรี ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
82 นางฉัตตพิรุฬห์ ท้าวเพ็ชร์ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
83 นางสาวปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
84 นายปัญญวัฒน์ ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
85 นางภาวิณี เลิศส ารวยพันธุ์ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
86 นางสาวพัชรา มนต์กระจ่าง ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
87 นายสมเจต จันทร์กุลโล ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
88 นางสมจิต แสงทอง ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
89 นางสุกัญณ์มน พงศกรวรวัฒน์ ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
90 นายพนมศักย์ พิทักษ์วงษ์ ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
91 นางลัดดา เกียรติยศเจริญ ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
92 นายสัมพันธ์ ชื่นส าราญ ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
93 นายปัณวัฒน์ พยัพพานนท์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
94 นางวิภาภรณ์ สืบแสง ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
95 นายวิทยา แม้นพิบูลย์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
96 นางไพลิน เจิมสิทธิประเสริฐ ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
97 นางสุมิตรา พันธุเ์สือ ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
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98 นางสรัณภัทร์ รักสุริยา ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
99 นางสาวศิริวรรณ ฉากแก้ว ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

100 นางอารีวรรณ ตาดต่าย ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
101 นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
102 นางละออ ชีวะประไพ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
103 นางสนอง รัตนวิจิตร ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
104 นายถวัลย์ชัย สวนมณฑา ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
105 นางจันทร์เพ็ญ สุโพธิท์ิพย์ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
106 นางรัตนาภรณ์ จันทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
107 นางดาเรส แสงอินทร์ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
108 นายศักด์ิเดชน์ ธรรมสะเร ครู โรงเรียนวัดเปีย่มนิโครธาราม
109 นางวราภรณ์ กมลรัตนะสมบัติ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
110 นางละมัย รัตนคร ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
111 นางอารียา ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
112 นางขวัญเรือน สังข์มณี ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
113 นางสุรีย์ รัตนะสุขจิตต์ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
114 นางรักษ์สุมน เดชะผล ครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
115 นายกฤษณ กุลศรีรัตน์ ครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
116 นางชลธิชา เสถียรบุตร ครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
117 นางสุปราณี จินตวร ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
118 นางสาวกานดา ชาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
119 นายเกียรติพงษ์ วงค์ธนานันท์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
120 นางสุธามาศ พลอยสวาท ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
121 นางจริยา เจียมจิตต์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
122 นางสุรีพร แตงเล็ก ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
123 นางวรังคณา ต้นสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
124 นางสาวนิรมล ตู้จินดา ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
125 นางอารี วิสูตรโสภณา ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
126 นายสุชาติ ฐิตญาณพงศ์ ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
127 นายธีระศักด์ิ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
128 นายเกรียงศักด์ิ ทองหงษ์ ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
129 นายมนตรี พูลนาค ครู โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
130 นางอรัญญา ไพบูลย์ ครู โรงเรียนหนองแหนวิทยา
131 นางปราณี หมายเจริญ ครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
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132 นางมณทิพย์ เศรษฐไกรกุล ครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

1 นายณรงค์พจน์ มีสรลักษณ์ ศึกษานิเทศก์
2 นางหทัยทิพย์ บัวอ่อง ศึกษานิเทศก์
3 นายเพ็ญศักด์ิ แจ้งเหตุผล ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
4 นายศิริศักด์ิ เชยชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง
5 นายประชุม เจริญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนตาพระยา
6 นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
7 นางกาญจนา วงษานุศิษย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์
8 นายวีระวิทย์ กุลประสูติ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
9 นายธ านุ วุฒิสุข ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

10 นายประชุม วงษ์พระจันทร์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
11 นางเพ็ชรี ประสารบุญ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
12 นายธีรวุฒิ กฤตยานวัช ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
13 นางสาวพิศมัย ทิพยนันท์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
14 นางอุบลรัตน์ วุฒิสุข ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
15 นายรณชัย วชิรธานินทร์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
16 นายชัยวุฒิ เปีย่มทอง ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
17 นางสดายุ ชาญศิริเมธา ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
18 นายเกษตร ยี่กะแพทย์ ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
19 นางสมใจ กมลยะบุตร ครู โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
20 นางศิริพร ชาติทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
21 นางวรรณา จูคง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
22 นางทวีพร ส าลี ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
23 นางเบญจมาศ ช านาญ ครู โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม
24 นายธนภัทร ดวงประชา ครู โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
25 นายธนู มีอาษา ครู โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
26 นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์ ครู โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
27 นายพัลลภ เผือกวัฒนะ ครู โรงเรียนองครักษ์
28 นางอุบล ร่วมชาติ ครู โรงเรียนองครักษ์
29 นางประภา หมื่นหนู ครู โรงเรียนองครักษ์
30 นายสมโภชน์ เทียนทอง ครู โรงเรียนองครักษ์
31 นายประสิทธิชัย มุ่งหมาย ครู โรงเรียนองครักษ์
32 นายอนันต์ แดงนวล ครู โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 7
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33 นางจุรีย์ เทศศรี ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง
34 นายสืบ แตงบุตร ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง
35 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีกสิกิจ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง
36 นางสุมาลี ศรีสม ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง
37 นางวันเพ็ญ ล่อเฮง ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง
38 นางอ าพร ดีช่วย ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง
39 นางสาวนภารัตน์ แนวโพน ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง
40 นายสุชาติ ชุ่มจิตต์ ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอ ารุง
41 นางสุคนธ์ พุทธพูลตระกูล ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
42 นายยุทธนา บุญเล่า ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
43 นางสุภัคลัทธิ ์บุญชัยเกียรติ ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
44 นายไพรัช สุขมูล ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
45 นายชาตรี บุญชูงาม ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
46 นางแววเนตร คังคายะ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
47 นายกังวาน สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
48 นายพิเชต กระแจะจันทร์ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
49 นางสุวรรณา สุวรรณ ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
50 นางวัลภา ซ่ือตรง ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
51 นายศุภชัย วันเจียม ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
52 นายสุชิน ทุติ ครู โรงเรียนกระทุม่แพ้ววิทยา
53 นางสมพร ร้ิวมงคล ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บ ารุง
54 นายฐานันดร เจนพานิช ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บ ารุง
55 นางนงลักษณ์ อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
56 นางสาวค ากรอง พลเรียบ ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
57 นายสงคราม ไชยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
58 นางอัจฉรา เดชศรี ครู โรงเรียนสระแก้ว
59 นางอัญชลี อินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนสระแก้ว
60 นางพูลรัตน์ คุณาเขมากร ครู โรงเรียนสระแก้ว
61 นางนิตยา บางกุ้ง ครู โรงเรียนสระแก้ว
62 นางสาววาสนา ฮาหนับ ครู โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม
63 นางสาวสุกัญญา นิลเพ็ชร์ ครู โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
64 นางสุนันท์ สุดโสภา ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
65 นางดวงใจ พงศ์อารี ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
66 นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพล ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
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67 นายสนอง นาคสกุล ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
68 นางราตรี พันธุมจินดา ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
69 นางศรีนวล ส าอางค์อินทร์ ครู โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
70 นางแสงสุรีย์ อุ่นชื่น ครู โรงเรียนทัพพระยาพิทยา

1 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางฉัฐมา สินธุเสน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นายสมศักด์ิ ฉันทานุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
4 นายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
5 นายวินัย พุม่บุญทริก ผู้อ านวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
6 นายประทีป หวานชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
7 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
8 นายศักดา ภุมรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
9 นายนิพนธ์ แก้วจีน รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

10 นายกฤษฎา ทองแย้ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์
11 นายชัยยันต์ ฉัตรชัยโพธิท์อง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์
12 นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
13 นายทวนทอง ปรักมานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
14 นางพรวรินทร์ ส าเริง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
15 นางอ าพร คงสุคนธ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
16 นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
17 นายสาธิต ล้ิมชื่น ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
18 นางลูกอินทร์ สร้อยอากาศ ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
19 นางสาวบุญส่ง ประเสริฐสม ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
20 นางสาวยุพดี พัวพันธ์พงศ์ ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
21 นางอภิญญา ธาระชัย ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
22 นายวรยุทธ์ ทิพย์เทีย่งแท้ ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
23 นายอนุสรณ์ เทพวงษ์ ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
24 นางชัชนี มนต์ทิพย์ ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
25 นางพิศมัย นันยา ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
26 นายบุญเลิศ เกตุสิงห์น้อย ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
27 นายมงคล นันยา ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
28 นางละเอียด ลังกาแกม ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
29 นางสาวอารมณ์ สุขใจวรเวทย์ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
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30 นางอุไร บัณฑิตาโสภณ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
31 นายยุทธนา จิรวิทย์โอฬาร ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
32 นายสมรชัย นครเรียบ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
33 จ่าสิบเอกมงคล มาระเนตร์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
34 นางสาวสุภาพ จิตรปล้ืม ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
35 นางบังอร โชติแสง ครู โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
36 นายด าริห์ หงษ์รักษ์ ครู โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
37 นางล าเพียร สีส าลี ครู โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
38 นางลลิตพธู วัฒนบท ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
39 นางศรีนภา พระเดโช ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
40 นางสาวจันทร กิจโพธิญาณ ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
41 นางภัคพิมล มาศภากร ครู โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
42 นางยุวดี สมศรี ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์
43 นางสาวกันยา ตันนิรัตร์ ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์
44 นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์
45 นายอัมพร พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์
46 นายชัยทัด สุขสม ครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
47 นางวราภรณ์ จันทร์มล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
48 นางสาวเมทิกา เทีย่งน้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
49 นางอารีย์ บุญจันทร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
50 นายธวัช ค านก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
51 นายอุดร จันทร์มล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
52 นางธนวรรณ เชตุสุวรรณ ครู โรงเรียนเนกขัมวิทยา
53 นางนงนุช รัตนมุง ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
54 นางนิชาภา จตุรพิธพร ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
55 นายศักด์ิชัย เง้ืองาม ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
56 นายสันทัด สุทธิพงษ์ ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
57 นางพิรดี จันทร ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
58 นางศุภศิริ ปรีชาญาณ ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
59 นางสาวไพรวรรณ ค าแย้ม ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
60 นางสาวสุมณฑา ค าเกตุ ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
61 นายวรชาติ ชูทาน ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
62 นางพิชญ์นิภา แก้วอัมพร ครู โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
63 นายวัชรพันธ์ เตวิยะ ครู โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
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64 นางประภา ภมร ครู โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา
65 นายเฉลิมพล ตาละลักษณ์ ครู โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา
66 นายสุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ครู โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา
67 นายอัมพร แสวงรักษ์ ครู โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา
68 นายกฤชรัช ศรีณรงค์ ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
69 นายสิรภพ ชมสาคร ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
70 นายสุทธิรัตน์ สุทธิรักษ์ ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
71 นางงามนิตย์ แก้วด้วง ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
72 นางไพเราะ มาตะราช ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
73 นายธงไชย ศุภมานพ ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
74 นายวิษณุ ระวังนาม ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
75 นายอภิชัย เล้าอารีย์ ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
76 นางเรวดี สุขอร่าม ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
77 นางศิริพรรณ เรียบเจริญ ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
78 นางอโนทัย จิตบุญ ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
79 นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
80 นายไพฑูรย์ มีอินทร์ ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
81 นายเสนอ วิเศษสิงห์ ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
82 นายอดุลย์ เชียงทอง ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
83 นางยุพา ชูศักด์ิ ครู โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
84 นางส าเริง วงษ์จันทร์ดี ครู โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
85 นางแก้วรินดา สันทัด ครู โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
86 นางนิรมนต์ จงเจริญ ครู โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
87 นางสาวประทุมทอง จงจินากูล ครู โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
88 นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ ครู โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
89 นางดวงพร ใจรักษ์ ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
90 นางทัศนา แม้นเดช ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
91 นางภัทรานิษฐ์ วงศ์วัชรมงคล ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
92 นางสมฤดี อนุกูล ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
93 นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนา ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
94 นางนิฐษ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
95 นายอนุชา รัศมี ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
96 นางบุญญพร ท่านกเอี้ยง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
97 นางวรวรรณ เรืองพยุงศักด์ิ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
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98 นางสาวศิริพร เฉลิมชัยวินิจกุล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
99 นายอรุณ แห้วเพ็ชร ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

100 นางสาวศิริมา ฤทัยคงโสภณ ครู โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมถ์

1 นายบ ารุง เสียงเพราะดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
3 นายนพคุณ นวมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี
4 นายสุรจิต ศิริอิ่มส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
5 นางสาวสนอง บุญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่คลีโคกช้างวิทยา
6 นางปภาดา เสนาะพิน ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
7 นายประทีป ประทีปทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
8 นายฉัตรชัย น้ าชม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
9 นายจรง สุขเกษม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓

10 นายธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง
11 นายกิตติพล เอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
12 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอู่ทอง
13 นางสุนันทา วิจารณ์กุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
14 นายจตุพล กาญจนเมธี รองผู้อ านวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
15 จ่าเอกสมศักด์ิ สงกา รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
16 นายจิรวัฒน์ บุญเฉย รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
17 นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
18 นายสมเดช พฤฒิภากร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
19 นางจุไรวรรณ มาเบ้า ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
20 นางสาววิไล จิรมงคลการ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
21 นางสาวอริสา ถุงทรัพย์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
22 นางอุไร โมระมัต ครู โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา
23 นางพงษ์ลดา คงบางพระ ครู โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา
24 นางแสงรุ่ง เถาตะกู ครู โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา
25 นายกฤษฎา เพชรเทศ ครู โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา
26 นางสาววนิดา ธรรมานุกิจเจริญ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา
27 นางวาสนา กัลปาลี ครู โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ
28 นางสาคร คชศิลา ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา
29 นายเฉลิมเกียรติ รอดผล ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา
30 นางอาศยา สุริยะฉาย ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา
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31 นายฉลอง ดอนมูลไพร ครู โรงเรียนบางหลวงวิทยา
32 นางนงเยาว์ เฉยบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
33 นายปัญญา วงษ์จ าปา ครู โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
34 นายสุภพ สัมมเสถียร ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
35 นางกันทิมา ชุ่มบุญชู ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
36 นายประเสริฐ คนยงค์ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
37 นางนฤมล กล่ินบุบผา ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
38 นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
39 นางปราณี ชาญเชิงค้า ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
40 นางนฤมล ธรรมรักษ์เจริญ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
41 นายธานี ธรรมนิตยางกูร ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
42 นางวิไล สว่างสินธุ์ ครู โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
43 นายพลพจน์ พรมมา ครู โรงเรียนเพิม่วิทยา
44 นางสุวรรณ ผลทวีนุกูล ครู โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม
45 นายวีระ ชวนตระกูล ครู โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม
46 นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูร ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
47 นางสิริกร อนันตวงษ์ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
48 นางบุศญาพันธ์ ทิพาชยาจิณณ์ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
49 นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
50 นางสาวนภาพร ชทิสาจารย์ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
51 นายณัฎฐนันท์ มีเอี่ยม ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
52 นายเอกชัย มงคลรัตนกาล ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
53 นางอัญธริยามน เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
54 นายเดชา วิบูลย์ชาติ ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
55 นายบุญเลิศ พรายอินทร์ ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
56 นางสาวสรัญภร ปรัตคจริยา ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
57 นายบุญชม เดชชาวนา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
58 นายสมนึก คล้ายวัตร ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
59 นางจิราพรรณ จรัสสุริยา ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
60 นายอรรถพันธ์ ชูอรุณ ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
61 นางปุญณดา ตุ้มต่างหู ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
62 นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
63 นายชาติชาย วิจารณ์กุล ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
64 นางสาววงจันทร์ ช้างเทศ ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
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65 นางมาลัย ทองสิมา ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
66 นางพรวิไล แก้วประจันทร์ ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
67 ว่าทีร้่อยตรีสาธร กมลศรี ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
68 นางส าเภา อภิรักษ์ขิต ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
69 นายชนะ ณ วังขนาย ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
70 นางวรัญญา เอี่ยมส าอางค์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
71 นางศุภางค์ เลิศเจริญพงศา ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
72 นางอุดมรัตน์ ตันเสถียร ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
73 นางพิศสม พงษ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
74 นายชาลี เอี่ยมส าอางค์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
75 นางสาวเกษร กิจจาภินันท์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
76 นายมีชัย ปานอ าพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
77 นางสุรางค์ วัยนิพิฐพงษ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
78 นางสาวนิภา แก้วบุญเพิม่ ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
79 นายสุรพล แย้มจั่น ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
80 นางพัทยา คงมีชนม์ ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
81 นางสมพิศ น้ ากล่ัน ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
82 นางจรุงจิตร เลิศเจริญธรรม ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
83 นายอเนก มีมงคล ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
84 นางวารี กระจ่างแจ้ง ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
85 ว่าทีร้่อยตรีสถาพร ต้ังธนะวัฒน์ ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
86 นางผกาพร อินทร์อยู่ ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
87 นางเย็นจิตร์ ประมวล ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
88 นางสาวพรปวีณ์ ค้ิววัฒนเกียรติ ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
89 นายนิพันธ์ เจริญสุข ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
90 นายสัญชัย วงษ์น้อย ครู โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
91 นางวรรณา สิมาเลาเต่า ครู โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
92 นางสุพัฒตรา ไม้มงคล ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา
93 นางสาวกันยรัตน์ เมนาคม ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
94 นายสมชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
95 นางสาวสุภาภรณ์ สามคุ้มพิมพ์ ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
96 นายเฉลิมวุฒิ ศรีมกุฎพันธุ์ ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
97 นางนาราภัทร เหล่าเผ่าพันธ์ ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
98 นางสาวศศิพินทุ ์นรเศรษฐพันธุ์ ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
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99 นายโพ บุตรแสงดี ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

100 นายปรีชา ทองงาม ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
101 นางวรนุช ออเพชร ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
102 นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
103 นางสาวเบญญา สุขาทิพยพันธุ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
104 นายสุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
105 นายณรงค์เดช สุนทรเนตร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
106 นางวัฒนา ถอยวิลัย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
107 นางวิบุลย์ ปานบุญ ครู โรงเรียนดอนคาวิทยา
108 นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์ ครู โรงเรียนดอนคาวิทยา
109 นางมัณฑนา นิลวงษ์ ครู โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
110 นายประสิทธิ ์สิงห์ชัย ครู โรงเรียนทุง่คลีโคกช้างวิทยา
111 นางสาวลัดดา เกษลักษณ์ ครู โรงเรียนทุง่แฝกพิทยาคม
112 นายธนู ดีกล่อม ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
113 นายชนะ ยอดปรางค์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
114 นางศรีวรรณ ยงค์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
115 นายสุรพล สุวรรณประทีป ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
116 นายธีรพล ก่ ามอญ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
117 นางผาสุข อุบลทัศนีย์ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๓
118 นายพีระ จันทร์ลอย ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๓
119 นายสุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๓
120 นางอารมณ์ ใจมั่น ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
121 นายสมาน ใจมั่น ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
122 นางสาวสุวินา โชติช่วง ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
123 นางสาวธนัชชา กาฬภักดี ครู โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
124 นายสมคิด เจนศิริวงษ์ ครู โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
125 นางสาวชณัฏฐา ทองค าเจริญ ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย"์
126 นายสมยศ รอดโฉมฉิน ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย"์
127 นางนพภัสสรณ์ เลิศเขมทัต ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย"์
128 นางสุรีย์พร ศรีประยงค์ ครู โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ
129 นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัย ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
130 นางจรุงใจ จิยะจันทน์ ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
131 นายด ารง สุวรรณศรี ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
132 นางรวงทอง นาควงษ์ ครู โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
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133 นางคนึง ไวยโอรส ครู โรงเรียนสงวนหญิง
134 นางสาวณาฏญา นวมทิพวัลย์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง
135 นายธ ารงค์ จันทรอมรพร ครู โรงเรียนสงวนหญิง
136 นางสาววรางค์ภัทร์ สุขเรือน ครู โรงเรียนสงวนหญิง
137 นายสมยศ พันธ์รัศมี ครู โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
138 นางสุภาพ พันธ์รัศมี ครู โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
139 นางสาววาสนา บุญเสวก ครู โรงเรียนสวนแตงวิทยา
140 นางกฤษณา เนตรสว่าง ครู โรงเรียนสองพีน่้องวิทยา
141 นางประคอง เทศทอง ครู โรงเรียนสองพีน่้องวิทยา
142 นางนิตยา กล้าหาญ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
143 นางศิริลักษณ์ สุดโต ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
144 นางกรรณิกา สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
145 นางสุวรรณ แตงโสภา ครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
146 นางอภิรดา เตียววิไล ครู โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
147 นางวิยดา เจริญศรี ครู โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
148 นางเกศินี กีรติด าเกิงสกุล ครู โรงเรียนอู่ทอง
149 นายสมศักด์ิ ออเพชร ครู โรงเรียนอู่ทอง
150 นางสาววิภาดา ด ารงค์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

๑ นายนิกูล  ประทีปพิชัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายค ารณ  เกตุย้อย ศึกษานิเทศก์
๓ นายธีรศักด์ิ  พิงภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๔  นายชูรัฐ  ระหว่างบ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
๕ นายประสิทธิ ์มากมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
๖ นายพิชิต  อ่วมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา
๗ นายสามารถ  รุ่งเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
๘ นายจงรัก  จันทวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา
๙ นายธัตถพล  คชสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร

๑๐ นายบัณฑิตย์  ลิมปนชัยพรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนถาวรานุกูล
๑๑ นายศุภกิตต์ิ   ปานสวย รองผู้อ านวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา
๑๒ นายอภิรัตน์  ถาวรนันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
๑๓ นายนรินทร์  ตันตินิมิตรกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
๑๔ นางนภาพร  ทองเก่งกล้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนถาวรานุกูล

๑๕ นางสริตา   ดวงหงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
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๑๖ นางสาวปณิธิ  เรืองอร่าม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๑๗ นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๑๘ นางพัชรี  นุชสวัสด์ิ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๑๙ นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๒๐ นายบุญรวม  ฉ่ าแสง ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
๒๑ นางปรียาภรณ์  แก้วน่วม ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
๒๒ นางวิจิตรา  วรพุฒิ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
๒๓ นางสาวจรวย  พุทธรักษา ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
๒๔ นายมนูญ  แฉ่งฉายา ครู โรงเรียนบางจานวิทยา
๒๕ นางรัชนี  อินพุม่ ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
๒๖ นางบุษกร เสียงหวาน ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
๒๗ นางอัญชนา  มากบ ารุง ครู โรงเรียนคงคาราม
๒๘ นายสุรินทร์  เจือหอม ครู โรงเรียนคงคาราม
๒๙ นางกฤษณา  เนตินิยม ครู โรงเรียนคงคาราม
๓๐ นายประกอบ  เสมอภาค ครู โรงเรียนคงคาราม
๓๑ นางสาวนันทนา  แย้มเมือง ครู โรงเรียนคงคาราม
๓๒ นายณรงค์ชัย  มากบ ารุงจิต ครู โรงเรียนดอนยางวิทยา
๓๓ นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนิน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
๓๔ นางสรินยา ศาสตร์สูงเนิน ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
๓๕ นางประดับศรี  สกิดใจ ครู โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี
๓๖ นางสาวบังอร  นกเทียน ครู โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี
๓๗ นางสาวรุ่ง  รสชุ่ม ครู โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี
๓๘ นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
๓๙ นายอาชีพ   ใจกล้า ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา
๔๐ นายพัฒน์พงษ์  ชูใจ ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา
๔๑ นางภัทรวรรณ   สกุณา ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา
๔๒ นายเพทาย  ศุภรัตน์พรรพต ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา
๔๓ นางวาสนา  อ่วนจันทร์ ครู โรงเรียนหนองจอกวิทยา
๔๔ นายเสน่ห์  พหุพันธ์ ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
๔๕ นางสันติยา เรืองเดช ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
๔๖ นางพรรณี  เทพสูตร ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
๔๗ นายบุญเลิศ ตุ้มไธสง ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
๔๘ นางกรรณิสา  อยู่ชมบุญ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
๔๙ นางเพ็ญรุ่ง  แสงอยู่ ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
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๕๐ นายปกฤต  เกตุเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
๕๑ นางสาวอ้อยทิพย์  เย็นต้ัง ครู โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
๕๒ นางขนิษฐา เพียรเสมอ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
๕๓ นายทศพร สงคราม ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
๕๔ นายรัชกร วชิระฉัตร ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
๕๕ นางสุกัญญา   วงศ์คงเดิม ครู โรงเรียนทับสะแกวิทยา
๕๖ นายอ าพล  ชุ่มชื่น ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา
๕๗ นายประดุจ  ศรีนุตสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา
๕๘ นางสาวศิริธร  ล้อมวงษ์ ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
๕๙ นางเตือนใจ ตันตินิมิตรกุล ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
๖๐ นายเหล็ก  ดีตลอด ครู โรงเรียนยางชุมวิทยา
๖๑ นายประหยัด ปรีดา ครู โรงเรียนยางชุมวิทยา
๖๒ นางสุรีย์พร  ศิริยุทธ์ ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี
๖๓ นายนันท์วัฒน์  บูรณประเสริฐกุล ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี
๖๔ นายไพรัช  วรรณดี ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี
๖๕ นางสุนันทา  ธนศิโรรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
๖๖ จ่าสิบเอกสมชาย  บัวอ าไพ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
๖๗ นางละม่อม  ทับเกตุแก้ว ครู โรงเรียนหัวหิน
๖๘ นายประเสริฐ  แดงอินทวัฒน์ ครู โรงเรียนหัวหิน
๖๙ นางสาวเกษศิรินทร์ พลจันทร์ ครู โรงเรียนหัวหิน
๗๐ นางสาวรัตนา จุรุพันธ์ ครู โรงเรียนหัวหิน
๗๑ นางกานดา  จ าปาศักด์ิ ครู โรงเรียนศัทธาสุมทร
๗๒ นางพัชนี  ล้ิมสมบัติอนันต์ ครู โรงเรียนถาวรานุกูล
๗๓ นายไพศาล  จันทร์เจริญสุข ครู โรงเรียนถาวรานุกูล
๗๔ นายจิรศักด์ิ  ขจรผล ครู โรงเรียนถาวรานุกูล
๗๕ นางละมัย  หาญส าเภา ครู โรงเรียนถาวรานุกูล
๗๖ นางเกศนี สังข์ศิริ ครู โรงเรียนถาวรานุกูล
๗๗ นายภาษิต  ศรีพิพัฒน์ ครู โรงเรียนท้ายหาด
๗๘ นางวันสุนี  โชคสถาพร ครู โรงเรียนท้ายหาด
๗๙ นางสุภาวดี  แข้โส ครู โรงเรียนท้ายหาด
๘๐ นายก าพล อิ่มสุทธิ์ ครู โรงเรียนสกลวิสุทธิ
๘๑ นายศักด์ิชัย    ปานปิน่แก้ว ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
๘๒ นายมานะ  หงษ์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
๘๓ นายสิทธิไชย   นุชผดุง ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
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๘๔ นายเกียรติศักด์ิ   อู่อ่อน ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
๘๕ นางอัญชุลี   นักฟ้อน ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
๘๖ นางยุพิน  จะเกรง ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
๘๗ นางสาวณัฐวรรณ  เกรียงวีระยุทธ ครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
๘๘ นางนันทวัน  ประสงค์สุข ครู โรงเรียนบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
๘๙ นางทัศนีย์  หมั่นดี ครู โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
๙๐ นางสุภาพร  กมล ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
๙๑ นางกัลยา  แก้วดวงเทียน ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
๙๒ นางสาวจิตรา  แสงอรุณ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
๙๓ นางฉวีวรรณ   เจริญจิต ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
๙๔ นางนิดา   โพธิพ์ันธ์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
๙๕ นายปิยะ   เหล็งสุดใจ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
๙๖ จ่าสิบเอกสิทธิศักด์ิ   ดีเด่น ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
๙๗ นางสาวเอมอร   มรรคเจริญ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
๙๘ นายประสาร  เอี่ยมวิจารณ์ ครู โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
๙๙ นางพูลสุข  อัครางกูร ครู โรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ"

๑๐๐ นางวิภารัตน์  เขียวเจริญ ครู โรงเรียนกุศลวิทยา
๑๐๑ นางสาวเชาวรี  ต๋ีสงวน ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
๑๐๒ นายชาญชัย  แย้มบางยาง ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
๑๐๓ นายสมยศ  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

1 นางสาวชฎาวัลย์  ชุมวรฐายี  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
2 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม ส าลีพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะสมุย
3 นายเชษฐ  ส าลีพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ
4 นายปราโมทย์  ปูชนียพงศกร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
5 นายวัชรินทร์  เพชรเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
6 นายสุรินทร์  เนียมสุวรรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียาภัย
7 นางยุพดี  สัตยธีรานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนปะทิววิทยา
8 นายจรวย  พิมาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา
9 นายเจริญ  ทองศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา

10 นายประทีป  มณีบางกา  ผู้อ านวยการโรงเรียนละแมวิทยา
11 นางสาวฉวีวรรณ  จารุวัฒนพันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
12 นายสมบัติ  ชูประจง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
13 นายสัมพันธ์  ฉิมภักดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
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14 นายวิเศษ  วรรณศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
15 นายสมชาย  วิเชียรชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
16 นายเลิศศักด์ิ  เผือกเดช  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ
17 นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
18 นางนงค์ลักษณ์  ศิวะบรรพกุล  ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
19 นางศรัณยา  ถาวระ  ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
20 นางเย็นจิต  ชวภัทรโสภณ  ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
21 นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
22 นางนฤมล  เทโหปการ  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
23 นางภัทรียา  อินทรทอง  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
24 นางพัชนีภรณ์  สิงหบุญ  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
25 นางปิยะนุช  วงศ์เทิดธรรม  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
26 นายสาธิต  รักดี  ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
27 นายธนกฤต  พรมทอง  ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
28 นายสุเมธ  หนูนาวี  ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
29 นางแอนนา  เทพเล่ือน  ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
30 นางสุแววตา  จันทร์ทอง  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
31 นายเสริม  นนท์ทอง  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
32 นายมนตรี  มีอุปการ  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
33 นายประยงค์  ด่วนเดิน  ครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
34 นางอุดมลักษณ์  สุทธิฤทธิ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
35 นางอุษา  นิลเอี่ยม  ครู โรงเรียนไชยาวิทยา
36 นายสุจินต์  สุทธิวรางกูล  ครู โรงเรียนท่าชนะ
37 นางอมรศรี  ใสสะอาด  ครู โรงเรียนท่าชนะ
38 นายศิริ  จุนเด็น  ครู โรงเรียนท่าชนะ
39 นางอัมรี  ทองสมุทร  ครู โรงเรียนท่าชนะ
40 นางสุรนาถ  ปูชนียพงศกร  ครู โรงเรียนท่าชนะ
41 นายสุธี  ดุลยรัตนานนท์  ครู โรงเรียนท่าชนะ
42 นายวีระศักด์ิ  ใจงาม  ครู โรงเรียนน้ ารอบวิทยา
43 นายสุทนต์  มณีฉาย  ครู โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
44 นางไรหนับ  โกงเหลง  ครู โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
45 นางสดใส  ดาวสุวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
46 นางสุวัธนา  เครืออินต๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
47 นางสุชาดา  สนธนวณิชย์  ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
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48 นายวีระชัย  รัตนเวียงพรหม  ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
49 นายสุรพล  ประไพวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
50 นางวรัญญา  บุญเกล้ียง  ครู โรงเรียนเวียงสระ
51 นางสาวกิตติญา  ช่วยนุกิจ  ครู โรงเรียนศรียาภัย
52 นางสาวอรพิน  สุขแจ่ม  ครู โรงเรียนศรียาภัย
53 นางคนึงนิจ  เทวชู  ครู โรงเรียนศรียาภัย
54 นางวัชราภรณ์  สุบรรณภาส  ครู โรงเรียนศรียาภัย
55 นางจันทร์จรี  สุวรรณสิทธิ ์ ครู โรงเรียนศรียาภัย
56 นายถนอมชัย  แสงจันทร์  ครู โรงเรียนศรียาภัย
57 นางนวลจันทร์  เหมปราการ  ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
58 นายนรินทร์  แดงโรจน์  ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
59 นางสุดสวาท  ศุภรักษ์สิริ  ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
60 นายสุรจิตร  แสงสุวรรณ  ครู โรงเรียนศรียาภัย 2
61 นายสมพร  ชุมภูนุช  ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
62 นางสาวบุญยัง  พ้นภัย  ครู โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
63 นางสาววิเศษลักษณ์  เต้ืองวิวัฒน์  ครู โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา
64 นางศิริมงคล  พุฒนกุล  ครู โรงเรียนด่านสวีวิทยา
65 นางกรรณทิพย์  ซุ่ยกล่ัน  ครู โรงเรียนสวีวิทยา
66 นางชลาลักษณ์  ทองย้อย  ครู โรงเรียนสวีวิทยา
67 นางประไพรัตน์  อัจกลับ  ครู โรงเรียนสวีวิทยา
68 นางธนันญภา  คชการ  ครู โรงเรียนสวีวิทยา
69 นางฐานิต  ทองศิริ  ครู โรงเรียนสวีวิทยา
70 นางกรรณิกา  วัลย์เครือ  ครู โรงเรียนสวีวิทยา
71 นายไพบูลย์  เจริญสุข  ครู โรงเรียนสวีวิทยา
72 นางอุทุมพร  ศิวายพราหมณ์  ครู โรงเรียนชลธารวิทยา
73 นางสุดไฉน  จินายง  ครู โรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา
74 นางอรพรรณ  สุขโข  ครู โรงเรียนละแมวิทยา
75 นายปะฐม  จุลเด็น  ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
76 นางจงดี ชูมาลี ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
77 นายภักดี  คุ้มทอง  ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
78 นางเสริมสิริ  ชูประจง  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
79 นางภัทริน  รอดเจริญ  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
80 นายทนง  ศรีมหาวโร  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
81 นางเพ็ญประไพ  จอง  ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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82 นางเนาวรัตน์  ชูบ้านนา  ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
83 นายชัยทัต  พัวพันธ์  ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
84 นายสมมณฑ์  หงษ์เกิด  ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
85 นางกานดา  โกละกะ  ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
86 นางนันทยา  ชุมสุข  ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
87 นายชนะ  สมจิตร  ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
88 นางจิรา  บุญน า  ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
89 นายประยุทธ์  รัตนกาญจน์  ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
90 นางประภารัตน์  ไชยรัตน์  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
91 นางสาวบุญสิน  ใจแผ้ว  ครู โรงเรียนเกาะสมุย
92 นายสุนทร  เหล่าอั้น  ครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
93 นายรอโอบ  สันหลี  ครู โรงเรียนไชยาวิทยา
94 นายสุรพล  เจริญจิตต์  ครู โรงเรียนไชยาวิทยา
95 นายสิงห์  พิชิตชลพันธุ ์ ครู โรงเรียนท่าชนะ
96 นางจุไร  บุญเลิศกุล  ครู โรงเรียนท่าชนะ
97 นายประดับ  ณ นคร  ครู โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
98 นางชวนพิศ  กระมุท  ครู โรงเรียนพนมศึกษา
99 นางกัญจนาพัต  บุญพา  ครู โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

100 นางนวลฉวี  รัตนกุล  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
101 นางเนาวรัตน์  เย็นแจ่ม  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
102 นายพิทยา  สังข์ประคอง  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
103 นางศิริรัตน์  สุวรรณวงศ์  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
104 นางสุชีพ  ชิตกุล  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
105 นายนริศ  พุม่อยู่  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
106 นางอรุณี  จันทสุวรรโณ  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
107 นางสุดาภรณ์  ประกอบแก้ว  ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
108 นายศุภชัย  สินรักษา  ครู โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
109 นายวิทยา  วงศ์วัฒนดิลก  ครู โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
110 นางสุภาพิศ  วรรณโชติ  ครู โรงเรียนเวียงสระ
111 นางคนึงนิตย์  บุญคง  ครู โรงเรียนเวียงสระ
112 นางสาวพิมลพิศ  เหล่ากอ  ครู โรงเรียนเวียงสระ
113 นายจีระ  ทองพันธ์  ครู โรงเรียนเวียงสระ
114 นางทรงรัตน์  พงศ์โสภา  ครู โรงเรียนพระแสงวิทยา
115 นางพิมจนา  ใยทองค า  ครู โรงเรียนศรียาภัย
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116 นายนภา  จินายง  ครู โรงเรียนศรียาภัย
117 นายธานี  ธรรมวุฒิ  ครู โรงเรียนศรียาภัย
118 นางพานิชย์  ทองภูเบศร์  ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
119 นางสาวอุลัย  วงศ์ค าหาร  ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
120 นางสารภี  ภูข่วัญเมือง  ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
121 นางนภัสชนม์  ประสิทธิ ์ ครู โรงเรียนทุง่คาพิทยาคาร
122 นางโสภิต  อุดมสุขสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
123 นางจารี  ทองหนู  ครู โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
124 นางสมทรง  พิบูลย์พล  ครู โรงเรียนปะทิววิทยา
125 นางจรูญศรี  วิเศษ  ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
126 นางเสาวนีย์  จันทร์วิไล  ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
127 นายเผชิญ  สิทธิจันทร์  ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
128 นางอรอนงค์  จันทระ  ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
129 นางเชาว์  มณีเสน  ครู โรงเรียนเมืองหลังสวน
130 นางสาวจุรีมาศ  สุวรกุล  ครู โรงเรียนเมืองหลังสวน
131 นางจินตนา  หวดสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา
132 นายผดล  อัจกลับ  ครู โรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา
133 นางสาวอรวรรณ  นาคสังข์  ครู โรงเรียนละแมวิทยา
134 นางจีรภา  จันทร์มุ่ย  ครู โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา

1 นางอุทัยวรรณ รัตนอุบล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
2 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
3 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์ค าด้วง ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4 นายชาติชาย ทองเล่ียมนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบ ารุง
5 นายสุพัฒน์ เดชนุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม
6 นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
7 นายประเสริฐ ชีใหม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง
8 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุง
9 นายสมพร กาญจนพันธุ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

10 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพนางตุง
11 นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด
12 นางกิ่งขวัญ สุขสงวน ผู้อ านวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์
13 นายสถิตย์ รัตนบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่สงวิทยา
14 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 12
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15 นายวิศาล ภูริวัฒน์ รองอ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
16 นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบ ารุง
17 นายสมนึก คงนก รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากพูน
18 นางส่งเสริม แต่งอักษร รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา
19 นายจิระศักด์ิ บุญช่วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุง
20 นายมนูญ เสนละเอียด รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด
21 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
22 นายศิริ จันทร์จ าปา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
23 นางมณฑา สุขเกื้อ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
24 นายชาญศักด์ิ แทนบุญ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
25 นายเสฏฐวุฒิ เกียรติวทนะ ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
26 นางเครือวัล สารถวิล ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
27 นางสาวสาธนี กุศลสกุล ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
28 นางโชคดี สงพราหมณ์ ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
29 นางชาคริยา ภิชโยภาพ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
30 นางอมลพรรณ สามัคคี ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
31 นายวินิตย์ สอนเสริม ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32 นางสุมณฑินี สมัครพงศ์ ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
33 นางโสภิศ ธราพร ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
34 นางสุกันยารัตน์ โภชากรณ์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
35 นายเสรี เนาวพันธ์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
36 นายนพดล แจ่มอ้น ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
37 นางประคอง กานุรักษ์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
38 นางรุจิรา จิตติมงคล ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
39 นางลักขณา บุญญาธิการ ครู โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
40 นายสมคิด พรหมดนตรี ครู โรงเรียนทุง่สง
41 นายสว่าง เกตุแก้ว ครู โรงเรียนทุง่สง
42 นายพริษฐ์ พงศ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนทุง่สง
43 นางพิมพ์ศรี นามามาตร ครู โรงเรียนทุง่สง
44 นางจิราพร สุดถนอม ครู โรงเรียนทุง่สง
45 นางจิตรา บุญวงศ์ ครู โรงเรียนทุง่สง
46 นายลาภ คุ้มสุข ครู โรงเรียนทุง่สง
47 นายณัษฐา สิงหพันธุ์ ครู โรงเรียนทุง่สง
48 นางสมจิตร์ มารคคงค์แก้ว ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
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49 นางสุรีย์ ธีระพงศ์ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
50 นางวิศนีดล อินทิศ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
51 นางพนิดา เจริญศิลป์ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
52 นางสาวมาดี ธรรมสุนทร ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
53 นางอุไร ช่วยเจริญ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
54 นางนงเยาว์ รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
55 นางอาภา สาระมาศ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
56 นางอ าไพ เกษีสม ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
57 นางสุปรียา มากช่วย ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
58 นางสุวัจนา มวยดี ครู โรงเรียนนาบอน
59 นายส าคัญ ณ ทองแป้น ครู โรงเรียนนาบอน
60 นายนิคม ตุลารักษ์ ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
61 นายเสียงเริง อินทรสุวรรณ ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม
62 นายสมศักด์ิ สุพรรณพงศ์ ครู โรงเรียนปากพนัง
63 นายด ารงค์ศักด์ิ ภารพบ ครู โรงเรียนปากพนัง
64 นางนิภาพรรณ กะตากูล ครู โรงเรียนปากพนัง
65 นางวรณัน ฉิมพลี ครู โรงเรียนปากพนัง
66 นายสมโชค ทองวิจิตร ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
67 นางปวีณา ฑียาพงศ์ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
68 นางวันนี บุญถนอม ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
69 นายกรมศิลป์ ล่ิมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
70 นางจินต์จุฑา คงคุ้ม ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
71 นายวีรวัฒน์ รัตนะ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
72 นายประยูร รัตนเฉลิมวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
73 นายวรงค์ บุญทอง ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
74 นางอวยพร นาคะ ครู โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
75 นายศุภชาติ ภักดีเจริญ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
76 นางสาวสุวรรณา วัชรจิตตานนท์ ครู โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
77 นายสมพร นุราช ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
78 นายวิรัช แสนเสนาะ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
79 นายสัมฤทธิ ์หอมหวล ครู โรงเรียนเสาธงวิทยา
80 นางบุษกร ศรีพิทักษ์ ครู โรงเรียนตระพังพิทยาคม
81 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
82 นางอาภรณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
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83 นางสาวดาวเรือง เพกกิ้ม ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
84 นางประสานศรี ทัลวัลล์ิ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
85 นางนงรัตน์ สุขสม ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
86 นางภัทรภร เพชรานนท์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
87 นางไพศล โสนารถ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
88 นางทิพวรรณ คุณารักษ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา
89 นายทองแดง เดียวกี่ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา
90 นางเสาวณี รักธรรม ครู โรงเรียนคงคาประชารักษ์
91 นางบุญสรวง ธารพิศุทธ์ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
92 นายศุภฤกษ์ โรจนธรรม ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
93 นางวันดี หงษ์พฤกษ์ ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
94 นางอารี โชติพืช ครู โรงเรียนพัทลุง
95 นางลัดดาวัลย์ พงษ์ดนตรี ครู โรงเรียนพัทลุง
96 นางจุฑา ธีรัชกุล ครู โรงเรียนพัทลุง
97 นางจรวยพร มุคคะตา ครู โรงเรียนพัทลุง
98 นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน ครู โรงเรียนพัทลุง
99 นายกาญจน์ศิลป์ โสธรธนโชติ ครู โรงเรียนพัทลุง

100 นายอรุณ ชูช่วย ครู โรงเรียนพัทลุง
101 นางศรีโสภา เมฆานุวงศ์ ครู โรงเรียนพัทลุง
102 นางสาวรมย์นลิน ไสยวรรณ ครู โรงเรียนพัทลุง
103 นายพรศักด์ิ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนพัทลุง
104 นายสว่าง บุญจันทร์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
105 นายมานิตย์ เนียมรัตน์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
106 นางประค่ิน ลายทิพย์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
107 นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
108 นางสุพัทรา กังสดาล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
109 นางสุมณฑา หมวดมณี ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
110 นางนิตยา ขุนทิพย์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
111 นางอุบล บัวทอง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
112 นางสาวประภาพรรณ รัตนชุม ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
113 นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
114 นายปรมินทร์ อินทรักษา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
115 นางประพาส หมอกม่วง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
116 นางสาวพวงศรี คุณวัลลี ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
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117 นางพวงศรี ทองพูลเอียด ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
118 นางสาวนันทพร จิตมนัส ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
119 นางวรัญญา เหลืองธรรมชาติ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
120 นางศุกร์ศรี จรูญศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
121 นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
122 นายสงบ ศรทอง ครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
123 นางรัตนา คงขาว ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
124 นางอุษา จันทร์วงศ์ ครู โรงเรียนควนขนุน
125 นางวันนา ไชยโย ครู โรงเรียนควนขนุน
126 นางละม้าย เพชรน้อย ครู โรงเรียนควนขนุน
127 นางมยุรี รักรอด ครู โรงเรียนควนขนุน
128 นางจันทร์เพ็ญ รักชุม ครู โรงเรียนควนขนุน
129 นายวาสนา สุขสง ครู โรงเรียนควนขนุน
130 นางอุไร เทพเกื้อ ครู โรงเรียนพนางตุง
131 นายวิมล อภัยรัตน์ ครู โรงเรียนอุดมวิทยายน
132 นางวนิดา เหมะรักษ์ ครู โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา
133 นางสาวสิริมา รองชูเพ็ง ครู โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา
134 นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา
135 นายประจวบ บุญจันทร์ ครู โรงเรียนปัญญาวุธ
136 นางพนิดา ชูรักษ์ ครู โรงเรียนปัญญาวุธ
137 นายนฤดล ดาวดวง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
138 นางอัญอร จินดา ครู โรงเรียนเขาชัยสน
139 ว่าทีร้่อยตรีสิทธิพร พุทธขาว ครู โรงเรียนเขาชัยสน
140 นายสถาพร สุขบัวแก้ว ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
141 นางสุเพ็ญ สุวรรณพานิช ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
142 นายจรูญ ปราบปรี ครู โรงเรียนกงหราพิชากร
143 นางเลขา อนันต์ ครู โรงเรียนกงหราพิชากร
144 นางรัชนี แก้วแกมเกษ ครู โรงเรียนกงหราพิชากร
145 นางวรมัย องคะลอย ครู โรงเรียนตะโหมด
146 นางชูสิน อ่อนคง ครู โรงเรียนตะโหมด
147 นางวันเพ็ญ พรหมยอด ครู โรงเรียนตะโหมด
148 นางอมราพร พลเพชร ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
149 นายชูสิน เดชดี ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต
150 นางดุษฎี หวังปาน ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต
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151 นางกัญญรส บุญสิงห์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
152 นางวาสินี ขวัญฤทธิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
153 นางมัณทณีย์ จินดาวัฒน์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
154 นางอารมย์ ชลสิทธิ ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
155 นายสังวรณ์ สิรันทวิเนติ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
156 นางกุลกาญจน์ น้อยทับทิม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
157 นางกาญจนา ศรีปรางค์ ครู โรงเรียนปากพูน
158 นายมานิตร จิตจ า ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
159 นายไพฑูรย์ ขาวปลอด ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
160 นายสถิตย์ ธัญญา ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
161 นายวินัย ค าเพิม่ ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
162 นายสันทัศน์ ผลความดี ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
163 นางบ าเพ็ญ ไชยศรี ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
164 นายปองเดช รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
165 นายประเสริฐ แซ่คุ้ง ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
166 นายศรีศักร นามเสน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
167 นายไสว หุตางกูร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
168 นางอุมาพร มีแก้ว ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
169 นางณัฐนันท์ เดชารัตน์ ครู โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง
170 นายจ าลอง ศิลารัตน์ ครู โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
171 นางช านิ อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
172 นางอรพรรณ์ สุขุมทอง ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
173 นายประภาส หลิมวานิช ครู โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
174 นายวิค โปทอง ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
175 นายวันชัย บุญประสพ ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม
176 นายอ านวย รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม
177 นางกุลวดี จินดาวัฒน์ ครู โรงเรียนชะอวด
178 นางเสาวภา สมวิวัฒนกุล ครู โรงเรียนชะอวด
179 นายค านึง บัวจันทร์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
180 นายสมพัฒน์ ไชยขันธ์ ครู โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
181 นายพีระพงศ์ รัตนสุภา ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
182 นางส ารวย อัยศูรย์ ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
183 นายสมศักด์ิ บุญทอง ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
184 นายสมพร ชนะแก้ว ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
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185 นายสมเนตร ษารักษ์ ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
186 นายยูซุฟ โอกฤษ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
187 นายสิทธิชัย เงินส่ง ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา
188 นางสาวอารีย์ สุขสบาย ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา
189 นางสุชัญสิณี สุทธิพันธ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา
190 นางดวงกมล สีมาพินิจกุล ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา
191 นางนงพงา ชูแก้ว ครู โรงเรียนคงคาประชารักษ์
192 นายอรรณพ ยอแสงรัต์ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
193 นางสาวปาณิศา กาญจนาพงศ์ ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
194 นางพาณิภัค แซ่ภู ่ ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
195 นายสาโรจน์ อองแก้ว ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 
196 นายอัมรินทร์ สิทธิโชคชัย ครู โรงเรียนตะแพนพิทยา
197 นายธีรภัชร์ ชูส่งแสง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
198 นายถาวร สุขสม ครู โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
199 นางธนิตา รัตนจามิตร ครู โรงเรียนเขาชัยสน
200 นางสาวอันน์กัญญ์กช ขจรจักษณ์ ครู โรงเรียนเขาชัยสน
201 นางสาวนันทนา หวานสนิท ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
202 นายสุชาติ รอดเพชร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
203 นายสุรเดช เกิดสมบูรณ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
204 นางสุภาณี หนูเสมียน ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
205 นายจรัญ อินทมุสิก ครู โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
206 นางกรีชฎา พร้อมพัฒนกุล ครู โรงเรียนทุง่สงวิทยา
207 นายสมชาย วังบุญคง ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม
208 นางสัจจะ สุขสถิตย์ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
209 นายอุดร เขียวเล็ก ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
210 นายคณิน อมรชร ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
211 นางสาวอัญชิษฐา โพธิเ์พชร ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
212 นางภิรมย์ จอเอียด ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
213 นางส ารวย กามูณี ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
214 นายภานิวัฒน์ ฮ้ันตระกูล ครู โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
215 นางสุประวีณ์ ภู่ ครู โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
216 นางเพ็ญลักษณ์ ภักดีกิจ ครู โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
217 นายวิรัตน์ จันทร์คง ครู โรงเรียนเขาพังไกร
218 นางนงนุช เชาวลิต ครู โรงเรียนเขาพังไกร
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219 นางวิไล เปาะทองค า ครู โรงเรียนนบพิต าวิทยา
220 นางสาวราชีดะฮ์ หมัดอะหลี ครู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
221 นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์ ครู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
222 นายโสภณ แย้มช่วย ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
223 นายธวัชชัย กล่ินมณี ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
224 นางเจนจิรา อินมณเฑียร ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
225 นางสาวสุจิรา บัวสาม ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
226 นางสุดา ถีระแก้ว ครู โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
227 นายสุวิทย์ กล่ินจันทร์ ครู โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
228 นางสุดใจ ขวัญศรี ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
229 นางประไพศรี ทองด า ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร

1 นายประยุทธ์ โขขัด นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นายสุรศักด์ิ ยี่หลัก ผู้อ านวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
3 นายจ ารัส บัวเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล
4 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยอด
5 นายวิรัช มากมณี รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนพนมเบญจา
6 นายชุบ สุขการัณย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร
7 นายธนเพียร ดวงสุด รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกระบี่
8 นางยุวดี ใจจ้อง รองผู้อ านวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
9 นายอุทรณ์ ทองในแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา

10 นางอารี ค าหมื่น ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
11 นางชณิชา ร่วมเจริญ ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
12 นางคคณา อังสุพานิช ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
13 นายประทีป มะลิแก้ว ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
14 นายสมพร ชูแสง ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
15 นายสุริยา หมันหนุน ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
16 นางสาวลัลธริมา จรุงเกียรติกุล ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
17 นางอมราภรณ์ นวลอ่อน ครู โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล
18 นางประภาพันธ์ ทองไซร้ ครู โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล
19 นายประพันธ์ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล
20 นางเรวดี เด่นวัฒนา ครู โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล
21 นางขวัญใจ เกล้ียงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล
22 นางคนึงนิจ ชัยชื่อ ครู โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 13
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23 นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ครู โรงเรียนห้วยยอด
24 นายสุชีพ ทิพย์นุ้ย ครู โรงเรียนห้วยยอด
25 นางนันทนา กาญจนะ ครู โรงเรียนห้วยยอด
26 นางบุบผา ชื่นปิติกุล ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
27 นางรุจิรา วาจาสัตย์ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
28 นายจักรพันธุ ์ศรีวราพันธุ์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
29 นางจินดา ทองอ่อน ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
30 นางพัชรินทร์ สินรา ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
31 นายนุกูล เอียดจุ้ย ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
32 นางธีระพร เส้งสุ้น ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
33 นางกานดา รักษารักษ์ ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
34 นางสุพัตรา พักตรจันทร์ ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
35 นางสาวพรทิพย์ เรือนแก้ว ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
36 นางอนงค์ คงจันทร์ ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
37 นายสมศักด์ิ กังแฮ ครู โรงเรียนคันธพิทยาคาร
38 นางอ าไพ ชั่งคิด ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
39 นายเศวตชัย เตียวปิยกุล ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
40 นางประพัฒน์ ทวิชศรี ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
41 นางมันทนา อุตตสุรดี ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
42 นางจุฑาทิพย์ โรจน์สราญรมย์ ครู โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
43 นายเจริญ คงชนะ ครู โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
44 นายสนธยา สะวารี ครู โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
45 นางพัชรินทร์ ล่ิมหลัก ครู โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
46 นายพยงค์ กี่บุตร ครู โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
47 นางชุลีรัตน์ ภาโอภาส ครู โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพิทยา
48 นายวิชิต รัตนากาญจน์ ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
49 นายอุทัย เซ่งอั้น ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง
50 นางสุนิตย์ จันทวงศ์ ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง
51 นางอุไรวรรณ เลอเลิศวิเชียร ครู โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
52 นางอารีย์ หลงขาว ครู โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
53 นางอรรถยา ชูเอน ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
54 นางวีณา คงบุญ ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
55 นางประไพ พรหมจ ารัส ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
56 นางละไม เชาวน์วุฒิกุล ครู โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
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57 นางอัมพันธ์ วัฒนสกุลพงศ์ ครู โรงเรียนวังวิเศษ
58 นายชูชาติ ช้องประเสริฐ ครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา
59 นางสนธยา ช้องประเสริฐ ครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา
60 นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุล ครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา
61 นางอุบล มายูร ครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา
62 นางชุติมณฑน์ หมุกรอด ครู โรงเรียนสภาราชินี 2
63 นางสาวจิราวัลย์ จตุวรพฤกษ์ ครู โรงเรียนสภาราชินี 2
64 นายสมคิด ปานทน ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
65 นางยุดี กิตติวรพัฒน์ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
66 นางปิติ วรตันติ ครู โรงเรียนรัษฎา
67 นายสมศักด์ิ แก้วระยับ ครู โรงเรียนรัษฎา
68 นายวิสุทธิ ์รักษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนรัษฎา
69 นางสายใจ บุษย์เพชร ครู โรงเรียนรัษฎา
70 นางสุธนี ไชยเพชร ครู โรงเรียนรัษฎา
71 นางศศิพร สุรธรรม ครู โรงเรียนรัษฎา
72 นางสาวสมจิตร ทองพริก ครู โรงเรียนรัษฎา
73 นางมณฑา จริงจิตร ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
74 นายสังวร ปราบเขตต์ ครู โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
75 นายประยงค์ โสมสง ครู โรงเรียนน้ าผุด
76 นายปรีชา เขียวจู ครู โรงเรียนทุง่ยาวผดุงศิษย์
77 นางเพ็ญศิริ ธาราอุดม ครู โรงเรียนเมืองกระบี่
78 นางสาวมณี เจริญพิริยะ ครู โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง

1 นายสุนทร รักเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
2 นายโกศล ใสขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3 นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
4 นางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
5 นางภาวนา เดชวรวิทย์ ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
6 นางวณียุท แย้มยิ่ง ครู โรงเรียนสตรีพังงา
7 นางสาวพัชรี บุณยัษเฐียร ครู โรงเรียนทุง่โพธิว์ิทยา
8 นางมาลี ทองเสน ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
9 นางรัชณี กู้แร่ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

10 นางบุญลาภ กิตติเรืองระยับ ครู โรงเรียนทุง่มะพร้าววิทยา
11 นายทวี เตชะภัททวรกุล ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
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12 นางสุรีย์พร สุริยปราการ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
13 นายวิบูลย์ ธนกิจจานนท์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
14 นางสายสุนีย์ คงแก้ว ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
15 นางบุญทิพย์ แสงวิจิตร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
16 นางระเบียบ แสงวันลอย ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
17 นายประเสริฐ กนกผกา ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
18 นางวินิตตา วังเมือง ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
19 นางสาวปัญจพร กรุณา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ
20 นางสาวกรองเงิน วีระวงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ
21 นายจรุง สังขรักษ์ ครู โรงเรียนเมืองถลาง
22 นายครรชิต เดชะโชติ ครู โรงเรียนเมืองถลาง
23 นายสุรพล แสงวิจิตร ครู โรงเรียนเมืองถลาง
24 นางยุริน ล่ิมวัน ครู โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
25 นางจิระพร อินทนาศักด์ิ ครู โรงเรียนสตรีระนอง
26 นางวราภรณ์ ภูท่อง ครู โรงเรียนสตรีระนอง
27 นางอุมาพร ค าลือ ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา
28 นางวาสนา แจ่มเล็ก ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา
29 นายอนุพันธุ ์ชัมภูธนะ ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา
30 นางพรวลี สถิรนุสรณ์ ครู โรงเรียนสตรีพังงา
31 นางวีณา หน่อทิพย์ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"
32 นางอรพร นาขวัญ ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"
33 นายสุรชัย เพ็ชรไทย ครู โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"
34 นางสุภาพร บุญนัดดา ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
35 นายบุญเลิศ เมตตาวิมล ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
36 นายสรายุทธ สุมาลย์โรจน์ ครู โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
37 นายพรชัย แซ่เอี๋ยว ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
38 นายสุเมธ อังสานาม ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
39 นางอัจจิมา แจ่มฟุง้ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
40 นางนฤมล หนูขวัญ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
41 นายธานินทร์ เพียรพานิช ครู โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
42 นางพิมพา นิลเพชร ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
43 นายธเมธ พินสุวรรณ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
44 นางศุภลักษณ์ สืบประสิทธิ์ ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
45 นางสาวศรีกัล ก้องวุฒิเวทย์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ



๖๕๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด

1 นายวีรวัฒน์  คงพิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายประภาส  ขุนจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนราธิวาส
3 นายอับดุลฮาลี  แวดอเล๊าะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา
4 นายสมกิจ  อาแว ผู้อ านวยการโรงเรียนตันหยงมัส 
5 นายมะดิง  ลอมา  ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
6 นายพิชัย  พละนาวิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
7 นางสาวราชชฎาวรรณ  ทองรักษา ครู โรงเรียนนราธิวาส 
8 นางสาวสุนิกุล  เวชสิทธิ์ ครู โรงเรียนนราธิวาส 
9 นางมณีวรรณ  แก้วนพรัตน์  ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย

10 นายสิทธิชัย  ขุนทอง ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย
11 นายโรจน์  แก่นไชย ครู โรงเรียนตากใบ
12 นางสีฟ้า  หลักศิลากุล  ครู โรงเรียนตากใบ
13 นางไซนูรี  สีระโก ครู โรงเรียนสุไหงโก-ลก
14 นางสาวบุศรินทร์  วิภูภิญโญ  ครู โรงเรียนสุไหงโก-ลก
15 นางสาวเสริมศรี  บัลลพ์วานิช ครู โรงเรียนสุไหงโก-ลก
16 นายมะซอและ  มาหะ  ครู โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 
17 นางกฤษณา  จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
18 นางสารภี  อุตตโรพร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
19 นางสุจิตรา  สุคนธปฏิภาค ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
20 นางอรสินี  ปรีชาหาญ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
21 นายประพันธ์  จองเดิม  ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
22 นางสุดารัตน์  อติศัพท์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
23 นางผกามาศ  นกแก้ว ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
24 นายกวี  มลิวรรณ์  ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
25 นางนิเย๊าะ  เด่นอุดม ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
26 นางสุพัชตรา  พุม่เจริญ ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
27 นายวินัย  พรหมนิมิตร ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
28 นางสิริภัสสร์  สงเนียม ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
29 นายกฤษณพงศ์  วิทยปรีชากุล ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
30 นางร าพัน จันทร์ทอง ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
31 นางสาวอวยพร  โกศลกาญจน์ ครู โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ 
32 นายกรณ์  พรรครักษ์  ครู โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
33 นางสาวสมจิตร  จันทรัตน์  ครู โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 
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34 นางกาญจนา  อินกะโผะ ครู โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 
35 นางทิวา  สะแลแม  ครู โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 
36 นางปรานี  ปางวิภาศ ครู โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 
37 นายอิสมาแอล  หมาดหมีน ครู โรงเรียนประตูโพธิว์ิทยา 
38 นางอาซีซะ  แวกะจิ ครู โรงเรียนสะนอพิทยาคม
39 นางจารุวรรณ  ทองสว่าง ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา
40 นางดวงใจ  แก้วมณี  ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา
41 นางรุ่งนภา  วัชรปิยานันทน์ ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา
42 นายสุชิน  ตันติสุวรรณโณ  ครู โรงเรียนสตรียะลา 
43 นายประพันธ์  ป่านทอง  ครู โรงเรียนสตรียะลา 
44 นายวิเวศ พรหมทองดี ครู โรงเรียนสตรียะลา 
45 นายสุทน  สุธารัตน์ ครู โรงเรียนสตรียะลา 
46 นางสาวกวินทิพย์  เจนธนวิจิตร  ครู โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2 
47 นางดารารัตน์  ศรีพรสวรรค์  ครู โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 
48 นางอรวรรณ  ปรียวาณิชย์ ครู โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 
49 นายแวหะมะกาเดร์  สะมะแอ  ครู โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 
50 นายกฤษฎา  วัฒนะนุกุล  ครู โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 
51 นายยาการียา  เบ็ญเตาะ  ครู โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
52 นายวิเลิศ  คงเพ็ชร  ครู โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 

1 นายสุรศักด์ิ หมู่เก็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงวิทยา
2 นายจิรพงศ์ ก าเนิดแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม
3 นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
4 นายจ าแนก เรืองติก ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
5 นายสมชาย กิ้มเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม
6 นางนิภา พลอินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
7 นายธเรศ นรากุลพิสัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
8 นางรัชนี จันทนะ ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา
9 นางสาวลัดดา ฆงัคะมะโน ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา

10 นางทับทิม ศรีช่วย ครู โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
11 นางจิราภรณ์ ด้วงปาน ครู โรงเรียนจะนะวิทยา
12 นายปฏิญญา เบญญาวุฒิกร ครู โรงเรียนจะนะวิทยา
13 นางรัตนา กล่ินวาระ ครู โรงเรียนจะนะวิทยา
14 นางอาทิพย์ จันทอง ครู โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
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15 นายเชต บุญเรือง ครู โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
16 นายพยงค์ ทองขาว ครู โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
17 นางสายไหม อินอุทัย ครู โรงเรียนธรรมโฆสิต
18 นายณรงค์ ฉลาด ครู โรงเรียนธรรมโฆสิต
19 นางจารุวรรณ โพธิวิจิตร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
20 นางสาวทิพวรรณ กระด่ี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
21 นางเฉลา รัตนะ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
22 นางสาวอาภรณ์ กิ้มเอ้า ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
23 นางนวลน้อย บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
24 นางวรรณา เอี่ยมเศวต ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
25 นางสาวนฤมล ยงก าลัง ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
26 นายบรรจง รักขะพันธ์ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
27 นางบุณยนุช บุญรังศรี ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
28 นายประเสริฐศักด์ิ สังขพันธ์ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
29 นางทิพยา ณ พัทลุง ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
30 นายอุทิต พงษ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
31 นายไพโรจน์ ทวีสุขกาญจน์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
32 นางสายใจ โสภาริพันธุ์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
33 นายไพศาล สหัสรังษี ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
34 นางอารี สารดิษฐ์ ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
35 นางกชกร สุวรรณมณี ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
36 นางรัชดาภรณ์ แก้วมณี ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
37 นายสมจิตต์ อ าลอย ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
38 นายพิเชฐ แก้วมโน ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
39 นายประเสริฐ ผ่องใส ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา
40 นางเสง่ียม แก้วมโน ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา
41 นายภูมิจิตต์ แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา
42 นางสาวเสาวนีย์ พงษ์ลิมานนท์ ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
43 นางกฤษณา จันทนะ ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
44 นางจินตนา ตฤตียปุตรานนท์ ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
45 นางวไลวรรณ ไพศาล ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
46 นายกิติพงศ์ ยอดบุญ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
47 นางเสาวนีย์ ล่ิมไทย ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
48 นางวิภา แสงทอง ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
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49 นางสุทธิลักษณ์ วัฒนกุล ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
50 นางนิภา จินตานนท์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
51 นางสาวพิชญา อินทรไชโย ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
52 นายทรงยศ จิระพันธุ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
53 นางสาวหยกแก้ว แซ่เตียว ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
54 นายพงศ์ศักด์ิ สุวณิชย์เจริญ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
55 นายประเสริฐ พจนเวท ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
56 นางเบญจมาศ นาคหลง ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
57 นางสาวพิชญ์สินี มากชู ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
58 นางพัชนี พินิจสถิร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
59 นางระเบียบ อนันตพงศ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
60 นางพรรณี นวลนุ่น ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
61 นางสุนันทา ประมวลสุข ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
62 นายจรัส พยัคฆศิรินาวิน ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
63 นางสมพิศ รุณปักษ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
64 นางปรีดา ทองใบเพ็ชร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
65 นายอาทิตย์ จิตต์ส ารวย ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
66 นางตรีทิพ เพิม่พูนผล ครู โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
67 นางวันเพ็ญ สุวรรณพรรค ครู โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
68 นางพิชญาภรณ์ ขุนจันทร์ ครู โรงเรียนคลองแดนวิทยา
69 นายล้วน หีมปอง ครู โรงเรียนทุง่หว้าวรวิทย์
70 นางประจวบ เหนี่ยวทอง ครู โรงเรียนเทพา
71 นายสุลาภ บัวชื่น ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
72 นายไพบูลย์ เม่งช่วย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
73 นายฐิติวัฒน์ โสภาริพันธุ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
74 นางมณฑา พันธุช์นะ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
75 นางวไลลักษณ์ จารุวรรณโน ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
76 นางพรทิพย์ เทพมณี ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
77 นายสุชาติ วิไลรัตน์ ครู โรงเรียนบางกล่ าวิทยา รัชมังคลาภิเษก
78 นางวิรภรณ์ กล้าหาญ ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
79 นางสุนี ไพช านาญ ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
80 นายสมโชค คงวัดใหม่ ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
81 นายอรรนพ สัจจกุล ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
82 นางชุลี บุญมาศ ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
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83 นางสาวอ าไพ มุสิกะไชย ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
84 นายวันชัย ด้วยกาแด ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
85 นางนิตยา กั่วพานิช ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
86 นายวิชาญ ส าเภาเงิน ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
87 นายสนั่น เสน่หา ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
88 นายช านาญ ณะนวล ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
89 นายวินัย วิเศษสินธุ์ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
90 นายส าราญ คงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
91 นางสาวไตรรัตน์ ศรีระสันต์ ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
92 นางศุลีมาศ บุญชัด ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
93 นายปริศดา สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
94 นายบรรหาร คะหะวงศ์ ครู โรงเรียนระโนด
95 นายเสกสม ณ พัทลุง ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
96 นายอรุณ มีสุขศรี ครู โรงเรียนรัตนภูมิวิทยา
97 นางประภา มากชูชิต ครู โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
98 นายวิชัย แก้ววิเชียร ครู โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

1 นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
3 นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์
4 นายประเวศ ดีหลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
5 นายกริช วรรณทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
6 นางณิฎา ทองวิสูง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
7 นายศรีทอง เทียนศรี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
8 นางสาวธารดี กล่ินสุนทร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
9 นางสาวอมรรัตน์ ธีระพัชรรังษี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

10 นางจุฑาทิพ อรุณรักษา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
11 นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
12 นางสาววันทนา งามสุภาพ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
13 นางสาววารินทร์ พูลกิจ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
14 นางก าไล เรืองจรูญ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
15 นายชัยณรงค์ อัครจรัสโรจน์ ครู โรงเรียนบางกะจะ
16 นายณรงค์ เปรมกมล ครู โรงเรียนบางกะจะ
17 นายกิตติชัย สุทธิรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 17
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18 นางเกษร ประคองธรรม ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
19 นางสาวพักตร์พร้ิง ทรงตระกูล ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
20 นางสาวจุรีรัตน์ เจริญพงษ์ ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
21 นางสาวรัชนี ชาวสวน ครู โรงเรียนท่าใหม"่พูลสวัสด์ิราษฏร์นุกูล"
22 นางแตงอ่อน สมบัตินิมิตร ครู โรงเรียนท่าใหม"่พูลสวัสด์ิราษฏร์นุกูล"
23 นางดวงพร แพทย์รังษี ครู โรงเรียนท่าใหม"่พูลสวัสด์ิราษฏร์นุกูล"
24 นางนิตยา อานามนารถ ครู โรงเรียนท่าใหม"่พูลสวัสด์ิราษฏร์นุกูล"
25 นางนพพร สวัสดี ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
26 นางกุลดา วานิชวิริยกิจ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
27 นางรุ่งนภา เขียวมรกต ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
28 นางสาวประยงค์ กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ"์
29 นางชัชฎา มหธนาสิน ครู โรงเรียนสอยดาววิทยา
30 นางเสริมศิริ ขุนศรีอุเชนทร์ ครู โรงเรียนสอยดาววิทยา
31 นางสาวสุกัญญา ภูเงิน ครู โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
32 นายพิธี วรรัตน์ ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ
33 นายพนัส ประดลชอบ ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ
34 นางสมพิธ ติวสันต์ ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
35 นางสวรส รอดน้อย ครู โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
36 นางวิไล กอบบุญวดี ครู โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
37 นายวรุณ ศิลาอาสน์ ครู โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
38 นางสาวงามตา เอกปิยะกุล ครู โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม

1 นางสมพร  ฤทธาภรณ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายธีรทัศน์  ทางทอง  นิติกรช านาญการพิเศษ
3 นางเครือวรรณ์ จ าจด นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
4 นายเริงศักด์ิ  คันศร  ศึกษานิเทศก์ 
5 นายอัมพร อิสสรารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
6 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
7 นายประสิทธิ ์เหลืองทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร
8 นายประทม พุทสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม
9 นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

10 นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
11 นายพัลลภ เชวงชุติรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
12 นายปราโมทย์ กอบพิมาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18
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13 นายทวี พรมจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
14 นายวิทยา ตันติตยาพงษ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
15 นางกุหลาบ เกิดหล า ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
16 นางกนิษฐา วีรผาติวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
17 นางอุทัยวรรณ เกิดเอี่ยม ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
18 นางสาววรนารถ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
19 นายชูชาติ หุตะเจริญ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
20 นางณิชาภา เต็งสุวรรณ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
21 นางผกายมาศ เชวงชุติรัตน์ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
22 นางสาวสุรีย์พร ส าราญรณศักด์ิ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
23 นายสุจินต์ ชลิตตาภรณ์ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
24 นางวนิดา อุ่ยพานิช ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
25 นายก้องศักด์ิ จีจู ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
26 นางพรรณี ทองดี ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
27 นางจรัสศรี ทองนพคุณ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
28 นางกาญจนา หุตะเจริญ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
29 นางสุพัตรา ช่วงพิทักษ์ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
30 นางสาวสุนันทา ฟองสมุทร ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
31 นางนิภาภร ฤกษ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
32 นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
33 นางประคอง สุทธิมูล ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
34 นายธ ารงค์ ยิ้มเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
35 นายปรีชา พูลทวี ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
36 นางเปีย่มรัตน์ มงคลฉัตรพร ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
37 นางระวิวรรณ ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
38 นางรัชนี ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
39 นางดารณี จงจิตต์ ครู โรงเรียนแสนสุข
40 นางเบญญาภา เจริญเตีย ครู โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
41 นางสาวภัทรา ยอดยิ่ง ครู โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
42 นายอภิวัช สัตยาทิตย์ ครู โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ
43 นายสมเกียรติ อินศิริ ครู โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ
44 นางสาวอุษา รุ่งมโน ครู โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ
45 นางวนิภา ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
46 นางมลิวัลย์ สุวรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
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47 นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุล ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
48 นายดิลก ลีลาประภัสสร ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
49 นางวิลาวัณย์ รัตนติกุล ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
50 นางประนอม ร่ืนสุคนธ์ ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
51 นางสาวนิภา พัฒนาภา ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
52 นางสุวรรณา ปิติทรัพย์สกุล ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
53 นางสาวพัชราภรณ์ ศิริพานิช ครู โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
54 นางเกษริน ภัคธนกุล ครู โรงเรียนพานทอง
55 นางทิพย์วรรณ วงษา ครู โรงเรียนพานทอง
56 นางดรุณี ศรีพินิจ ครู โรงเรียนพานทอง
57 นางน้ าเพชร เกตานนท์ ครู โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
58 นางสุทธิโชค โภชนะสมบัติ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
59 นางสุมามาลย์ สัมมาเมตต์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
60 นางมนธิชา เนื่องชลธาร ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
61 นายจเร นาควัชรางกูร ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
62 นางสาวณัฏฐ์ชา ใจมั่น ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
63 นายชัยวัฒน์ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
64 นางอารีรัตน์ เธียรประมุข ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
65 นางสาวสุภาภรณ์ งามญาณ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
66 นางอุบลรัตน์ สัมปัตติกร ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
67 นางนัยนา ฉัตรเชิดชัย ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
68 นางสุจินดา กาฬภักดี ครู โรงเรียนบางละมุง
69 นางวิมลฐ์ เงือกน้ า ครู โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
70 นางสาวยุพดี สิทธิสมรรค ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
71 นายสมโภชน์ เอื้อสกุลมงคล ครู โรงเรียนศรีราชา
72 นางสาวอุมาวดี โกศล ครู โรงเรียนศรีราชา
73 นางชวนพิศ ประสมศรี ครู โรงเรียนศรีราชา
74 นางสาวสมศรี ศรีวัลลภ ครู โรงเรียนศรีราชา
75 นางสาววัลภา โรจนเสรี ครู โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม
76 นางสาวนิภา นันทประยูร ครู โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม
77 นายนวทรัพย์ รุ่งสิริวานิช ครู โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
78 นางสาวชุติมา โชติกเสถียร ครู โรงเรียนเกาะสีชัง
79 นางกุลกัญญาณ์ ทิพนาค ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
80 นางศรีสุข กรุยรุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
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81 นางนราศิริ หมื่นจ านงค์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
82 นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา สาครพานิช ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
83 นางสาวกุมารี แย้มศรี ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
84 นางกาญจนา ฉายาลักษณ์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
85 นายปรีชา ราชวัฒน์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
86 นางมณจันทร์ โอภาปัญญโชติ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
87 นายโกวิท มั่นใจ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
88 นางกมลวัล ยุวเสวี ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
89 นายจรัญพัฒน์ ศึกษากิจ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
90 นายพิษณุ พูลกิจ ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
91 นายมาโนช วรเวช ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
92 นางจงใจ แสงกระจ่าง ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
93 นางดวงพรพรรณ เขตสาคร ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
94 นางพรรณี ลาภเวที ครู โรงเรียนบ้านค่าย
95 นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านค่าย
96 นายส าเนียง เจริญกิจ ครู โรงเรียนบ้านค่าย
97 นางอัญชลี ปัทมหาร ครู โรงเรียนบ้านค่าย
98 นายชาญชัย ภิบาลกุล ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
99 นางวนวรรณ ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

100 นางสาวสุภัทรา เปาอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
101 นางนาทนภา แสนศิริ ครู โรงเรียนนิคมวิทยา
102 นางสาวเจนจา ทรัพย์สุข ครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
103 นางจิ้มล้ิม คมข า ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
104 นางสุกันยา คุ้มหอม ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
105 นางอุษา อังศุพฤกษ์ ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
106 นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์ ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
107 นางแน่งน้อย ควรหา ครู โรงเรียนสุนทรภูพ่ิทยา
108 นายบพิตร แสงรัตนชัย ครู โรงเรียนสุนทรภูพ่ิทยา
109 นายพลสินธุ ์โพธิท์ิพย์ ครู โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา
110 นางสุนีรัตน์ เบญจมาศ ครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
111 นางปราณี วิโนทพรรษ์ ครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
112 นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์ ครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
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1 นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสวัสดี สุธรรมมา ศึกษานิเทศก์
3 นายธวัช มูลเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
4 นางอิสรีย์ ชัยยันต์คูณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทรายขาววิทยา
5 นายสุเมธ ปานะถึก ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงคาน
6 นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
7 นางวิมล ปานะถึก ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล าภู
8 นายรังสรรค์ ศึกรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
9 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

10 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
11 นางกนกภรวลัย ด ารงสกุล ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
12 นายสุรินทร์ ค าครู ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
13 นางสุวรรณา มูลเมือง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
14 นางจิราพร กัปโก ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 นายจารุวร สาระทัศนานันท์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
16 นางนงค์นุช พุทธมาตย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
17 นางพิสมัย จ าปาสิม ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
18 นายราตรี จันทะมล ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
19 นางสุภาลักษณ์ วิไลวงศ์ ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
20 นางจันทร์พร บ ารุงราชหิรัณย์ ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
21 นางจิราวรรณ สุรทรัพย์ ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
22 นางกัลยาณี วรรณปะเก ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
23 นางธิติมา สุทธิสานนท์ ครู โรงเรียนนาอ้อวิทยา
24 นางสาวสุมณา เกตุศรี ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
25 นายสามารถ มูลกองศรี ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
26 นางบุษบา วรรณปะเก ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
27 นายชาญศักด์ิ ร่วมสันเทียะ ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
28 นางสุนันทา แก้วพันธ์ช่วง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
29 นายปราโมทย์ สกุลใจตรง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
30 นางสาวนภาพร อินทร์ตะ ครู โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
31 นางนิตยา ลาภหลาย ครู โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
32 นายบุญช่วย อามาตย์ ครู โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
33 นายจงรักษ์ ทิพรส ครู โรงเรียนเชียงคาน
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34 นายสง่า พิลาทา ครู โรงเรียนเชียงคาน
35 นางลัดดาวัลย์ ล้ิมปรารถนาศักด์ิ ครู โรงเรียนเชียงคาน
36 นายวีระชัย โสกัณฑัต ครู โรงเรียนเชียงคาน
37 นายกิตติ โพธิศ์รี ครู โรงเรียนเชียงคาน
38 นางนงค์จิตร พิลากุล ครู โรงเรียนเชียงคาน
39 นางสาวกมลพรรณ บุตรโสมตา ครู โรงเรียนธาตุพิทยาคม
40 นางประกายศรี จันทะภา ครู โรงเรียนทาล่ีวิทยา
41 นายพลชัย แก้วยาศรี ครู โรงเรียนทาล่ีวิทยา
42 นางนพวรรณ สมบัติวัฒนกูล ครู โรงเรียนทาล่ีวิทยา
43 นางส าเภา ทิพย์สุวรรณ ครู โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
44 นางอรสา นามกอง ครู โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
45 นางสุพัตรา มนตรีศรี ครู โรงเรียนนาแห้ววิทยา
46 นางปิน่ทอง มงคลวัจน์ ครู โรงเรียนนาด้วงวิทยา
47 นายบรรเทิง บุญแจ้ง ครู โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
48 นายวุฒิ อนุอัน ครู โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
49 นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์ ครู โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
50 นายกิตติทัต บอนสิทธิ์ ครู โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
51 นางสุดารัตน์ กมลรัตน์ ครู โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
52 นางพวงทิพย์ ทิพนนท์ ครู โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
53 นายธาตรี เขียวร่ืนรมย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
54 นายสุทัศน์ สุปัญญา ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
55 นางสาวหนูเตียง ธิสารสังข์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
56 นางสาวพรรณี สิริธนพงศ์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
57 นายกฤษดา นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
58 นางสาวพรพรรณ วิวัฒน์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
59 นางศุภาตา สุนนท์ชัย ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
60 นางสุนันทา คตธมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
61 นายสุวิทย์ รัตนปัญญา ครู โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
62 นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง ครู โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
63 นางประทานพร เภสัชมาลา ครู โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
64 นางบัวทอง พลพงษ์ ครู โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
65 นางสาววงเดือน คล่ืนแก้ว ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
66 นายทัสมัน วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
67 นายจิรศักด์ิ นุดสมบัติ ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
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68 นายถนอม สุวรรณศรี ครู โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
69 นางประไพศรี ค ามูล ครู โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
70 นางอุไร ชมภูนิมิตร ครู โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
71 นางเฟือ้งค า ผลประเสริฐ ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
72 นางนิรมล ทาวงษ์ ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
73 นางพูนทรัพย์ ชนะพาล ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

1 นายมรกต กลัดสอาด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางปราณี ศรีโยธา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3 นางสาวบุญปลูก สิทธิไทย ศึกษานิเทศก์ 
4 นายประเวศ ฤาชากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
5 นายวราวุธ หาเคน ผู้อ านวยการโรงเรียนภูพระบาทวิทยา
6 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
7 นายบัญชา ห้าวหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
8 นางมนัสกมล ทองสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนทมนางามวิทยาคม
9 นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

10 นางสาวเสาวนิตย์ สนิทชน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
11 นางสาวขนิษฐา มั่งมีศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา
12 นายพิสูจน์ ชมภูโคตร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
13 นางศิริพร อินทะเสน ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
14 นายพิภักด์ิ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
15 นางปัจฉิมาพร รัตนอุปการ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
16 นางวัจนี พงษ์พัฒน ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
17 นางพัชนี ใจไวย์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
18 นางสาวหรรษา ด่านกุล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
19 นางชุติมาศ อิ่มใจ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
20 นางพัชรินทร์ โพธิผล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
21 นางวิลาวรรณ สะตะ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
22 นายอัครดนัย อยู่ยงยุวัฒน์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
23 นางนภาพร วิชัยพล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
24 นายสุรพล ตังสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
25 นางสมปรารถนา ธีระพงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
26 นางทิพวรรณ กองม่วง ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
27 นายโสม รักเกียรติวินัย ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
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28 นางวราภรณ์ ศรีหร่ิง ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
29 นางกชพร กล่ินมาลี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
30 นางนารถฤทัย โพธิท์อง ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
31 นายภานุวัตร ติยะวรรณ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
32 นายประไพย สิงหพงศ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
33 นางปุญญาพร ชาลีสมบัติ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
34 นางณัฐกาญจน์ ไชยนา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
35 นายจันโสม สิงนาค ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
36 นางสาวยุพาณี ภูมิศรีแก้ว ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
37 นางลาวัลย์ พุม่แจ้ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
38 นางอัญชลี เปรมโยธิน ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
39 นางสาวเพาพงา ลีลาศ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
40 นายเพชรรัตน์ วิศรี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
41 นายชัยชน ไทยชน ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
42 นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
43 นางรังสิมา เบ็ญจกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
44 นางสาวพันทิพา ลุนบุตร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
45 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
46 นางสาวอัญญาณี ณ พัทลุง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
47 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
48 นางสุชาดา ทบวงษ์ศรี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
49 นางจีรินันท์ ปราชญ์ศิลป์ ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
50 นางสุภาพ ประยูรพรหม ครู โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
51 นางวรรณภา ศิรินคร ครู โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
52 นายเลิศศักด์ิ ถิรสถิตวงษ์ ครู โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
53 นางธันยาภรณ์ ลาสม ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
54 นางศุภิญญา ประทุมศาลา ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
55 นางกัลยกร ศรีพรหม ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
56 นางวิไลพร นุ่มถือสัตย์ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
57 นางนาฏสุภัค ทาสีเพชร ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
58 นางตรองเตือน พิมพ์พรรค์ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
59 นางวราภรณ์ ปานอ่อน ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
60 นางพัฒนา จุฑานันท์ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
61 นางประครองฉัตร นิรมิต ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
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62 นางสาวกัลยดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
63 นางบุญน้อม พลชารี ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
64 นางเปรมสุดา ปาสาจะ ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
65 นางสาวนงลักษณ์ รักเสรี ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
66 นางวันทนี ทองวิเศษ ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
67 นางกนกพร ค าสีลา ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
68 นางวิภา ใจขาน ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
69 นางสุพรรณ ซุยใจทัด ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
70 นางวาสนา ทูค ามี ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
71 นางสมสนุก จวนสาง ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
72 นางมยุรา จันทร์ประทัศน์ ครู โรงเรียนสามพร้าววิทยา
73 นายรุ่ง งามวงศ์ ครู โรงเรียนสามพร้าววิทยา
74 นางสาวกมลวรรณ เพียอินทร์ ครู โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
75 นายประสิทธิ ์ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
76 นางพจมาน สนิทชน ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
77 นายขรรค์ชัย เหมะธุลิน ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
78 นางสายสวาท สุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
79 นางอัมราภรณ์ กรณ์เกษม ครู โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
80 นายวชิรศักด์ิ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี
81 นางสาวมยุรี จันทรเสนา ครู โรงเรียนกุมภวาปี
82 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี
83 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี
84 นายประเสริฐ บุญจันทึก ครู โรงเรียนกุมภวาปี
85 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกียรติ ครู โรงเรียนกุมภวาปี
86 นายประพจน์ ขามรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี
87 นางค ากอง นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี
88 นายจ านง ชาวเมืองน้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี
89 นายธวัชชัย ค าแก้ว ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
90 นางเพลินพิศ วิเศษศิริ ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
91 นายไพบูลย์ พนมเขต ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
92 นางลดาวัลย์ แก้วก่า ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
93 นายเสมาพิศุทธิ ์พลทัศสะ ครู โรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม
94 นางมานี เชาว์ขุนทด ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
95 นางสาวทัศนีย์ โนนคู่เขตโขง ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
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96 นายสุรสิทธิ ์สิทธิพิสัย ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
97 นายไพฑูรย์ ไชยขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
98 นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์สุภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
99 นายหนูพูล บุง้ทอง ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

100 นายทรงศักด์ิ โซ่สายค า ครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
101 นายบุญรัก จันทะยาง ครู โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
102 นางศุภรักษ์ วรรณลี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
103 นางณิชาภัทร บุตรไชย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
104 นางไพจิต แก่นดี ครู โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
105 นายพิสิฏพันธ์ ไชยนา ครู โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
106 นางจันทิพย์ ประสิทธิว์งศา ครู โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
107 นายนิพนธ์ พลเจริญ ครู โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
108 นางภันษา เฟลท์มัน ครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
109 นางสมร สุริยะโรจน์ ครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
110 นางภัทรา ศรีธรรมบุตร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
111 นางพนอม โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
112 นางวิมลศรี ทองศิริอุบล ครู โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
113 นายสมชาย บูระทิศ ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
114 นายเฉลิมชัย กุค าใส ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
115 นางลักขณา ปิตะแสง ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
116 นางสาวปัทมา แซ่เอ็ง ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
117 นางประไพทอง สิทธิพรหม ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
118 นายสุวรรณชัย สุทธิบริบาล ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
119 นายบัญชา เกษรัตน์ ครู โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
120 นางนัติยา เกษแก้ว ครู โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
121 นายพาที วงค์กวานกรม ครู โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
122 นางวิรัตน์ ภูรศรี ครู โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
123 นายสุรศักด์ิ หลวงกลาง ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
124 นางสาวอัญชลี เชยสอาด ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
125 นายปราโมทย์ อนันตริยเวช ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
126 นายบูรณ์ รสโสดา ครู โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร
127 นายวิเชียร ไชยคุณ ครู โรงเรียนไชยวานวิทยา
128 นายศุภกิจ สมบูรณ์พร้อม ครู โรงเรียนไชยวานวิทยา
129 นายทวีศักด์ิ ขันธวิชัย ครู โรงเรียนไชยวานวิทยา



๖๗๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
130 นางสาวค าผ่อง สีหะบัณฑิต ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
131 นางวรรณา พระไตรราช ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
132 นายประหยัด คุ้มบาง ครู โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
133 นางสาวสิริลักษณ์ แก้วปราณี ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
134 นายประสิทธิ ์แสนลคร ครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยา

1 นายวิทยา พันธุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นางสาวแก้วมณี อาจนาวัง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
4 นายบุญมี พาพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าสวยวิทยา
5 นายวิสิทธิ ์ค าพูล ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม
6 นายนุชา อินทรสูต ผู้อ านวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม
7 นายสมพงศ์ นารีบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
8 นายดิเรก โพธิส์ว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
9 นางดอกไม้ พรหมกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์

10 นางฉลาด ทองทิพย์ ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
11 นางช่อทิพย์ สร้อยสน ครู โรงเรียนกวนวันวิทยา
12 นายคมสัน โพธิสวัสด์ิ ครู โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
13 นางชื่นจิต สิงหศิริ ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
14 นายศักด์ิชัย อึ้งวัฒนศิริกุล ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
15 นายองอาจ นาดอน ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
16 นางนงเยาว์ อันทรง ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
17 นายบุญศรี อินนะระ ครู โรงเรียนเซกา
18 นางบังอร พรหมวงศา ครู โรงเรียนเด่ือวิทยาคาร
19 นางสาวเติมทิพย์ ผ่านชัย ครู โรงเรียนถ่อนวิทยา
20 นายสมควร เกษร ครู โรงเรียนน้ าสวยวิทยา
21 นายไพรินทร์ โฉมพูดดี ครู โรงเรียนน้ าสวยวิทยา
22 นายธวัชชัย กองหล้า ครู โรงเรียนน้ าสวยวิทยา
23 นางศิริวรรณ คามตะศิลา ครู โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
24 นายวิชัย ทองสีสุขใส ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
25 นางวรวรรณ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
26 นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
27 นางวันเพ็ญ ค าผิว ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
28 นางอโนทัย บุตรสีทัด ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21
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29 นางสุเนตรา พงษ์เสรี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
30 นางพัชรินทร์ อัตถาชน ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
31 นางนาถวดี เนาวรังษี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
32 นายชนินทร์ หาธร ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
33 นางสาวเต็มดวง ราชโหดี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
34 นายชาตรี ทองอันตัง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
35 นางประกอบจิตร เจริญกุล ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
36 นางอาภาณี โคตะดี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
37 นางศิริรัตน์ เพ็งธรรม ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
38 นางพานี นาคเสน ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
39 นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
40 นางนิลรัตน์ ส่งศรี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
41 นางวัฒนา วิชัย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
42 นายวัชรินทร์ แสนวงษ์ ครู โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
43 นายถวัลย์ วรรณสุทธิ์ ครู โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
44 นายศุภชัย พัดพรม ครู โรงเรียนพานพร้าว
45 นายค าสิงห์ แสนพันธ์ ครู โรงเรียนพานพร้าว
46 นายสุบัน พิชิตชัย ครู โรงเรียนพานพร้าว
47 นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา ครู โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
48 นางทัศนนันท์ เหลืองอิงคสุต ครู โรงเรียนสังคมวิทยา
49 นางสัจจา ณ หนองคาย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
50 นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
51 นางสุภพ ทักษิณธานี ครู โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
52 นายธานินทร์ บุญประกอบ ครู โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
53 นางสนิท ค าสมหมาย ครู โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
54 นายสุจินต์ วงศ์ละคร ครู โรงเรียนกวนวันวิทยา
55 นายโสภณ ไวยวรณ์ ครู โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
56 นายสันติ สิงห์สุขศรี ครู โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
57 นางศิริลักษณ์ พจนสุนทร ครู โรงเรียนท่าบ่อ
58 นายสุชิน โพธิวิทย์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ
59 นางสายใจ พุทธพันธุ์ ครู โรงเรียนบึงกาฬ
60 นางประไพศรี ศรีทอง ครู โรงเรียนบึงกาฬ
61 นางสาวดารุณี พลเดชา ครู โรงเรียนบึงกาฬ
62 นางกัญญาภัทร แป้นคง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
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1 นางอุทุมพร นุรา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2 นางสุจิตรา ไชยวงศ์คต ศึกษานิเทศก์
3 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
4 นายอร่าม คูสกุลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิป์ระชานุเคราะห์"
5 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา
6 นายหัสนัย ธนโชคดี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม
7 ว่าทีร้่อยตรีส าเริง จันทร์กระจ่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
8 นายธีระศักด์ิ เชื้อกุณะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
9 นายชัยวัฒน์ ใจตรง รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิไ์ทรวิทยา

10 นางพัทธนันท์ แก้ววิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
11 นายจันที บรรจง รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร
12 นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร
13 นายประสาน สุค าภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
14 นางสาวสุภาพร วรรณพัฒน์ ครู โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
15 นายวีระชาติ ศรีลาศักด์ิ ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา
16 นายสมพร เจริญเขต ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา
17 นางนิภาวรรณ วดีศิริศักด์ิ ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ
18 นางศิริลักษณ์ โสมงาม ครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
19 นางวราภรณ์ ช านิยันต์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
20 นายสัญญา มณีพรรณ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
21 นายวัฒนา โพธิศ์รี ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
22 นางนิภา มั่นสุวรรณ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
23 นายประเสริฐ พูลผล ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
24 นายนันทฉัตร นันทศิริ ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
25 นางวาที วังคะฮาต ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
26 นางอาลัย จันทร์กระจ่าง ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
27 นายเปรมจิตต์ วังคะฮาต ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
28 นายสัญญลักษณ์ ปริยัติพงษ์ ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
29 นางฉวี มูลดา ครู โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
30 นายสง่า ค ามุงคุณ ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา
31 นายสุริศักด์ิ ไชยวงศา ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม
32 นายสุดใจ วงศ์ตาผา ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
33 นางสุภาลักษณ์ รัตนมาลี ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
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34 นางสุนันทา ใจตรง ครู โรงเรียนโพธิไ์ทรวิทยา
35 นายวิเชียร เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
36 นางอุรวรา ลาภจิต ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
37 นางเรไรรัตน์ ใจสุข ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
38 นางสาวสุดทัย ไชยพันธุ์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
39 นางสมลักษณ์ ฉวีกุลรัตน์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
40 นางวิไลวรรณ วิเศษศรี ครู โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
41 นางสาวสมจิตร ศรีเมือง ครู โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์
42 นางสุกัญญา กัลยาณ์ ครู โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์
43 นายสนิท กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์
44 นางจันทร์จรัส ไตรยราช ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา
45 นางอรทัย บุตรสิงขรณ์ ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา
46 นางกรรณิการ์ อ้วนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
47 นางประดับศรี ล้ิมสกุล ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
48 นางพรรณทิพา เกิดทองค า ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
49 นางอุษา บุตรดีวงศ์ ครู โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร
50 นางเรวดี นันทิกะ ครู โรงเรียนมุกดาหาร
51 นางจินตรา ญาณสมบัติ ครู โรงเรียนมุกดาหาร
52 นางดวงแข ประดุจชนม์ ครู โรงเรียนมุกดาหาร
53 นางพิชาพร พรหมกสิกร ครู โรงเรียนมุกดาหาร
54 นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์ ครู โรงเรียนธาตุพนม
55 นายฤทธิรงค์ พรหมกสิกร ครู โรงเรียนธาตุพนม
56 นายมารุต ปทุมวัน ครู โรงเรียนธาตุพนม
57 นางปราณีต ศรีเจริญ ครู โรงเรียนธาตุพนม
58 นางบังอร โสมแผ้ว ครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
59 นางพรทิพย์ จันปุม่ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
60 นายเดชศร แสนอยู่ ครู โรงเรียนปลาปากวิทยา
61 นางอนิสชัย ฉวีวงค์ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
62 นายสุทิวัสพงศ์ ฉวีวงค์ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
63 นายมงคล วดีศิริศักด์ิ ครู โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

1 นายศิริศักด์ิ หาดทวายกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางวยุภา ศิรินทร์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นางสุกัญญา สุทธิอาจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
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4 นายพิสิทธิ ์จันทรเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
5 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม
6 นายสว่าง เหนือกลาง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
7 นายสุรเดช ปริโต รองผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า
8 นายขวัญชัย ชุมนุมราษฎร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า
9 นายเรือง เซ็นนิล รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

10 นายณรงค์ แก้วมุงคุณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
11 นางอัจฉรา จามน้อยพรหม ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
12 นางไฉไลรัตน์ พรหมพิทักษ์กุล ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
13 นางยืนเพชร นนทะศรี ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
14 นายประพัฒน์พงษ์ โมราราษฏร์ ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
15 นางจุฬาพร เหนือกลาง ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
16 นายทวีศักด์ิ กล่ินแก้วณรงค์ ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
17 นางวิภาดา โทษาธรรม ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
18 นางประภาภรณ์ สมบูรณ์ธนากร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
19 นายเสน่ห์ เหล่าศักด์ิชัย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
20 นางรัชนีกร จันทฤาไชย ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
21 นางมะลิวรรณ หาญสุริย์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
22 นางธัณฐภรณ์ วรดี ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
23 นางสมถวิล อนุญาหงษ์ ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
24 นางวาสนา โทษาธรรม ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
25 นายทศพล ใจบุญ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
26 นางพัชรี วงศ์ลุน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
27 นางวนิดา บิดร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
28 นายสุทธิดล พวงชน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
29 นางพงษ์ลัดดา มาหริน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
30 นางปานดารา เหมะธุลิน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
31 นางสมถวิล ชาแสน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
32 นางฉวีวรรณ โมราราษฏร์ ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
33 นางรุ่งทิวา สังฆะมณี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
34 ว่าทีร้่อยเอกวุฒิชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
35 นางสาวอัจฉราพร ใครบุตร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
36 นางรัชนี พวงชน ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
37 นายเอนก สังฆะมณี ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
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38 นางสาวเอี่ยมจิต พจมานโสดม ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
39 นายพรชัย เหล่าหาโคตร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
40 นายสุรพล ศรีวรกุล ครู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
41 นางจีราภรณ์ นารถโคษา ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
42 นางฉวีวรรณ์ การุญ ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
43 นางประยูร คงสมบุตร ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
44 นางพรทิพย์ ราชกรม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
45 นางวารุณี บ ารุงรส ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
46 นางจารุวรรณ มโนมัยกิจ ครู โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
47 นายพัชรินทร์ สุขสง่าเจริญ ครู โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
48 นางอรุณวรรณ งอยผาลา ครู โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
49 นางทัศนีย์ สุจริต ครู โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
50 นางพักตร์พร้ิง พ่ออามาตย์ ครู โรงเรียนร่มเกล้า
51 นางมลีวรรณ ผลจันทร์ ครู โรงเรียนร่มเกล้า
52 นางสาวพิศวาท ดวงกุลสา ครู โรงเรียนร่มเกล้า
53 นางสุนันทา บุตะลา ครู โรงเรียนโพนพิทยาคม
54 นางอุศา พาอยู่สุข ครู โรงเรียนค าเพิม่พิทยา
55 นายพัฒนา กายดี ครู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
56 นางละมุลศรี บุญตา ครู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
57 นางจงจิตร แก้วพเนา ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
58 นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
59 นางสาวจันทิรา กิจเจริญ ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
60 นางพัทธรา โนนคู่เขตโขง ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
61 นายบุญเจริญ เกื้อทาน ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
62 นางพรรณิภา จันทวงค์ ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
63 นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
64 นายชรินทร์ สาตะรักษ์ ครู โรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา
65 นายส่งเสริม สาราโรจ ครู โรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา
66 นายประโมท เหลาพรม ครู โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
67 นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
68 นางประไพศรี เขจรสัตย์ ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
69 นายวรวิทย์ กิณเรศ ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
70 นายบัญชา สุขะ ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
71 นางพรธิดา สุขสร้อย ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
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72 นางจ ารูญ ค าแพงอาจ ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
73 นางดารณี หมวกกุล ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
74 นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
75 นางมารศรี เจริญไชย ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
76 นายทองปาน ไชยศรี ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
77 นางนิรมล แก้วค าแสน ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
78 นายสมาน กลยนีย์ ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
79 นางจารุวรรณ ทิพย์ทอง ครู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
80 นายจเรนทร์ ทิพย์ทอง ครู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
81 นายนิคม ปัญญาวิภาค ครู โรงเรียนวาริชวิทยา
82 นางสาวนันทวัน พันธุมะโน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
83 นายทวีศักด์ิ ทะคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
84 นางอัญชลี กุลเกล้ียง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
85 นายอนุ ยุทธคราม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
86 นายสุรศักด์ิ เอี๊ยบทวี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
87 นายปริญญา มณีนพ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88 นายชูศักด์ิ เพ็ญศิริ ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม
89 นางพิไลสิน ทองกริต ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม
90 นางชวนพิศ สุริยภูมิ ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม
91 นางวิรัตน์ ภูนา ครู โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
92 นายชาตรี สุวรรณฤทธิ์ ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
93 นางพิกุลทอง เจริญเชื้อ ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
94 นายชาตรี มาจรัล ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
95 นางวรรณ์ลี ใบภักดี ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
96 นายหวล บุญซ้อน ครู โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
97 นางขวัญตา เจริญไชย ครู โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา
98 นายสมศักด์ิ ชูเมือง ครู โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา
99 นายชูศักด์ิ สุวรรณเทน ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

100 นายภูมิวัฒน์ พรมวัง ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
101 นางสาวพจนา มนตรีสา ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
102 นายมานะ กลางชมภู ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
103 นางอินถวา หัสดร ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
104 นายวิเชียร ไชยพงศ์ ครู โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา
105 นายรินทอง แดงโชติ ครู โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์



๖๗๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
106 นายสันทัด วงศ์ภาค า ครู โรงเรียนโพนงามศึกษา
107 นายช านาญการ สาขามุละ ครู โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์
108 นางอัจฉรา วิไลวงษ์ ครู โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิค์ าอนุสรณ์"
109 นายพิพัฒน์ ขอสุข ครู โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิค์ าอนุสรณ์"

1 นายรชต ภูพานเพชร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสมชัย ชูศรีนาค นิติกรช านาญการพิเศษ
3 นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุกูลนารี
4 นายอุดม กัสมัง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง
5 นายกลวัชร วังสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยา
6 นายมานิต วรสิทธิกร ผู้อ านวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
7 นายวิรัติ โสไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
8 นายเผดิมชัย ศรีโท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
9 นายสมพงษ์ บุญหล้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

10 นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัย ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
11 นางเสาวรัตน์ อุดรพิมพ์ ครู โรงเรียนกุฉินารายณ์
12 นางสุกัญญา ผาลา ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
13 นายวิศณุ พลวิจิตร์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
14 นางจารุณี แสงหิม ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
15 นางวิภาดา สุเพ็ญศิลป์ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
16 นางประดับศิลป์ อินทร์พรหม ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
17 นางจันทร์ลดา วันชูเพลา ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
18 นางศุภกานต์ จงสมชัย ครู โรงเรียนกมลาไสย
19 นายประวิตร อนุสุริยา ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
20 นางมัณฑนา แพทย์ผล ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
21 นายสุพัฒน์ วงศ์วิเศษ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
22 นางสวาง นาเทวา ครู โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
23 นางกฤติกา ศรียงค์ ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
24 นางปภาดา จันทะยุทธ ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
25 นางนิกร ชมภูจักร ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
26 นางสาวยุพาภรณ์ พิมพะสอน ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
27 นางอุษณีย์ ร่ืนกล่ิน ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
28 นายสุรศักด์ิ อ าภวา ครู โรงเรียนกมลาไสย
29 นางเบญจมาศ อรรถเนติกุล ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 24



๖๗๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
30 นางเพ็ญสิริ คลังบุญครอง ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
31 นายสุรเดช พัฒนสระคู ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
32 นายพิสุทธิ ์ไสยนิตย์ ครู โรงเรียนกมลาไสย
33 นางอรดี เบญจประยูรศักด์ิ ครู โรงเรียนกุฉินารายณ์
34 นายศรีนคร วรชิน ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
35 นางนพพร ศรีมงคล ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
36 นายวีระยุทธ มงคลสินธุ์ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
37 นางวัชราภรณ์ ศิริเวิน ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
38 นางสมบูรณ์ ทิง้แสน ครู โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
39 นางศิริวรรณ นัยปราโมทย์ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
40 นางสุภาภรณ์ ศาสตรวาหา ครู โรงเรียนร่องค า
41 นายปราโมทย์ ตรีเหรา ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
42 นางร าไพ ภูสีเหล่ือม ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
43 นางไพวรรณ์ เครือวรรณ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
44 นายบุญโฮม บุญรัตน์ ครู โรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยา
45 นางสุมนา มุกดาใส ครู โรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยา
46 นายทวี เห็มศรี ครู โรงเรียนกมลาไสย
47 นายเลิศ ปรีดี ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
48 นางกาญจนา ลาภบุญเรือง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
49 นางนงลักษณ์ ฤทธิส์ยอง ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
50 นายบุญเรือง สีลาพันธ์ ครู โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
51 นางอิงอร จ าเริญศักด์ิศรี ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
52 นายโกวิท บูรพาพรพันธ์ ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
53 นายจ ารูญ บ ารุงกุล ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
54 นายจิระ จิตจักร ครู โรงเรียนกุฉินารายณ์
55 นายประพันพงษ์ สิทธิเพ็ง ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
56 นางอุเทนศิลป์ อุทโท ครู โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
57 นางสมคิด คุ้มหินลาด ครู โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ"์
58 นายเฉลิมพล คู่กระสังข์ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
59 นางจ าเนียร บุญมา ครู โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
60 นายสมหมาย ไพหนูศรี ครู โรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยา
61 นางฉลวย อาลัย ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
62 นายวุฒิศักด์ิ นนทะแสน ครู โรงเรียนฆอ้งชัยวิทยาคม
63 นางประดับศรี ศรีสุภักด์ิ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์



๖๗๙

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
64 นางผาสุข เจริญศักด์ิ ครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
65 นายวิวัฒน์ อนุแสน ครู โรงเรียนกมลาไสย
66 นายคณิต สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
67 นางนิวาวรรณ ศรีประไหม ครู โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ"์
68 นายอนุวัตร สายประสาท ครู โรงเรียนสามชัย
69 นายวิรัตน์ บุษบงค์ ครู โรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยา
70 นายมงคล ศรีสถิตย์ ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
71 นายจ าเริญ หนองห้าง ครู โรงเรียนกุฉินารายณ์
72 นายอุทัย น้อยตาแสง ครู โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
73 นางภัชชา ภักดีย่อง ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
74 นายจิตติ มีสุข ครู โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
75 นายฉัตรชัย ขันธวุธ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
76 นางนภาพร พรมรัตน์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
77 นางสาวศุภนิตย์ พุทธิวงศ์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
78 นายวิโรจน์ พิพัฒน์ยานนท์ ครู โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
79 นายลิขิต จุลสอน ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
80 นายไพโรจน์ โตทัยยะ ครู โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
81 นายพิทักษ์ ภูจอมเพชร ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์

1 นางเบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางประไพร ทิมจะโป๊ะ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
3 นายวีระเดช ซาตา ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4 นายละเอียด แพงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
5 นายไชยยงค์ ส่ือเกียรติก้อง ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน
6 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
7 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจานศึกษา
8 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
9 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

10 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
11 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
12 นายธนะ สมน้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
13 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพองศึกษา
14 นายน้ าเพชร กล้าหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพองศึกษา
15 นายกุศล ประเสริฐไทย รองผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25



๖๘๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
16 นายสถิตย์ แสนลุน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
17 นายนิเชษฐ์ วุฒิปรีดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
18 นางพรสวรรค์ ควรรณสุ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
19 นางสาวบรรจง มุกดา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
20 นายมาโนชญ์ ทับนิยม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
21 นางระวีวรรณ เวียงเพิม่ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
22 นางรมณี ร าเพยพล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
23 นางพรชนก ลาดพันนา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
24 นางนารีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
25 นางละเอียด กองสมบัติ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
26 นายสุพล พรหมกูล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
27 นางอรอนินท์ พละศักด์ิ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
28 นางเอมอร แก้วบ่อ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
29 นางสาวนิตยา เสนาค า ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
30 นางปัณฑิตา ชาติประมง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
31 นางเพียงพิมล กองวารี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
32 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
33 นางสถาวรัตน์ เจริญสว่าง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
34 นายสมบัติ สุวรรณสิทธิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
35 นายกฤษฎา อิสสระพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
36 นางศิริพร เกิดผล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
37 นายสุชาติ เกิดผล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
38 นายวีระพล เจริญชนม์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
39 นางภณิตา แก้วหาวงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
40 นายสมบูรณ์ ร่มเย็น ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
41 นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
42 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
43 นางวิไลวรรณ อุทธตรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
44 นางภวดี จิรภัทรดิลก ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
45 นางประณีต คมสาคร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
46 นางพรรณิน ถนัดค้า ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
47 นางรัตนา โนนทนวงษ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
48 นางพิสมัย พรมเมืองคุณ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
49 นางพนิตนาฏ พิมพา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
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50 นายวิรัช พิมพา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
51 นางสุกานดา แผ้วช านาญ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
52 นายเปีย่มศักย์ เหล่าอัน ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
53 นางสงวนวรรณ ศิลปวิทย์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
54 นายวิบูลย์ เทืองน้อย ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
55 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
56 นางวิภา มีใจดี ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
57 นางภาณี จรัลพงศ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 นางบูชารัตน์ มานุช ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
59 นางกนิษฐา ศิริพานิช ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
60 นางณัฐชยา สมมาศเดชสกุล ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
61 นางเบญญาภา สาระผล ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
62 นางวิไลวรรณ จอมพลาพล ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
63 นายประเสริฐ ขวาค า ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
64 นางกฤตยา วงศ์สัมพันธ์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
65 นางเครือวัลย์ คงรักช้าง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
66 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
67 นางมยุรา แพงศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
68 นางสาววิลาวัณย์ ค ามูล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
69 นายสุรพล ล้อเทียน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
70 นางมนธิรา สุดา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
71 นางอารมย์ มินา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
72 นางสาววิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
73 นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
74 นางดวงจันทร์ มาค า ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
75 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
76 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
77 นางพูลสุข พรหมโว ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
78 นางพรรณี ชัยทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
79 นายอัครเดช พันธุลาวัณย์ ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
80 นางเพ็ญประภา วันละค า ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
81 นางกุลนันท์ ช่างจัตุรัส ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
82 นายสุพัตร์ พระยาลอ ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
83 นายชยานพ บุตรโพธิ์ ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
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84 นางอัมรา อุ่นมีศรี ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
85 นางส าราญ ใจเทีย่ง ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
86 นางผุสดี รังคะวงษ์ ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
87 นายสมัย ชูสุข ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
88 นายบุญถิ่น ธรรมมา ครู โรงเรียนจระเข้วิทยายน
89 นายเขื่อน วีระพันธ์ ครู โรงเรียนจระเข้วิทยายน
90 นางสาววรรณวิมล แก้วดวง ครู โรงเรียนจระเข้วิทยายน
91 นายสุเมธ กาเจริญ ครู โรงเรียนจระเข้วิทยายน
92 นางพรรณี ธรรมมา ครู โรงเรียนจระเข้วิทยายน
93 นายชวลิต ฮามค าไพ ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
94 นางปรีดานันท์ จันทศิลา ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
95 นางทองทิม อวยศักด์ิไชยงค์ ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
96 นางอุบล ทองถม ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
97 นายวะนิช อุประชัย ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
98 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
99 นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา

100 นางบุณฑริกา บุญหล้า ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
101 นายวิเชียร งามสมหาญ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
102 ว่าทีร้่อยตรีเกษม แสงดารา ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
103 นางนราวดี ชนะภักดี ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
104 นายทวนทอง วงษ์ปัญญา ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
105 นางจตุพร วงศ์โพธิสาร ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
106 นางรัญจวน แพงแฮด ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
107 นายค าพันธ์ วรหาญ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
108 นายทองเพชร รัตนธรรม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
109 นางกาญจนา มาลีพันธ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
110 นางวัชรินทร์ ค้อวัง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
111 นายสุชาติ ชัยทอง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
112 นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้น ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
113 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
114 นายสนอง พรมที ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
115 นางอัมพร บุษราคัม ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
116 นางอัญชลี แสวงกิจ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
117 นายเถาวัลย์ สันวิลาศ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
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118 นายสฤษด์ิ โนนค า ครู โรงเรียนนาจานศึกษา
119 นายบุญตา ศิลารินทร์ ครู โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
120 นางสายหยุด กล้าหาญ ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
121 นายวิสูตร แสวงธรรม ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
122 นายชัยดิลก กัณชัย ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
123 นายถวิล ศรีโปฎก ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
124 นางณัฐกมล กัสมะนันท์ ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
125 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
126 นางสมจิตร ข าเดช ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
127 นางบังอร เวทย์วีระพงศ์ ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
128 นางสาวอัจฉราพร สุวรรณเวช ครู โรงเรียนโนนข่าวิทยา
129 นางเอมอร โคตรภูธร ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
130 นางนพัสพร ค าภักดี ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
131 นายสุรชัย พนมสินธุ์ ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
132 นางสมสนิท พิลาไชย ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
133 นายอุทัย ศรีชนะ ครู โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
134 นางศิริวรรณ แก้วหย่อง ครู โรงเรียนบ้านไผ่
135 นางนงลักษณ์ สุธัมมา ครู โรงเรียนบ้านไผ่
136 นางพรรณพร แก้วทอง ครู โรงเรียนบ้านไผ่
137 นายสมประสงค์ มูลมณี ครู โรงเรียนบ้านไผ่
138 นายภิญโญ โจมศรี ครู โรงเรียนบ้านไผ่
139 นายธนบูลย์ ชูลิขิต ครู โรงเรียนบ้านไผ่
140 นายการุณย์ สุวรรณไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่
141 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่
142 นายจันทรักษ์ ขุ่มด้วง ครู โรงเรียนบ้านไผ่
143 นายอ๊อด มูลสาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่
144 นายทวี โพธิกุดไสย ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
145 นายสิทธิชัย ตรุณทิพากร ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
146 นางจิระวรรณ ล้ิมสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
147 นายบุญธรรม พรมโส ครู โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
148 นางรัศมี โลหะรัตนากร ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
149 นายนิรันดร์ศักด์ิ ประโคทัง ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
150 นายสามารถ บาริศรี ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
151 นายอิทธิพล พรกุณา ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
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152 นายไพบูลย์ มุมอ่อน ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
153 นายวรวิทย์ สุดตาสอน ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
154 นางดุษฎี แสนหล้า ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
155 นางสุภัทรา นิธิรุจโรจน์ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
156 นางวิยะดา ปฐพีโชค ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
157 นางสาวชิดนภา ศรียา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
158 นายชูศักด์ิ ปฐพีโชค ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
159 นางเกศราภรณ์ ประเสริฐไทย ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
160 นางฉวีวรรณ ทองแย้ม ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
161 นายสุทธี พวงมาลัย ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
162 นางนิภาพรรณ พรหมโคตร ครู โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
163 นางสุนี พิริยะกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
164 นายศิริชัย แจ้งกรณ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
165 นางสัมฤทธิ ์โคตรธนู ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
166 นางวรรณศรี คมข า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
167 นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
168 นางอรพินท์ พันธุรั์ตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
169 นายมนูญศักด์ิ รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
170 นายบุญสวน ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
171 นายประวัติ ยามา ครู โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
172 นายทศพร พลธรรม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
173 นางพรรวินท์ ธนวัจน์โชคทวี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
174 นางพลับพลึง พันธไชย ครู โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
175 นายไพจิตร์ ชัยนิคม ครู โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
176 นางนภาภรณ์ ฤาไชย ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา
177 นางอภิสรา คนเฉียบ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา
178 นายอานึง ค าพร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา
179 นางรัศมี มาตย์นอก ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
180 นายอมร สีหาโมก ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
181 นายวิทยาชัย ไชยชมภู ครู โรงเรียนดงบังวิทยายน
182 นายสุพรม ไชยโวหาร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
183 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
184 นางพรสวรรค์ พันธุสุ์ระ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
185 นางสุพัณณา อาภารัตน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
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186 นายสุพจน์ นามลิวัลย์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
187 นางสุธนี บุญตาม ครู โรงเรียนพล

1 นายอภิสิทธิ ์ศรีดาพรหม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงนารี
3 นายบัณฑิต วิเท่ห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
4 นางพิศมัย จ านงพิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางวิทยาคม
5 นายอนิรุทธ์ สุนทร รองผู้อ านวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม
6 นายมงคล แก้วหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมิตรภาพ
7 นายอ านาจ ปักกาเต ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
8 นางปราณี ศรีธัญรัตน์ ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
9 นายพรชัย ปานอุทัย ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม

10 นายทวีป บุตรโคตร ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
11 นางสมพร ช่างสอน ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
12 นางสุชามาศ อรัญชัย ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
13 นางฐิตานันท์ สุนทร ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
14 นางจิรพรรณ สนทนา ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
15 นางประกอบ วัชรไกร ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
16 นางสุชิดา สาตารม ครู โรงเรียนผดุงนารี
17 นายมนัส ไชยสีทา ครู โรงเรียนผดุงนารี
18 นางละเมียด สง่า ครู โรงเรียนผดุงนารี
19 นางพัชรบูลย์ ภูมิพันธุ์ ครู โรงเรียนผดุงนารี
20 นางสุภาภรณ์ พงศ์สิทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนผดุงนารี
21 นางรัชนี สุภิวงศ์ ครู โรงเรียนผดุงนารี
22 นายชาญณรงค์ ศรีภูมั่น ครู โรงเรียนผดุงนารี
23 นางนิรมล สุวรรณมูล ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล
24 นางประภัสสร สิงห์เหิร ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล
25 นางสมหมาย นันทจักร์ ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
26 นายวีรวัฒน์ ธรรมสา ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
27 นายสมชิต ภูวนารถ ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
28 นางทองอินทร์ เสนา ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
29 นางวิไลวรรณ จักรไชย ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
30 นางนภาพร เดชบุรัมย์ ครู โรงเรียนกันทรวิชัย
31 นางไกรษร บุญคะสีทา ครู โรงเรียนกันทรวิชัย
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32 นายสมพราว ทิพย์โสดา ครู โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
33 นายประมวล จันทร์สระแก้ว ครู โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
34 นายมนตรี ศีลคุณ ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
35 นางลัดดาวรรณ ธีรัชปรีชา ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
36 นายสุชาติ แสงตันชัย ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
37 ว่าทีพ่ันตรีประพันธ์ พานเมือง ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
38 นายนิมิตร โยวะผุย ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
39 นางอมร โยวะผุย ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
40 นางพูลศิลป์ บุญยัสสะ ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
41 นางไพรวัลย์ สิงหาปัด ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
42 นายทวี พลสงคราม ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
43 นายวิชัย ราชมุลตรี ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
44 นางวิไลวรรณ อุทรส ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
45 นางพัชนี ศีลคุณ ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
46 นายบุญเพชร ดวงกุณา ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
47 นางปทุมพร สุพลไทย ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
48 นายบรรเทือง มณีโชติ ครู โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
49 นายสมาน โอษะคลัง ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
50 นางประคอง คุณแสน ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
51 นางเพ็ญศรี ใจกล้า ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
52 นายค าพัน ชิณโคตร ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
53 นางมลฤดี วิวรรณพงษ์ ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
54 นางเฉลา ทามแก้ว ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
55 นายพิทักษ์ อุทาภักดี ครู โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
56 นายพยนต์ บุญเพ็ง ครู โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
57 นางพูลทรัพย์ สินเธาว์ ครู โรงเรียนบรบือ
58 นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบรบือ
59 นางวีรวรรณ คุรุพันธุภ์ักดี ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
60 นางสาวอ านวย นันทะเสน ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
61 นายธนสิน จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
62 นางพัชชรัศม์ กิติภพสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
63 นางอภิรดี เป้าน้อย ครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
64 นายประสิทธิ ์อรรถโยโค ครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
65 นางราษี สืบโมรา ครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
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66 นายวรศิลป์ อักกะมานัง ครู โรงเรียนวาปีปทุม
67 นางสาวสมจิตร สุทธินันท์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
68 นางจตุรพร ทอนมาตย์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
69 นางจิราพร ทบด้าน ครู โรงเรียนวาปีปทุม
70 นางสุภาภรณ์ ช่างถม ครู โรงเรียนวาปีปทุม
71 นายชัยยศ ทองสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
72 นายสหเทพ ดวงดี ครู โรงเรียนวาปีปทุม
73 นายสนิท พรรณศิลป์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
74 นายแก้วเพชร มะปะเข ครู โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
75 นางพจมาลย์ เพียงแก้ว ครู โรงเรียนแกด าวิทยาคาร
76 นายนพพล สิงหะสุริยะ ครู โรงเรียนนาภูพิทยาคม
77 นายปัญญา วิลัย ครู โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร

1 นายภิญโญ ศรีม่วง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นายไพศาล บ ารุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
4 นางวนิดา ปาณีนิจ ศึกษานิเทศก์
5 นายทองพูล ศิริโท ศึกษานิเทศก์
6 นายก าพล แสนบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
7 นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
8 ว่าทีร้่อยตรีธีรวุธ บุญชูศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
9 นายอดิศักด์ิ ค าจูมจัง ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิศ์รีสว่างวิทยา

10 นายค าผาย มนตรีปฐม รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
11 นายชัชวาลย์ บัวลอย รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
12 นางทัศนีย์ ศิริอมรพรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
13 นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
14 นายวิรัตน์ สัตย์มิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
15 นางสมสมัย อ่อนค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรรภูมิวิทยาลัย
16 นายส าราญ พรวิเศษศิริกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
17 นายวิทยาวุธ เลิศพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศึกษา
18 นายพานิช ลาสระคู รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
19 นายทองฉัตร บุญยะรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา
20 นางทิพวรรณ มณีทัพ ครู โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
21 นายอ านวย กั้วศรี ครู โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
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22 นายไชยา หาพันธุ์ ครู โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร
23 นายฉัตรชัย ศรีสุระกุล ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
24 นางเตือนใจ ทุมวัน ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
25 นายนิพนธ์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
26 นางน าพา เกษตรสินธุ์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
27 นางพูลทรัพย์ ชาปะวัง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
28 นางปภาวรินท์ เลิศพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
29 นางเพิม่สุข จันทร์ขอนแก่น ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
30 นางฉวีวรรณ กล่ินเกษร ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
31 นางเสาวลักษณ์ กลางคาร ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
32 นางกรรณิการ์ สุมารินทร์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
33 นางฉวีวรรณ อุปไมยาราม ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
34 นายศุภชัย พวงในเมือง ครู โรงเรียนผาน้ าทิพย์วิทยา
35 นางวันทนา มาศวรรณา ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
36 นางรุจี ปุยฝ้าย ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
37 นางส ารวย เทียบพิมพ์ ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
38 นางกิ่งล าดวน มุกดา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
39 นางปราณี ชื่นชม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
40 นางอนงค์รักษ์ แก่นสาร ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
41 นางสาวพิกุล ศรีพลลา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
42 นายสิทธิชัย ฉิมพงษ์ ครู โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
43 นางแพงมา หัวโนนม่วง ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
44 นายสุรศักด์ิ วิลัยหล้า ครู โรงเรียนธงธานี
45 นายสมชาย พัฒน์ชยางกูร ครู โรงเรียนธงธานี
46 นายเสน่ห์ เคหาบาล ครู โรงเรียนธงธานี
47 นางลัดดากรณ์ เคหาบาล ครู โรงเรียนธงธานี
48 นางถนอม จันทร์หยวก ครู โรงเรียนธงธานี
49 นายมิทธิ ์ธนโชคบุญสกุล ครู โรงเรียนธงธานี
50 นายบพิตร พลเยี่ยม ครู โรงเรียนธงธานี
51 นางประทุมวรรณ อินธิสาร ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
52 นายวีระพงษ์ ลครร า ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
53 นางทองลักษณ์ สะเดา ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
54 นายอุทัย สะเดา ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
55 นางเรณู มีแวว ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
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56 นางสวาสด์ิ โฮมจุมจัง ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
57 นางสะอาด อินละคร ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
58 นางสมนึก ยิ่งก าแหง ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
59 นายไวกูณฐ์ ศรีษะภูมิ ครู โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
60 นางสร้อยสุดา ภูศรี ครู โรงเรียนขวาววิทยาคาร
61 นายจ ารัส ยาศรี ครู โรงเรียนโพธิแ์ก้วประชาสรรค์
62 นางสมพร เขียวสระคู ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
63 นายสุเทพ ขันแก้ว ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
64 นางละออง สุดหนองบัว ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
65 นางพรพิมล หาญอาษา ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
66 นายเดชะ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
67 นายสุรจักษ์ ศิลารักษ์ ครู โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
68 นางลาวรรณ แถสูงเนิน ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
69 นางสัจจา สุขศรี ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
70 นายประวิทย์ จิตศีล ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
71 นางปองสุข หลวงวังโพธิ์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
72 นายนพดล อุทัยสาร์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
73 นางวารีย์ รัตนภักดี ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
74 นางสุจิตตา พินิจธนสาร ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
75 นางสาวชนิดา พลแสน ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
76 นายเสรี นาไชยโย ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
77 นายบุญช่วย แถสูงเนิน ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
78 นายศุภชัย ดิษฐ์เนตร ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
79 นางจารุวรรณ เวียงนนท์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
80 นางสวรัช ไมเออร์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
81 นายศุภกิจ สมศิลา ครู โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
82 นางบุศรา ชาบุญมี ครู โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
83 นางจันทร์ศรี ขันอาษา ครู โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
84 นางพจนีย์ ศรีชนะ ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน
85 นางเบญจมาศ สายเชื้อ ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน
86 นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสง ครู โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์
87 นางสมร อิสิสิงห์ ครู โรงเรียนหัวโทนวิทยา
88 นายอรุณรัตน์ สาธารณ์ ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
89 นางธนศักด์ิ พงษ์สงวนจันทร์ ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
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90 นายชาติชาย ทองเรือง ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
91 นางสาววัฒนาภรณ์ ผือโย ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
92 นางแสวง ปรินแคน ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
93 นางยุพาพร ก้านจักร ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
94 นายสมศักด์ิ เอื้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
95 นางชวนพิศ ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
96 นายพัฒนพิศิษฎ์ เปีย่มวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
97 นางพรศรี พันธุวงศ์ ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
98 นางสาวนภาพร ชัฏพลชัย ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
99 นางธญา สุพิมพ์ ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

100 นางสดศรี จันทรโคตร ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
101 นายฉกรรจ์ วรกมล ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
102 นางจันทรารมย์ รัตนแสง ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
103 นางพูนทรัพย์ แหวนหล่อ ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
104 นายสัมพันธ์ คามวัลย์ ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
105 นางพรนภา พรหมนารท ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
106 นางกิ่งแก้ว สายเชื้อ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
107 นางล าพูล ธาระมนต์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
108 นายพงษ์พันธ์ ศรีสุมิ่ง ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
109 นายคมศักด์ิ จันทรักษ์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
110 นายสุพจน์ เหล่ียมเจริญ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
111 นายตุรัตน์ คนหาญ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
112 นางอรวรรณ พันพุม่ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
113 นางจันทร์เพ็ญ กุดหอม ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
114 นางกาญจนา อโนนาม ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
115 นางพรทิพา เอื้ออารีย์ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
116 นางวรางคณา บรรณาลัย ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
117 นายประจวบ สุวรรณศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
118 นายพิทักษ์ ภาคมฤค ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
119 นายกุศล ศรีสารคาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
120 นางนภา เรืองบุญ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
121 นายเดชา วรรณธานี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
122 นายนพดล พรมโสภา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
123 นายบุญมี ก้อนรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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124 นายอดิศรชัย ใบลี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
125 นางอุมาพร ธงจันทร์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
126 นางศรีลักษณ์ สงเคราะห์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
127 นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
128 นายอุดม น้อยจันทร์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
129 นายนเรศ ศรีหนา ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
130 นางปวีณา ล้ิมส าราญ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
131 นายประสงค์ ถนัดค้า ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
132 นายวินิต สิงคะกุล ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
133 นายวัชรินทร์ จ าปาทิพย์ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
134 นายนพรัตน์ ภูค า ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
135 นางวชิราวดี ศรีนา ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
136 นางเอี่ยมจิต ชนะชัย ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
137 นางรัชนี สืบพานิช ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
138 ว่าทีร้่อยตรีวิบูลย์ บุตรโท ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
139 นางพานทอง โพธิคลัง ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
140 นายสุพจน์ ศิรินันติกุล ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
141 นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
142 นางพิสมัย บุญชูศรี ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
143 นายเชษฐ จันทรสนาม ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
144 นางบัวเรียน ศรีพลัง ครู โรงเรียนขัติยะวงษา
145 นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา
146 นางกัลยา พรหมโคตร ครู โรงเรียนขัติยะวงษา
147 นางถนอมสิน พิมพิลา ครู โรงเรียนขัติยะวงษา
148 นางสุปราณี พัฒนจักร ครู โรงเรียนขัติยะวงษา
149 นายศานิตย์ มโนเอื้อ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา
150 นายสุริยน สารฤทธิ์ ครู โรงเรียนขัติยะวงษา
151 นายปกรณ์ บุดดาเพ็ง ครู โรงเรียนขัติยะวงษา
152 นางประภัสสร รถา ครู โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
153 นางปิยมาลย์ สุโนภักด์ิ ครู โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
154 นายสุรศักด์ิ ไกรเสน ครู โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
155 นายศักด์ิศรี วจีภูมิ ครู โรงเรียนเสลภูมิ
156 นายฉันท์ชาติ มาตย์ผล ครู โรงเรียนเสลภูมิ
157 นายสวัสด์ิ ศรีเกื้อกูล ครู โรงเรียนเสลภูมิ
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158 นายสุรพล ดวงผุยทอง ครู โรงเรียนเสลภูมิ
159 นายรชตะ จันทรมหา ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
160 นางสาวสาคร ทุมพร ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ ฯ
161 นางส าราญ จันทร์พลงาม ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
162 นางสาวปราณี ปกติ ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

1 นางพนิตตา งามแสง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2 นางละเอียด สอนอาจ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นายยรรยง ดาวัลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
4 นายรังสรรค์ รัตนแมต เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
5 นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
6 นายเยี่ยม ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
7 นายสมพร อาษา ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพง
8 นายชูพงศ์ บรรทะโก ผู้อ านวยการโรงเรียนละทายวิทยา
9 นายวิเชียรชัย งามแสงทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

10 นายอุดม ด าริห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
11 นายทวีศักด์ิ บุญสร้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์
12 นายจิตติเดชารักษ์ วุฒิเสลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบุง่ค้าวิทยาคม
13 นางธีรารัตน์ ก าจัด รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
14 นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
15 นายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
16 นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
17 นายประยูร ตาบุดดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา
18 นายสุนทร พืน้สวรรค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
19 นางจิรวรรณ นันทพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
20 นายพีรยุทธ์ อิสาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
21 นางนิรมล จงจินากูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนเลิงนกทา
22 นางอรนุช วานิช ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
23 นางชินีวรรณ สมทรัพย์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
24 นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดช ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
25 นางภานุมาศ ไชยสาร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
26 นายณัฐทกรณ์ สิงห์ค า ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
27 นางนวลฉวี ศรีแก้ว ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
28 นางขนิษฐา เจริญกิจ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
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29 นางสุจิตรา อุทธิเสน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
30 นายบรรจบ ไชยสาร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
31 นายชัยชาญ ค าแปล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
32 นายจตุรงค์ ศรีรส ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
33 นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
34 นางศิริวรรณ มะโรณีย์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
35 นางสาวนวลขจร ค ามุงคุล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
36 นางพวงผกา ไชยพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
37 นางอรุณวดี ศรีดาพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
38 นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
39 นายสมคิด บุญมะ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
40 นายยุวพล แสงวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
41 นายมงคล สมาน ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
42 นางสมถวิล มาลัย ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
43 นางณปภัช สายค าพันธ์ ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
44 นายสุวิทย์ สิงห์ดง ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
45 นางสุนันทา เรืองทุม ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
46 นางกนกวลัย รัตรีพันธ์ ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
47 นางปรียา ศักด์ิเทวินทร์ ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
48 นายเฉลียว บุษบงก์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
49 นางดาวเรือง ยุพิน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
50 นางศศิร์อร โกศลศิรศักด์ิ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
51 นางวริฐา มานะศรีสุริยัน ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
52 นายสนั่น ศิริกุล ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
53 นางพรเพ็ญ ทัดเทียม ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
54 นางธนพร อาทิเวช ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
55 นายพิเชฐ อินลี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
56 นางสาววรรณภา ทองรอง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
57 นางวิไลวรรณ รวมสิทธิ์ ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
58 นางชเนตตา ชูสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครศรีล าดวนวิทยา
59 นางฉลวย ดวนใหญ่ ครู โรงเรียนนครศรีล าดวนวิทยา
60 นางร าไพ ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนนครศรีล าดวนวิทยา
61 นางสมบูรณ์ ศรีเมือง ครู โรงเรียนก าแพง
62 นางวาสิฎฐี ตาดทอง ครู โรงเรียนก าแพง
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63 นายประสพ รัตรีพันธ์ ครู โรงเรียนก าแพง
64 นางสาวรุ้งลาวัลย์ พัฒนาจริยา ครู โรงเรียนก าแพง
65 นางสุมาลี วงศ์เลิศ ครู โรงเรียนก าแพง
66 นางสาวเพ็ญแข ค านันต์ ครู โรงเรียนก าแพง
67 นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทร ครู โรงเรียนก าแพง
68 นางอัจฉราวรรณ คงคูณ ครู โรงเรียนก าแพง
69 นายนริศ พรหมทา ครู โรงเรียนบึงบูรพ์
70 นายชูชัย พรหมคุณ ครู โรงเรียนบึงบูรพ์
71 นายสมบัติ จินาวัลย์ ครู โรงเรียนบึงบูรพ์
72 นางวาสน์ธยา สุราวุธ ครู โรงเรียนขุขันธ์
73 นางเกศรา เสริมศรี ครู โรงเรียนขุขันธ์
74 นางสิรินาฏ รชตธ ามรงค์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่
75 นายณรงค์ศักด์ิ จึงสุวดี ครู โรงเรียนปรางค์กู่
76 นางกรรณิการ์ เครือมาศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่
77 นางมณีวรรณ ใจนวน ครู โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
78 นางเกษร เจริญตา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
79 นายไชยรัตน์ รักพรหม ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา
80 นางสาวพุฒพร รัตนวัน ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
81 นายสาเกียรติ แก้วปักษา ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
82 นางเณศรา โฉมรุ่ง ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
83 นางปัชชา รัตนพร ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
84 นายสมจิตร จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
85 นายสุทธิ วงษ์ไกร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
86 นางเยาวดี เลิศเสรี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
87 นางอิ่มใจ ฤทธิยงค์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
88 นายวิเศษ น้อยพึง่ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
89 นางชวนพิศ ภูมิเหล่าแจ้ง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
90 นายบ าเพ็ญ เยื่อใย ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
91 นายพีระยุทธ แสนสุข ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
92 นายสุวรรณ ศรีใส ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
93 นางล าพูน ปรัชญคุปต์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
94 นางอาภรณ์ กิตติพร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
95 นายทศพล โกมลพันธ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
96 นายไพบูลย์ ภูมิเรศสุนทร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
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97 นายพัชณรงค์ ศรีใส ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
98 นายชัยวัฒน์ พลหาญ ครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
99 นางวิจิตรา พรมชาติ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

100 นายประหยัด เนตรหาญ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
101 นางกาญจนา ทองสมบัติ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
102 นางสาวพจนี สร้อยเงิน ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
103 นางสาวเบญจพร ต้นพรหม ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
104 นางนงลักษณ์ จิรเมธาภัทร ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
105 นางรจนา สาธุสัตย์ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
106 นายด ารง สาธุสัตย์ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
107 นายด ารง สาธุสัตย์ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
108 นางประพาฬรัตน์ บุรีรัตน์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
109 นางสาวพิศสวาท ศรีเสน ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
110 นายอนันต์ อินทร์ชุม ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
111 นายบันเทิง สุดแสน ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
112 นางสถาภรณ์ เขียวศรี ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
113 นายวัฒนา ยอดมงคล ครู โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
114 นางสาวกนกวรรณ พวงชมภู ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
115 นายฉัตรชัย สุขนิรันดร์ ครู โรงเรียนค าเตยวิทยา
116 นายสมชัย มูลสาร ครู โรงเรียนทรายมูลวิทยา
117 นายช านาญ ทองมี ครู โรงเรียนบุง่ค้าวิทยาคม
118 นายนิกร โพธิก์ฎ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
119 นางลดาวัลย์ ไชยสัตย์ ครู โรงเรียนเลิงนกทา
120 นางจรรยา ศรีใสค า ครู โรงเรียนเลิงนกทา
121 นางค าฮู้ นันทภักด์ิ ครู โรงเรียนเลิงนกทา
122 นายประชิต นันทภักด์ิ ครู โรงเรียนเลิงนกทา
123 นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ ครู โรงเรียนเลิงนกทา
124 นางก่อกนก เวชคงกิตติกร ครู โรงเรียนเลิงนกทา
125 นางสาวภมรพรรณ ชลพันธ์ ครู โรงเรียนเลิงนกทา
126 นางอุมาพร เวียนมานะ ครู โรงเรียนเลิงนกทา

๑ นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๓ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
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๔ ว่าทีร้่อยตรีกมล สาดศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๕ นางสาวเอื้อมพร สายเสมา ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๖ นายพิศาล จันทป ผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ
๗ นายสมัย บุตรภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
๘ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล
๙ นายทองเสาร์ แก้วหลวง ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่เทิงยิ่งวัฒนา

๑๐ นายถนอม บรรลุศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงวิทยาคาร
๑๑ พันอากาศเอกถาวร ค าจุมพล ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าโพธิศ์รีพิทยา
๑๒ นายสุรพล ภูสิธานันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
๑๓ นายวิสันต์ อุ่นวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา
๑๔ นางลัดดา จิตรมาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๑๕ นายพิมล ธรรมราช รองผู้อ านวยการโรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม
๑๖ นายประทีป กระจายพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๑๗ นายจารึก วันค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงวิทยาคาร
๑๘ นายธรรมนูญ ใจเกื้อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล
๑๙ นายสมพงษ์ ค าศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ายืนวิทยา
๒๐ นายสมชัย พลรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ
๒๑ นายถวิล สุมา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๒๒ นางจรูญลักษณ์ ธิมา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๒๓ นายวชิรศักด์ิ บัวศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม
๒๔ นายสุรชัย บุญเรือง ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๒๕ นายขนบ มุขสมบัติ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๒๖ นางเย็นจิต วีสเพ็ญ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๒๗ นางวรรณพร ทองมี ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๒๘ นายไกรพล ร่มเย็น ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๒๙ นางฐาปณีย์ ชูหา ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓๐ นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓๑ นางอัมพร ทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓๒ นายศิริชัย แก้วกลม ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓๓ นางจุรีย์พร แป้นกลาง ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓๔ นางควรพิศ ชมภูพืน้ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓๕ นางสาวช่อผกา เตียวสุวัฒน์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓๖ นางอรกมล ใจบุญ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓๗ นางสุชีลา กุแก้ว ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช



๖๙๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
๓๘ นายธีระวัฒน์ เทพพิทักษ์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๓๙ นายโกศล ค าเพ็ง ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๔๐ นางศรีอุบล พักปาน ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๔๑ นายธนวัต ปาณะวงศ์ ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
๔๒ นางมงคล สุตัญต้ังใจ ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
๔๓ นายวิชิต พามาดี ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
๔๔ นายวินัย ชายผา ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๔๕ นางสาวนงลักษณ์ เชื้อประทุม ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๔๖ นางนิตยา พุทธรัตน์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๔๗ นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลม ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๔๘ นางสุภิษฏา การินทร์ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๔๙ นายกมล กอมณี ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
๕๐ นางสาววรรณี เหลืองศรีสุข ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๕๑ นางสมใจ วิบูลกิจธนากร ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๕๒ นางสุมาลี ก าแมด ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๕๓ นางนิชรา พุทธรังษี ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๕๔ นางนิชาภา ธนูทอง ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๕๕ นางกนกนันทน์ บานชื่น ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๕๖ นางวราภรณ์ วัฒนสุข ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๕๗ นางจิรายุ บุญสะอาด ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๕๘ นายสมศักด์ิ สมปรารถนา ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
๕๙ นางวาสนา ละมั่งทอง ครู โรงเรียนวารินช าราบ
๖๐ นางประภัสสร สุขกุล ครู โรงเรียนวารินช าราบ
๖๑ นางวัลลภา จิตถวิล ครู โรงเรียนวารินช าราบ
๖๒ นางพูนสุข ชาญกล้า ครู โรงเรียนวารินช าราบ
๖๓ นางอัญชลี พลบุรี ครู โรงเรียนวารินช าราบ
๖๔ นายวีระศักด์ิ พูลศรี ครู โรงเรียนวารินช าราบ
๖๕ นางวัชรี ไชยจันทร์ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
๖๖ นายพรชัย ภาคสุโพธิ์ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
๖๗ นายจักรพงษ์ ผลให้ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
๖๘ นายสมคิด กุบแก้ว ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
๖๙ นางอรศรี วิริยะกุล ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
๗๐ นายเสถียร ไชยจันทร์ ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
๗๑ นางเพ็ญศรี ผาริวงศ์ ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
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๗๒ นางละเอียด อึ้งตระกูล ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
๗๓ นางร าพึง ไชยกุฉิน ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
๗๔ นางสุมาลี เลิศเสรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๗๕ นายยงยุทธ วัตราดุลย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๗๖ นางเจิดจรรย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๗๗ นายพนัส เกษมพร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๗๘ นางอรนิตย์ ประสานศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๗๙ นางอุทัยวรรณ สวัสดิพงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๘๐ นายพงศ์ชัย เสนาวัฒน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๘๑ นางเกศินี จันทร์ศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๘๒ นางดวงชีวัน นิลรัตนานนท์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๘๓ นายสุรพงษ์ โสพัฒน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๘๔ นางสาวศิริพร ก้อนค าดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๘๕ นางสาวดาวรุ่ง นาควานิช ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๘๖ นางไพฑูรย์ ผาสุข ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๘๗ นางค าเพ็ชร สายงาม ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๘๘ นายพันธ์ ช่วยบุญญะ ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๘๙ นางจันทร์สุดา หอมหวล ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๙๐ นางวราภรณ์ ศรีมันตะ ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
๙๑ นางประนอม สายแวว ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
๙๒ นางสาวประยงค์ ขาววงศ์ ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
๙๓ นางสาวพนมวรรณ พิเคราะห์กิจ ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
๙๔ นายสุทิน ผาสุขนิตย์ ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
๙๕ นายวินิจ แสงงาม ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา
๙๖ นางสาวเพ็ญพรรณ ชัยวงศ์ตระกูล ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา
๙๗ นางบุญรักษ์ จันทร์พิมาย ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา
๙๘ นางหนึ่งใจ กตัญญู ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา
๙๙ นางสุพัตรา ประครองพวก ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

๑๐๐ นางสาวกัลยาณี สีดา ครู โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
๑๐๑ นางพงษ์ลัดดา กุลสิงห์ ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
๑๐๒ นางรวีวรรณ ทิพย์ชัย ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
๑๐๓ นางเปรมวดี ขจัดมลทิน ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
๑๐๔ นางนวลจันทร์ ค าแก้ว ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
๑๐๕ นายเรืองศิลป์ ขันทอง ครู โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
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๑๐๖ นางอรอา ธรรมราช ครู โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
๑๐๗ นางพรรณวดี เจริญศิริ ครู โรงเรียนพนาศึกษา
๑๐๘ นางพากเพียร กัลยา ครู โรงเรียนพนาศึกษา
๑๐๙ นางฉวีวรรณ ผาใหญ่ ครู โรงเรียนพนาศึกษา
๑๑๐ นางจันทราวรรณ เรืองแสน ครู โรงเรียนพนาศึกษา
๑๑๑ นางอัญชลี อุทธา ครู โรงเรียนพนาศึกษา
๑๑๒ ว่าทีร้่อยโทวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๑๓ นางสาววันทนา วงศ์มั่น ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๑๔ นางอัจฉรา เทียมสุวรรณ ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๑๕ นายพีระพงษ์ จ าปาวัลย์ ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๑๖ นางนิตยา พันธ์น้อย ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๑๗ นางศิริพร อุไรวงศ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๑๘ นางเยาวรัตน์ ค าหล้า ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๑๙ นางพรรณี จ าปาวัลย์ ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๒๐ นายสิทธิกร มูลมั่ง ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๒๑ นายรักชาติ ล้ิมจิตรกร ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๒๒ นางมยุรี นันทะกาล ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๒๓ นายฉลาด อารีย์ ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๒๔ นายยศกร เจริญยุทธ ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๒๕ นายพรเทพ ศาลาแก้ว ครู โรงเรียนเดชอุดม
๑๒๖ นางเครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๒๗ นายสุวิช ศรีธรรม ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๒๘ นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๒๙ นายประศาสตร์ พวงผกา ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๓๐ นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๓๑ นางนงลักษณ์ วงเวียน ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๓๒ นายเจริญ หิปะนัด ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๓๓ นายสัมฤทธิ ์ภูธา ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๓๔ นายการุณย์ พูลเพิม่ ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๓๕ นางวิไลวรรณ ล้ิมจิตรกร ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๓๖ นางนงลักษณ์ คงคะรัศมี ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๓๗ นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์ ครู โรงเรียนนารีนุกูล
๑๓๘ นางสาวศุจิรัตน์ ทีฆะทิพย์สกุล ครู โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร
๑๓๙ นางสาวสุคิด ทองกลึง ครู โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร
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๑๔๐ นายจินดา ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร
๑๔๑ นางชมัยพร ศุภธรรมพิทักษ์ ครู โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๔๒ นางประคองจิต อุดมวรรณ ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
๑๔๓ นางขนิษฐา แสงกระจ่างจิตร ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
๑๔๔ นางรัชนี ศรีจักร์ ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
๑๔๕ นายสถิต กุแก้ว ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
๑๔๖ นางดัชนีย์ พรสุวรรณ ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
๑๔๗ นางโบต๋ัน จันทร์ทอง ครู โรงเรียนน้ ายืนวิทยา
๑๔๘ นางวรณี ประเสริฐ ครู โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
๑๔๙ นางระเบียบ ขันเงิน ครู โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
๑๕๐ นางนิตยา ชนะขันธ์ ครู โรงเรียนนาส่วงวิทยา
๑๕๑ นางอรุณศรี ป้องวิเศษ ครู โรงเรียนนาส่วงวิทยา
๑๕๒ นายนรุทธิ ์สิมาวัน ครู โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๑๕๓ นายสรศักด์ิ สารีอาจ ครู โรงเรียนกุดข้าวปุน้วิทยา
๑๕๔ นายสมศักด์ิ โสพลสุข ครู โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
๑๕๕ นางนาลอน ศรีวะลักษณ์ ครู โรงเรียนน้ าปลีกศึกษา
๑๕๖ นายสมบัติ มูลภา ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
๑๕๗ นายปัตตา เพ็ญจันทร์ ครู โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม
๑๕๘ นางฉัตรวิไล สุทธิอาคาร ครู โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
๑๕๙ นายธงชัย เค้ามูล ครู โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
๑๖๐ นายอะโนทัย ลุนบุดดา ครู โรงเรียนพะลานวิทยาคม
๑๖๑ นายครรชิต ศิวิไลซ์ ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

1 นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายอานันท์ รองพล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นายสมชาย ค าพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
5 นายทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
6 นายบรรจบ ศิริวาลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา
7 นายล าจวน ดิษขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
8 นายเตชิต อยู่สุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
9 นางสาวอุไรรัตน์ มณีทิพย์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

10 นางมยุรี กล่ินสุคนธ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
11 นางนิลวรรณ เขียนเขว้า ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 30
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12 นางนันทนา จักรบุตร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
13 นายศิริพงศ์ วงศ์ษา ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
14 นางเอื้องไพร กิ่งปรุ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
15 นางขนิษฐา ขันตี ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
16 นางพิมพ์ลักษณ์ คุ้มไข่น้ า ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
17 นางสาวสุวคนธ์ พรหมเมตตา ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
18 นางณัฐชยา เศรษฐตานนท์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
19 นายสุรศักด์ิ ฝาชัยภูมิ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
20 นายบุญเพ็ง ทาท่าหว้า ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
21 นายจิระชัย รังสิยานนท์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
22 นางยุวดี จอกสถิตย์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
23 นางสุพร ตอพล ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
24 นายณรงค์ พรสันเทียะ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
25 นางทิพวัลย์ กล่ินมาลัย ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
26 นางกัลยาณี ฝาชัยภูมิ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
27 นายสุริวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
28 นางเสาวณีย์ ผดุงพล ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
29 นายเกษม จินดามาตย์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
30 นางสาวรุจิรา สินสันเทียะ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
31 นางรัชนี สุภานันท์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
32 นางกัณฑลักษณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
33 นางวิจิตรา พันธุท์อง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
34 นางอุไรรัตน์ ต้ังใจ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
35 นางทิวรรณพร ใต้ชัยภูมิ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
36 นายวุฒิพงศ์ รักอาชา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
37 นายสุวิชัย วงศ์อริยะ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
38 นางสาวพิสมัย ต้ังพงษ์ ครู โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
39 นายการุณ วัฒนโสภณวงศ์ ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
40 นางจิตรา เกาะม่วงหมู่ ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
41 นางสุกัญญา ผลสนอง ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
42 นายพงษ์ศักด์ิ มีภูมิ ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
43 นางสาวจินตนา อภัย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
44 นางอารยา ส่งแสง ครู โรงเรียนภูพระวิทยาคม
45 นายปัญญา โภคา ครู โรงเรียนเขว้าวิทยายน
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46 นางบุญจิรา วงศ์แสง ครู โรงเรียนเขว้าวิทยายน
47 นางอังคนา หล่ออรุโณทัย ครู โรงเรียนเขว้าวิทยายน
48 นายภูมิศักด์ิ กรินสูงเนิน ครู โรงเรียนเขว้าวิทยายน
49 นายทวีศักด์ิ หิรัญ ครู โรงเรียนเขว้าวิทยายน
50 นางอุษนีย์ วรรณชัย ครู โรงเรียนเขว้าวิทยายน
51 นางสมพร โสวิชัย ครู โรงเรียนเขว้าวิทยายน
52 นางเสริมศรี บุญเกื้อ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
53 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
54 ว่าทีร้่อยตรีสุรวุฒิ สุขเข ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
55 นางนิตยา วันนา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
56 นางบังอร มาฆะเซ็นต์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
57 นางสมมุ่ง นาสมตรึก ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
58 นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
59 นางสาวฐิตาปัณณ์ แซ่ต้ัง ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
60 นางลักษมี บุตรจันทร์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
61 นางบุญญารัตน์ กันตะวงศ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
62 นายชมภู สิงห์อุ่น ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
63 นางสุชิรา พิทักษ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
64 นางละมัย หิรัญค า ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
65 นายภุชงค์ โฆษิตธนสาร ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
66 นายชูเกียรติ พิมพ์กุล ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
67 นางสาวเสาวลักษณ์ เทีย่งกินรี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
68 นายสุเวช ทินบุตร ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
69 นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
70 นายมังกร วิชัยแสง ครู โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยา
71 นางเทวัญ พิมพ์กุล ครู โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยา
72 นายสุคนธ์ ค าแดง ครู โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
73 นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้ ครู โรงเรียนภูเขียว
74 นางสาวจุฬารัตน์ เพชรล้ า ครู โรงเรียนภูเขียว
75 นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ครู โรงเรียนภูเขียว
76 นางสุภานี สุทธิพล ครู โรงเรียนภูเขียว
77 นางนัยนา ศรีถาวร ครู โรงเรียนภูเขียว
78 นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์ ครู โรงเรียนภูเขียว
79 นายสะอาด พรประไพ ครู โรงเรียนภูเขียว
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80 นางเทพา พรมทอง ครู โรงเรียนภูเขียว
81 นางธารทิพย์ ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนภูเขียว
82 นางเดือนฉาย เหล่าเสนา ครู โรงเรียนภูเขียว
83 นางรานี โคตรมิตร ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
84 นางรจนา ฦๅชา ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
85 นางเสาวณีย์ สุดตะนา ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
86 นายธวัช บุญมา ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
87 นายสุรจิต เสาโกมุท ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
88 นางภัทรินทร์ ชินวิถี ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
89 นายชวนาถ มีศักด์ิ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
90 นายสมเกียรติ วงศ์สุขสิน ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

1 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายประเสริฐ ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์
3 นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
4 นางสมจิต มุ่งกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
5 นายสมศักด์ิ สุขสมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
6 นายเกรียงไกร กวินอติชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
7 นายสมภพ ชาญสูงเนิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
8 นางสาวอ านวย หน่ายสูงเนิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง
9 นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล ครู โรงเรียนปากช่อง

10 นางสวิตตา มุ่งธนวรกุล ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
11 นางสาว ณ กุลกานต์ กีรติชัยฤทธิ์นารา ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
12 นางอรพิน ประกาลัง ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
13 นางสมฤดี อุดมรัตน์ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
14 นางสุรางค์ พุฒกลาง ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
15 นางสาววาสนา เสมามอญ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
16 นางวรรณา แผ่นทอง ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
17 นางนวลอนงค์ ศรีนาคา ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
18 นางกุลธิดา จรูญฉาย ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
19 นางสาวกุมารีรัตน์ กุมารสิงห์ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
20 นางจรูญศรี กิติวรรณ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
21 นางณัฐนันท์ สกุลอรุณเพชร ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
22 นางสุนิศา โชติกลาง ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 31



๗๐๔

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
23 นางช่ออัญชัน เครือศุภมาส ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
24 นางสาววรรณี กรรณทิพย์สกุล ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
25 นางสาวอุรัย ถาวรวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
26 นางสุภาภรณ์ ฝอยพิกุล ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
27 นางมะลิวัลย์ แย้มเผ่ือน ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
28 นายภูวนารถ แก้วพะเนาว์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
29 นางสาวบุบผาชาติ บูรณะราช ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
30 นายจินตน์ ฟองสันเทียะ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
31 นายนาวิน กองมะเริง ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
32 นายบรรณศลรรถ ครูศรี ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
33 ว่าทีร้่อยตรี วีรยุทธ สินธุวงษานนท์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
34 นายสมชาย วันเฟือ่งฟู ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
35 นางสุภาภรณ์ ปานอ่ า ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
36 นายสมยศ ตลอดนอก ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
37 นายอดิเรก ฉลองกลาง ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
38 นางสุมาลี แข็งการ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
39 นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนา ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
40 นายวินัย ทิมสูงเนิน ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 
41 นางวันเพ็ญ ทิมสูงเนิน ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
42 นางรัตนาบูรณ์ ดุลยภาพธรรม ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
43 นางพยงค์ สุหัตถาพร ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
44 นางดวงภักด์ิ ชาตะสุวัจนานนท์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
45 นางธิดารัตน์ สมานพันธ์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
46 นางนัยนา กล่ันแก้ว ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
47 นางปรานอม สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
48 นางวนิภา ราสูงเนิน ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
49 ว่าทีร้่อยโท วีระพรรณ์ ชาญศิลป์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
50 นางสาวศิริพร เรือนจันทึก ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
51 นางศศิชา รุจิระวิจักขณ์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
52 นางสมหมาย อรไทวรรณ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
53 นางสาววรุณทิพย์ วัชรคุปต์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
54 นางอัจฉรา ช่างหล่อ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
55 นางอรชพร มาลีเวช ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
56 นางสุภาศิตา มาศศิริด ารง ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์



๗๐๕

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
57 นางสวรินทร์ มะเริงสิทธิ์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
58 นางสาววิสุทธี พัฒน์ภากุล ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
59 นางปทุม บุญประกอบศักด์ิ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
60 นางสาวชนมน จันทร์อุดร ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
61 นางดวงใจ วงษ์อนุ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
62 นางสาวปราณี เอมชู ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
63 นางพรพิมล กองพันธ์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
64 นางจุฬาลักษณ์ กาญจนสีมา ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
65 นายลอย มัจฉาชาติ ครู โรงเรียนศรีสุขวิทยา
66 นางล ายอง ชุนเกาะ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
67 นางเกษมศรี ศิริสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
68 นางประเทียบ รุ่นใหม่ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
69 นางหยกณัฐฐา พัชร์วริษฐ์ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
70 นางสุรีพร พูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
71 นายสายชล นาคดิลก ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
72 นางเพ็ญศิริ พ่วงเพ็ชร ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
73 นางนงเยาว์ วิจิตรโท ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
74 นางสมจิตร ชนะภัย ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
75 นางอรญา พิมพ์วรากร ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
76 นางสมจิต สุปัญญเดชา ครู โรงเรียนจักราชวิทยา
77 นางเบญจวรรณ ยศกลาง ครู โรงเรียนเมืองคง
78 นายคมสัน สายสุทธิชัย ครู โรงเรียนเมืองคง
79 นางจริยา สุมินทนะ ครู โรงเรียนเมืองคง
80 นายชัยนุวัฒน์ กาญจนาภรณ์พัฒน์ ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
81 นายทองเจือ อักขราษา ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
82 นายปัญจพงษ์ พิชญพงศ์โสภณ ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
83 นายแหลมทอง บุษย์ศรี ครู โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
84 นายสุเมธ อุดมรัตน์ ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
85 นายณรงค์ ทองป้อง ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
86 นางจรัสศรี กันตะบุตร ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
87 นางเจริญศรี ค้อไผ่ ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
88 นางสุดาพร ยอดโยธี ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
89 นายจ าลอง กล่ินโพธิก์ลาง ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
90 นางวนิดา ชัยชนะ ครู โรงเรียนพิมายวิทยา



๗๐๖

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
91 นายวีรจินต์ นาคะนิเวศน์ ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
92 นายสมเกียรติ สุขสมัย ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
93 นางสมบูรณ์ หอยมุกข์ ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
94 นายไกรจิตร์ อมัติรัตนะ ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
95 นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
96 นายวิมาน อรรถวิทกุล ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
97 นางภัสสร พ่วงศิริ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
98 นางจันทร์เพ็ญ แสงสว่าง ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
99 นายประมวล พงษ์จะโปะ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

100 นางพรรณอร โชติประภาพงษ์ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
101 นายการุณ แสงสว่าง ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
102 นางสุภาภรณ์ แก้กลาง ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
103 นางสาวณศิกาญจน์ อาลัยวงษ์ ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
104 นายชูชีพ เชื้อจันอัด ครู โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
105 นางสุวาดี ปานสกุล ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
106 นายศักด์ิชาย สุขม่วง ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
107 นายวัฒนา วงศ์พวงเพชร ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
108 นายวันชัย เบสูงเนิน ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
109 นางสาววรรณภา ศิลป์ประกอบ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
110 นางยุพาภรณ์ ลอยมา ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
111 นางนวพร อมรวิภา ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
112 นายกุลทรัพย์ แก้กลาง ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 2
113 นางสุภาภรณ์ พงศ์ทิพากร ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 2
114 นางอาบทิพย์ สินปรุ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 2
115 นางเพ็ญสุดา นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 2
116 นางสวรีพร ใจส าราญ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 2
117 นายเกรียงศักด์ิ เสริมสุข ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา
118 นางอารยา ไลไธสง ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา
119 นางอุไรวรรณ เกตุพุดซา ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม
120 นายเดช ดีหมื่นไวย ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม
121 นางสาวรุ้งพร ศรีธาวิรัตน์ ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม
122 นางสุมิตทรา มีระหันนอก ครู โรงเรียนภูว่ิทยา
123 นายนิพนธ์ ตันประคองสุข ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
124 นายบุญเรือง นวลใส ครู โรงเรียนจักราชวิทยา



๗๐๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
125 นายมานพ ปานใหม่ ครู โรงเรียนขามสะแกแสง
126 นางทิพวรรณ ทัง่กลาง ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
127 นางประไพ หาไชย ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
128 นางสาวปรารถนา พิมพ์ปรุ ครู โรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม
129 นางกอบแก้ว กล้าหาญ ครู โรงเรียนเทพาลัย
130 นางอ าพันธ์ รันสูงเนิน ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
131 นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
132 นางสาวน้ ามนต์ เกษมอมรกุล ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
133 นางจันทร์เพ็ญ ซ่ือสัจลือสกุล ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
134 นายประกอบ อ่ ารอด ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
135 นางแววตา พงษ์สถิตย์พัฒน์ ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
136 นายสมทรง พัจนสุนทร ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
137 นายปรีชา บรรพสุวรรณ ครู โรงเรียนปากช่อง
138 นางนันทนา วงศ์สมิตกุล ครู โรงเรียนปากช่อง
139 นางกานดา ศรีทองแท้ ครู โรงเรียนปากช่อง
140 นางนงนุช ศาสตร์สาระ ครู โรงเรียนปากช่อง
141 นางเบญจวรรณ บรรพสุวรรณ ครู โรงเรียนปากช่อง
142 นายรังษี เจริญวิวัฒนพงษ์ ครู โรงเรียนปากช่อง
143 นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัย ครู โรงเรียนปากช่อง
144 นายอุทิศ สารเดช ครู โรงเรียนปากช่อง
145 นายสุรินทร์ อ านาจอารีย์ ครู โรงเรียนปากช่อง
146 นายสุกรรณ์ ทรัพย์สุข ครู โรงเรียนปากช่อง
147 นางศักด์ิสิณี เกตุถิน ครู โรงเรียนปากช่อง
148 นายพงศภณ ขันแก้ว ครู โรงเรียนปากช่อง
149 นางธัญญพัทธ์ สิริธนเศรษฐ์ ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
150 นางประไพพิศ กุสุมภ์ ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
151 นางพิมนภา วัฒนาธาดาสุข ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
152 นางสุนทรา บุญญพันธุ์ ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
153 นางสาววิลาวัลย์ ขุนทอง ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
154 นายกุศะ เกตุถิน ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
155 นางสาวลัคขณา หาญมนตรี ครู โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
156 นายสมพงษ์ แสงทองสกาว ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
157 นางวิภาดา พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
158 นางโสภา พงษ์สถิตย์พัฒน์ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
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159 นางเพ็ญศิริ รวยสูงเนิน ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
160 นางสาวพรทิพย์ แสนศรีแก้ว ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
161 นายนรเศรษฐ์ โนใหม่ ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
162 นางอัญชลี กฤษณะสุวรรณ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
163 นางสุดารัตน์ ตรรกโชติ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
164 นางสาวสุทิศา นนท์ขุนทด ครู โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
165 นายจักรพงษ์ ศรีอภัย ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

1 นายธัชชัย โสตขวัญฟ้า นิติกรช านาญการพิเศษ
2 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรอง
4 นายทักษิณ แผ้วพลสง ผู้อ านวยการโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
5 นายฉลอง งามคง ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโพธิพ์ิทยาคม
6 นายบุญหนา อินทร์สิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนช านิพิทยาคม
7 นายธนโชติ สีทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม
8 นายสมเกียรติ สามิบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม
9 นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

10 นายวิชัย เรืองจ ารัส รองผู้อ านวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
11 นางสุรางค์ศรี อรุณโน รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุทไธสง
12 นายอนันต์ สะโม รองผู้อ านวยการโรงเรียนล าปลายมาศ
13 นายสุทธิศักด์ิ วรพัฒน์ผดุง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก
14 นายสากล โตสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
15 นางภารดี วงศ์ทองเจริญ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
16 นางสุรีรัตน์ ศิริเลขอนันต์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
17 นายอาจินต์ ดีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
18 นายณพิชญ์สิษฐ์ ประจันบาล ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
19 นายปรีชาญ ทานผดุง ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
20 นางวิวัชรี ชาติประสพ ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
21 นางวันเพ็ญ สมพงษ์พันธุ์ ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
22 นายพรชัย ว่องไว ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
23 นายชวลิต เจนศิริศักด์ิ ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
24 นางบุญส่ง แช่มรัมย์ ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
25 นางจารุณี โอรสรัมย์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
26 นายรังสี สุนทรรักษา ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
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27 นางปราณีต สุกุมลนันทน์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
28 นายกนกนารถ ศลาประโคน ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
29 นางศิริพงษ์ ดาราสว่าง ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
30 นายนิรัตน์ วีระชาติ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
31 นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนิน ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
32 นายจ าเนียร เชียรประโคน ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
33 นางพัฒนา เปล่ียนไธสง ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม
34 นางพิมลพรรณ เพชรเลิศ ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม
35 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม
36 นายน าเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม
37 นายสุจริต มณฑล ครู โรงเรียนนางรอง
38 นางพรปวีณ์ ไชยจักร ครู โรงเรียนนางรอง
39 นายอนันต์ หันสังข์ ครู โรงเรียนนางรอง
40 นายอ านวย พันธุฉ์ลาด ครู โรงเรียนนางรอง
41 นางดวงใจ นาคกูล ครู โรงเรียนนางรอง
42 นายปราชญชนม์ นังตะลา ครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม
43 นางจันทิมา วัฒนานนท์เสถียร ครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม
44 นายบุญช่วย สาระปัญญา ครู โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
45 นายฉลาด เหลาแตว ครู โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
46 นางจ าเนียรจิต จุดโต ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
47 นางสาวสิริวรรณ แป้นนรินทร์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
48 นางกชนวรรณ ภูผาจง ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
49 นางอรวรรณ ค ามะนาด ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
50 นายวรวัฒน์ สาแก้ว ครู โรงเรียนพุทไธสง
51 นางสถาพร ศรีหาวงษ์ ครู โรงเรียนพุทไธสง
52 นายนิมิตร มนัสศิลา ครู โรงเรียนพุทไธสง
53 นายอรรถพร มาศภูมิ ครู โรงเรียนพุทไธสง
54 นางวาสนา ขันธวุฒิกุล ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม
55 นางสุดารัตน์ คัมภีราวัฒน์ ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
56 นายพรพรต เจนสุวรรณ์ ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
57 นายกิตติศักด์ิ แพร่งสุวรรณ ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
58 นางภิสยา มาประจง ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
59 นายเกษม ศรีวราลักษณ์ ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
60 นางสุวัจนา แพร่งสุวรรณ ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
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61 นายภานุพงศ์ สิรินันท์ธนกุล ครู โรงเรียนตลาดโพธิพ์ิทยาคม
62 นายประจวบ ศักรินพานิชกุล ครู โรงเรียนสตึก
63 นายสุพรรณ ศิลาเณร ครู โรงเรียนสตึก
64 นางประภาพรรณ เพชรศรี ครู โรงเรียนสตึก
65 นางสาวพรทิพย์ โพธิเ์งิน ครู โรงเรียนสตึก
66 นายรังสรรค์ สมศักด์ิ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
67 นายมนัส เข็มรัมย์ ครู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
68 นางประทิน ยุทธเสรี ครู โรงเรียนนาโพธิพ์ิทยาคม
69 นางเครือวัลย์ อ ามะ ครู โรงเรียนนาโพธิพ์ิทยาคม
70 นายเชิดชัย สหกุลบุญญรักษ์ ครู โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
71 นายพรชัย ชุตินิรันดร์ ครู โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
72 นายบุญล้อม ชอบชล ครู โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
73 นางจิตราภรณ์ นุสิกะ ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
74 นางนิภารัตน์ ศรีวรรณุ ครู โรงเรียนพนมรุ้ง
75 นายราชัน อาจปรุ ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
76 นางสาวอนงคเลขา จันทนะสาโร ครู โรงเรียนภัทรบพิตร
77 นางจิราพร รอดเข็ม ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม
78 นายมานิต กรีเงิน ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม
79 นายวิทยา สืบส าราญ ครู โรงเรียนพุทไธสง

1 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
2 นายสนอง สินโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
3 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธร
4 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
5 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อ านวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
6 นายสมัย ปานทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
7 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
8 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์
9 นายศุภชัย ชาวนา ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี

10 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
11 นายเอนก ผ่องพรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร
12 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
13 นางบัวสอน ไชยฤทธิ์ ครู โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
14 นายอุทิศ วรมากุล ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
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15 นางเยาวภา ลอยทะเล ครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
16 นายศิวกร กลางคาร ครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
17 นางเพ็ญศรี มีเสนา ครู โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
18 นางเพ็ญศรี ฉิมพลี ครู โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
19 นายถาวร สังข์เงิน ครู โรงเรียนดอนแรดวิทยา
20 นางอรพินท์ สมาธิกุล ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
21 นางสุดใจ ทองสุก ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
22 นายมานิต ทรัพย์ครองชัย ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
23 นายดิเรก บุญเชิด ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
24 นางสาวบุหลัน ช่วยบุดดา ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
25 นางสุภัตรา อ่อนอก ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
26 นายบัววรณ์ เชิงหอม ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
27 นายสาลี มณีศรี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
28 นายอภิสิทธิ ตรงศูนย์ ครู โรงเรียนนาดีวิทยา
29 นายบุญชิด บุญเลิศ ครู โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
30 นางวัชราภรณ์ ส ารวมจิต ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
31 นางสาวกัญญา วงษ์เกิด ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
32 นางศิริวรรณ งอกงาม ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
33 นางสุชาดา วรรณตรง ครู โรงเรียนรัตนบุรี
34 นางปราณีต เหล่าสกุล ครู โรงเรียนรัตนบุรี
35 นายอ านาจ ระวิพงษ์ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
36 นายสุเทพ กรุงพิทักษ์ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
37 นางลิขิต มีโสภา ครู โรงเรียนรัตนบุรี
38 นายสุพจน์ เค้ากล้า ครู โรงเรียนรัตนบุรี
39 นายอนันต์ ชาตะศิริ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
40 นางวิมล สุขนิตย์ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
41 นางศรีสุดา ชาตะศิริ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
42 นายยุทธนา พุทธานุรักษ์ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
43 นางศิรินภา กรองทอง ครู โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
44 นางพิกุล เซียนโห ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
45 นายสุขเนตร ศูนย์กลาง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
46 นางนันทนา วัฒนะรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
47 นางอัญชลี สุทธิธรรม ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
48 นางสันทนา อรรถวรวุฒิ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
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49 นายศักด์ิ พวงศิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
50 นางเอมอร สงวนดี ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
51 นางหรรษา โพธิศ์รี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
52 นายประทีป เพิม่ทรัพย์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
53 นางวัฒนา สมชอบ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
54 นางพิไลวรรณ ผิวสร้อย ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร
55 นายสนั่น ศรีคราม ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร
56 นางนภาพร ทีส่ าราญ ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร
57 นายพุฒิชัย สมัครสมาน ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
58 นายส าราญ ทองสระคู ครู โรงเรียนสังขะ
59 นายเด่น ทรงศิลป์ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม
60 นางกรรณิกา ทิวทอง ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
61 นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ ครู โรงเรียนสิรินธร
62 นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัด ครู โรงเรียนสิรินธร
63 นางกัลยา ถมยางกูร ครู โรงเรียนสิรินธร
64 นางมะลิ บุญสุยา ครู โรงเรียนสิรินธร
65 นางบุษกรกุล ส่งเสริม ครู โรงเรียนสิรินธร
66 นายมานพ ด่านวิไล ครู โรงเรียนสิรินธร
67 นายธงสี วรฉัตร ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
68 นางอมร พันชนะ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
69 นายพฤษภา กลีบแก้ว ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
70 นางเพทาย จิตธรรม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
71 นางลัดดา ม่วงอร่าม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
72 นางอนงค์นาฎ จันทา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
73 นายเทิดศักด์ิ มั่นหมาย ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
74 นางรัตนพรรณ สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
75 นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัย ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
76 นางชนิดา บางแก้ว ครู โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
77 นายกิตติชาติ แก้วสน ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
78 นางสาวสถาพร เสาวรัจ ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
79 นายเวโรจน์ สาแก้ว ครู โรงเรียนหนองสนิทวิทยา

1 นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 34
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3 นายสายัณห์ จันทร์เส็ง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
4 นางสาวสุภาพร วิรัตนาภรณ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
5 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
6 นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
7 นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
8 นายณรงศักด์ิ จ ารูญหิน ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติสุข
9 นายรังสฤษฏิ ์เอี่ยมสะอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

10 นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
11 นายจงรักษ์ วุฒิรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
12 นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัต ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
13 นายบุญเฑียร สว่างมณีเจริญ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
14 นางภารดี จันทรจุติ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
15 นางวัชรวีร์ ค าไทย ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
16 นางกนกกาญจน์ วัฒนกูล ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
17 นางมยุรี ไอก์เนอร์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
18 นายจ านงค์ ศรีวิชีย ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
19 นางกฤษณา อึ้งจิตรไพศาล ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
20 นางสาวชนิดา ศรีสองเมือง ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
21 นางวรวรรณ ศรีเสถียร ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
22 นางมันทนา แสงอรุณ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
23 นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
24 นายสุนทร อินทะนัด ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
25 นางกมลศิริวรรณ สารีรัตน์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
26 นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
27 นางยุพิน เตชะโกมล ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
28 นางดาลัด ย้อยพลแสน ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
29 นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณา ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
30 นางรุจิพร บุญมี ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
31 นางหทัยภรณ์ หงษ์วิไล ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
32 นายไพบูลย์ มณีวรรณ์ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
33 นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนา ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
34 นางสิรินทร์ สังประกุล ครู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
35 นายถวิล ต๊ะตา ครู โรงเรียนสันก าแพง
36 นางพิสมัย วีระศรีนารา ครู โรงเรียนสันก าแพง
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37 นายวิรัตน์ ขันพล ครู โรงเรียนสันก าแพง
38 นางนิภาภรณ์ แก้ววงษ์ ครู โรงเรียนสันก าแพง
39 นางประภาพรรณ วัยวุฒิ ครู โรงเรียนสันก าแพง
40 นายจ ารัส เกิดมงคล ครู โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
41 นางจันทนี ทาประเสริฐ ครู โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
42 นางรุจิรัตน์ จิตรากร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
43 นางประภัสสรณ์ เล็กธ ารง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
44 นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
45 นายนคร ราชกิจ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
46 นางกัลยาณี ศิริ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
47 นางเจียมใจ พันธ์พัฒนกุล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
48 นางพรทิพย์ ทองป้อง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
49 นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์ค า ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
50 นางกาญจนา กันฑาทรัพย์ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
51 นางศรีนวล บุญธรรม ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
52 นางกิติยา สุขพินิจ ครู โรงเรียนแม่แตง
53 นายศิริศักด์ิ ศรีวิไชย ครู โรงเรียนแม่แตง
54 นางจันทร์เพ็ญ โอภาสตระกูล ครู โรงเรียนแม่แตง
55 นายวชิรา สุขัมศรี ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
56 นางยุพาพร เกิดเอียง ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
57 นางสาวมนธิดา โกษารัตน์ ครู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
58 นางนงคราญ สมบุตร ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม
59 นางสมจิตร โสวะ ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม
60 นายนภดล ศรีทองค า ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
61 นายภิญโญ คล้ายบวร ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
62 นายนิคม ภูวงศ์ ครู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
63 นางอรพิน อุเทนสุต ครู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
64 นางสาวสิริลักษณ์ วรรณจักร์ ครู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
65 นางสาววารุณี สัตยพานิช ครู โรงเรียนไชยปราการ
66 นายสวง วงษา ครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
67 นายปรีชา สายมณี ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม
68 นายธรรมนูญ สุวรรณรัฐ ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม
69 นางสุพิน ฤทธิเ์พ็ญ ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม
70 นางพัฒน์นรี รัตนพิทักษ์พร ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม
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71 นางสาวปัทมา รุณจัตุรัส ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม
72 นางวรรณธนา คุณนะลา ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
73 นางสุพิมพ์ ค้าขาย ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
74 นายมนตรี วงค์บุญตัน ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
75 นางพงศ์ยุพา ณ ล าพูน ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
76 นางสาวอรชร อินทกุล ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
77 นายประธาน ลิปตะสิริ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
78 นายประสิทธิ ์ศิริแก้ว ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
79 นางสาวนันทา สุทธิเจริญ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
80 นายสุวัฒน์ บุญธิมา ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
81 นายปสาธ์น แพทอง ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
82 นางเพ็ญจันทร์ พลอยแดง ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
83 นางสายทอง สุดเขต ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
84 นางพรทิพย์ มูลประการ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
85 นายประพันธ์ ป้อมเผือก ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
86 นางสาวเรณู ยาวิราช ครู โรงเรียนสองแคววิทยาคม
87 นางสาวมนทกานติ ชัยศรีมา ครู โรงเรียนสองแคววิทยาคม
88 นางปิน่ทอง ชุ่มใจ ครู โรงเรียนสองแคววิทยาคม
89 นางธัญภัสร์ ทองค า ครู โรงเรียนจอมทอง
90 นายทรงพลศักด์ิ หล้าป่าซาง ครู โรงเรียนจอมทอง
91 นางเฉลิมศรี ปินทะยา ครู โรงเรียนจอมทอง
92 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
93 นางดารุณี อินทุฤทธิ์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
94 นางพัณณิน แพ่งสุภา ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

1 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวลดาวัลย์ ขุมค า ศึกษานิเทศก์
3 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4 นายกนที บุญมากาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
5 นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
6 นายปรีชา นันติชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
7 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
8 ว่าทีร้่อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
9 นายพิษณุ ชัยปัญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
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10 นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี
11 นางอรพินท์ อุปโน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
12 นายคมสัน  มีเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนเถินวิทยา
13 นายมานิตย์ ขอทะเสน ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
14 นางสาวโสภิต สิทธิจู ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
15 นางสาวนัยนา สังขกรม ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
16 นางสาวพิมพร ด่านไพบูลย์ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
17 นางศรีไว ปาลี ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
18 นางธาริณี แสงหงษ์ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
19 นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
20 นางจันทร์ฉาย สุวลัย ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
21 นายศักดา รัตนพงศ์ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
22 นายไกรยุทธ อินทรเดช ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
23 นางดาริกา สุขโชติ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
24 นางภัคยา รัตนวราหะ ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร จ.ล าพูน
25 นายบรรจง เตชะสืบ ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
26 นางกัญญา แก้วกาญจนา ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
27 นางนันทวรรณ์ เตปินสาย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
28 นายบัญญัติ สิงห์สนธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
29 นายมนัส จงจิตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
30 นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
31 นางสมถวิล อรุณรัตนาเทวัญ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
32 นางจันทน์ผกา พิจอมบุตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
33 นางสาวนิภาพร พรหมเสน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
34 นายนิเวศน์ ปราชญ์วิทยาการ ครู โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม
35 นายสุนทร สุภา ครู โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
36 นางสาวพูนผล แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
37 นายกนก บุญอุดม ครู โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
38 นางแสงอรุณ กันไชยสัก ครู โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
39 นางสาวดารารัศ บัวขาว ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
40 นายอุดม สีตลานุชิต ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
41 นายถนอม ไชยเตกุล ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
42 นางดรุณี ค าเงิน ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
43 นางสาวสุภา ตันหราพันธุ์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
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44 นางละเอียด สุขจิตต์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
45 นางอัญพัชร์ เรือนหล้า ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
46 นางสาวอัมพร เตไชยกุล ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
47 นายธเนส มณีวรรณ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
48 นางเกษมศรี ชัยวงศ์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
49 นางวิลาวรรณ บุญทา ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
50 นายสาคร ตันจันทร์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
51 นายสยาม หอมโกศล ครู โรงเรียนป่าซาง
52 นางลัดดา ปัญจบุรี ครู โรงเรียนป่าซาง
53 นางเอื้อมพร เตโช ครู โรงเรียนป่าซาง
54 นายเรืองฤทธิ ์ปัญญาโกษา ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง
55 นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้ว ครู โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
56 นายทวีศักด์ิ ไชยวรรณ ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา
57 นายประทีป พามณี ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา
58 นายประเสริฐ วงศ์ไชยะ ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา
59 นางพิมพา มณีวรรณ ครู โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
60 นางรัตนา จันโท ครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา
61 นางวราภรณ์ ปันผะสงค์ ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา
62 นางสาวพิสุทธิพ์รรณ สุนันต๊ะ ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี
63 นางธนภรณ์ โกศล ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี
64 นายวิสิฐ ตีรณวัฒนากูล ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี
65 นายสุขพัฒน์ โสรัจจกิจ ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี
66 นางสุชาดา สุวรรณศิริ ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี
67 นายเสรี จันมะยม ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี
68 นายสนิท ภูมาศ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
69 นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
70 นางศศิธร ใจสุนทร ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
71 นายพิรุณ หน่อชาย ครู โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
72 นายสุรัตน์ จิตนารินทร์ ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
73 นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพคุณ ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
74 นายฐานิต พงศทอนจอมใจ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
75 นางประภาพรรณ เมืองเมฆ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
76 นางดนุชา บริสุทธิศ์รี ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
77 นายโชคชัย หลงครุธ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
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78 นางเสาวะณี ดวงค าสวัสด์ิ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
79 นางสาวสุนันทา อาจสัตรู ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
80 นางฐปนีย์ ภาชนนท์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
81 นางสุนทรี พลสยม ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
82 นางสายหยุด พุทธวงศ์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
83 นายบันดาล จันทะราชา ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
84 นางพรศิริ กุลนิล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
85 นายชาคริต ข าศิริ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
86 นางสุกัญญา แก้วบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน
87 นายกิตติโชติ จิตต์จริง ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
88 นายภูวนัย วัยวัฒน์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
89 นางสาวทองดี เครือระยา ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
90 นางสาวฐานิตา อรุณศักด์ิ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
91 นางอนงค์ แสงนิล ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
92 นางธีระพร ทองรอบ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
93 นางสาวพานทอง  เตชะพลี ครู โรงเรียนเถินวิทยา
94 นางประพิศ  ใหม่คามิ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
95 นายมนูญ  กิติกุศล ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
96 นายส าราญ  สูงติวงศ์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
97 นายวุฒิชัย  สามล ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
98 นายสวรรค์  สมกูล ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
99 นายเสน่ห์  ชัยวงศ์ ครู โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

100 นางทัศนีย์  กาววิลัย ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
101 นางอุรา  โสภะบุญ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

1 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
2 นางดารารัตน์ พิกุล นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
4 นายถนอม ปงใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
5 นายเดชา จินะพรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
6 นายพิชัย มั่งค่ัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
7 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
8 นางสุภา ชนะกุล ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
9 นายเอนก กิติศรี ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
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10 นายมาโนช ด่านพนัง ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
11 นางปทุมพร กิติศรี ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
12 นางมลธิรา กรุณา ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
13 นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุส์กุล ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
14 นางนันทวรรณ สามค า ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
15 นางชนิดา ศัทธาชีพ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
16 นางศรีอรุณ ปันส่วน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
17 นางพิมพ์ใจ พิรมย์พันธ์นุกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
18 นางจิราวัลย์ ณ สุวรรณ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
19 นางโสพิทย์ แก้วศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
20 นางปณิดา ตรีสุวรรณ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
21 นางนารี กาหาวงศ์ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
22 นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์ ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
23 นายอัษฎากร แสงโปร่ง ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
24 นางอังสนา ฉายดิลก ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
25 นายไพโรจน์ เลิศพลานันต์ ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
26 นางสุวิมล ธิวรรณ์ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม
27 นางนวลินทร์ รอบคอบ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม
28 นายวรรณศักด์ิ ราชสมศรี ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
29 นางแสงจันทร์ นันตรัตน์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 นายอุดร จันเลน ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
31 นางอมรา จันเลน ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
32 นายจรัญ อินต๊ะเขียว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
33 นายธนกร พันธะเกษม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
34 นายสมพงษ์ สุพงษ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
35 นางอังคณีย์ โต้งยงค์ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
36 นางอัลจนา จินดารัตน์ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
37 นายณรงค์ วงค์วุฒิ ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม
38 นางสุวรรณี หมื่นต้ือ ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม
39 นางรัชนีบูลย์ จินะพรม ครู โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
40 นางวรินทร วิลังคะ ครู โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
41 นางมณฑา นนท์ศรี ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
42 นายวินัย ตาระกา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
43 นายอภิชาติ มาตรมูล ครู โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม



๗๒๐

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
44 นางพรรณี วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม
45 นางฐิติญา ฐานันตะ ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
46 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
47 นางจริยาภรณ์ พุทธษร ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
48 นางนวลนิตย์ พูลชุม ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
49 นายศุภชัย ทองมาเอง ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
50 นางมยุรี เชื้อหมอ ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
51 นางวิไล วัฒนาพร ครู โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
52 นางศิริพร จ าปาไหล ครู โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม
53 นางดารนุช ปัสตัน ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม
54 ว่าทีร้่อยโทวินัย ชาวน่าน ครู โรงเรียนจุนวิทยาคม
55 นายอนันต์ อนวัชศิริวงศ์ ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
56 นางอรศรี เวียงลอ ครู โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
57 นางไพวดี ศักยาภินันท์ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
58 นางสาวอัจฉรา สวามิวัศด์ุ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
59 นายคมสัน ลาภใหญ่ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
60 นายเจริญไชย อะทะไชย ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
61 นายอุดม นามวงค์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
62 นางบรรเทือง นันท์บัญชา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
63 นางอาภรณ์ มณีขัติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
64 นางพวงสมร พลจันทร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
65 นายไสว บุญทอง ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
66 นายสุทัศน์ สายตรง ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
67 นางณริณี สีลอ ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
68 นางสาวจิรภรณ์ แซ่ต้ัง ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
69 นางจินดณี ยมภักดี ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
70 นางสาววัชรี ต้ังประเสริฐ ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
71 นางไพลิน ปิมปา ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
72 นายชาญณรงค์ ดีงามเลิศ ครู โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
73 นางกิ่งกาญจน์ ใจจุมปา ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
74 นายสุรพงษ์ ชนะใหญ่ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
75 นายวิชาญ ปรังการ ครู โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม
76 นางสายหยุด ไชยยนต์ ครู โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม
77 นางวันเพ็ญ สุภกา ครู โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม
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78 นางสิริจันทร์ ปรังการ ครู โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม
79 นายคนาสิทธิ ์สุระวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
80 นายชัยพร ธรรมโยธิน ครู โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
81 นายสุวัตร กุสสลานุภาพ ครู โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม
82 นางมัทนา เกตุสิงห์น้อย ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม
83 นางวราภรณ์ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม

1 นายพีรพงศ์ ประดับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2 นายธรัตน์ มหายศนันท์ ศึกษานิเทศก์
3 นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
4 นายจรัส ล าทา ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
5 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
6 ว่าทีร้่อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแพร่
7 นายสมศักด์ิ เจริญค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
8 นายภิญโญ ญาณสมเด็จ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
9 นางสาวอัญชัน พันทวี รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

10 นางกฤษณา กาญจนสุระกิจ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
11 นางนภาพร พินิจ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
12 นายบุญโญ ประมวลทรัพย์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
13 นายวุฒิชัย โรงค า ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
14 นางสาวพรทิพย์ บุญรุ่ง ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
15 นางผ่องพรรณ เหล่ารัดเดชา ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
16 นางสาวประเทอืงพรรณ ธรรมสานุกุล ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
17 นางสาวอรวรรณ หอมขจร ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
18 นางพรรษา ประมวลทรัพย์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
19 นายมีนา จ ารัส ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
20 นางสุมาลี กัวตระกูล ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
21 นางสมฤทัย ศฤงคาร ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
22 นายอานนท์ กัวตระกูล ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
23 นางอุไรวรรณ อิสสรานนท์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
24 นางสุทิน ยศยาวิไล ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
25 นางวัชราพรรณ ส่วนบุญ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
26 นางนิรชร สุขสมศรี ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
27 นายพงศ์ศักด์ิ พลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
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ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
28 นายปรีชา อักษรน า ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
29 นายสุเมธ ดาวแดน ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
30 นางสาวราตรี ไหวเคล่ือน ครู โรงเรียนเมืองแพร่
31 นายวิทย์ ศรีชมภู ครู โรงเรียนเมืองแพร่
32 นางรวีวรรณ อ่อนดี ครู โรงเรียนเมืองแพร่
33 นางสาวดาวรรณ์ หมดมลทิน ครู โรงเรียนเมืองแพร่
34 นายพินัย อ่อนดี ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
35 นางอรทัย อุทธะยาน ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
36 นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
37 นายธีรพันธุ ์อินทรชัย ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
38 นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
39 นายประเสริฐ สมวงศ์ ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
40 นางสาวสมบูรณ์ บูรณประภาส ครู โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
41 นางสงกรานต์ สุกิน ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
42 นายทนงศักด์ิ สุชนก ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
43 นางทินดา จงสุขวรากุล ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
44 นายสมเกียรติ จ าปาจี ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
45 นายสุกิต์ิ นาคสกุล ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
46 นางอัญชลี อินทรชัย ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
47 นางบุปผา ไชยเนตร ครู โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
48 นายชวลิต ยอดยิ่ง ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
49 นางบุณฑริกา ชยันตราคม ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
50 นางวัชรินทร์ เจริญค า ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
51 นางเครือวัลย์ เดือนเพ็ญ ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
52 นางสมบูรณ์ มีมาก ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
53 นางรัญจวน ผาค า ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
54 นางส าราญ ก้งวัตร ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
55 นายศรัณย์ ตรีเจริญ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม
56 นางสุจินดา รัตนโสภา ครู โรงเรียนสองพิทยาคม
57 นางจิดาภา สุริยะ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม
58 นางสุทธิพรรณ บุญเสริฐ ครู โรงเรียนสองพิทยาคม
59 นายกริต แสงสร้อย ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
60 นางสุวิมล วงศ์ขันแก้ว ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
61 นางวราภรณ์ พรหมมิรัตน์ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
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62 นายทวี วงค์พุฒ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
63 นางภรภัทร เทพจันทร์ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
64 นางสริลณา อินต๊ะเสน ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
65 นายสุเทพ โปร่งใจ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
66 นางเยาวลักษณ์ นุ่มนวล ครู โรงเรียนลองวิทยา
67 นางสาววรรนภา อินทรวิพันธ์ ครู โรงเรียนลองวิทยา
68 นายสมศักด์ิ กวาวสาม ครู โรงเรียนลองวิทยา
69 นายทรงศักด์ิ สารพันธ์ ครู โรงเรียนลองวิทยา
70 นายแคล้ว ใจทา ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน
71 นายดิเรก สุธรรม ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน
72 นายทวีวัฒน์ ทวีชัย ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน
73 นางศิริลักษณ์ เครือเสน ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน
74 นางสุพิณญา สิทธิยศ ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน
75 นายประเสริฐ เครือเสน ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน
76 ว่าทีร้่อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์ ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน
77 นายมงคลชัย อาราธนกุล ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน
78 นายกิตติศักด์ิ ศรีทุมมา ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน
79 นางสาวพรทิพย์ ณ น่าน ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
80 นางอรวรรณ ขันหลวง ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
81 นายจรัญ รัตนศิลา ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
82 นางสาวจรัสศรี เสษฐด ารง ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
83 นางสาววราภรณ์ ทวีชัย ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
84 นางสาวจีรวรรณจันทร์ระวี ธรรมะ ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
85 นายธนินทร์ วงษ์ตระกูล ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
86 นางขวัญตา สมเกียรติ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
87 นายบุญเหรียญ รังกาใจ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
88 นายธีรศักด์ิ อูบถา ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
89 นางปิยวรรณ เสาร์สูง ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
90 นายวินัย ชาติครบุรี ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
91 นางสุพรรณ จิณะไชย ครู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
92 นางลักษณา เจษฎาชัยยุทธ์ ครู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
93 นายประสาท สิงห์ธนะ ครู โรงเรียนทุง่ช้าง
94 นางมาลา ทนันไชย ครู โรงเรียนนาน้อย
95 นางไพบูลย์ รวมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
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96 นางปราณี ซาวต๊ิบ ครู โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
97 นางอรวรรณ รัตนศิลา ครู โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
98 นางนงลักษณ์ พรถาวร ครู โรงเรียนปัว
99 นายกิตติวุฒิ บุพบรรพต ครู โรงเรียนปัว

100 นายสวัสด์ิ วิวัฒน์วรชาติ ครู โรงเรียนปัว
101 นายสมาน ปิน่นาค ครู โรงเรียนศรีนครน่าน
102 นายทรงบัญชา บัวจันทร์ ครู โรงเรียนสา
103 นางนฤจิต กุลเจริญ ครู โรงเรียนสา
104 นายพยุง ไชยเขียวแก้ว ครู โรงเรียนสา
105 นางสาวณัฏฐิกา ปัญญายศ ครู โรงเรียนสา
106 นายมาโนช แก้วหล้า ครู โรงเรียนน่านนคร
107 นายพิฐพล เดชศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

๑ นายวรินทร์ ช านาญผา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นายสมศักด์ิ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
๓ นายช านาญ แสนจุ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม
๔ นายสมนึก เอี่ยมใส ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
๕ นายพนม อวยพร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
๖ นายวรพงศ์ ทองมูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนตากพิทยาคม
๗ นายพงค์ศักด์ิ ทิพเนตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"
๘ นางนัตยา บุญจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา
๙ นายชรินทร์ หนูเมือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

๑๐ นางสาววรีวรรณ โขนงนุช ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
๑๑ นางสาวอ าพรรณ ทรัพย์ประชา ครู โรงเรียนตากพิทยาคม
๑๒ นางรัตนา ทองจิตติ ครู โรงเรียนตากพิทยาคม
๑๓ นางชุติมา ภูพุ่กก์ ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
๑๔ นางชุติญา วงษ์วัน ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
๑๕ นายเธียรชัย ยะจร ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
๑๖ นางปาณิสรา ขนบดี ครู โรงเรียนถนอมราษฏร์บ ารุง
๑๗ นางชลอ ถนัดวณิชย์ ครู โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
๑๘ นายอารีย์ กันอินต๊ะ ครู โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
๑๙ นางสุกัญญา เนื่องพุก ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม
๒๐ นางสาวนพวรรณ สีหะอ าไพ ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม
๒๑ นางสาวอุไรวรรณ อินริราย ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 38
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๒๒ นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม
๒๓ นายสนธยา ปาจริยวัฒน์ ครู โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๒๔ นางสมหมาย เข็มคง ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๒๕ นายธงชัย รักถึง ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๒๖ นางจรรยา ตรีกุย ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๒๗ นายบุญมี มะริด ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๒๘ นางแววดาว อยู่สุข ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๒๙ นายเสน่ห์ สุธีฐิติวัฒน์ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๓๐ นางภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรม ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๓๑ นายก าพล สุนันทวนิช ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๓๒ นายขวัญชัย สุขมา ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๓๓ นายนพเก้า รัตนาวิบูลย์ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
๓๔ นางละเอียด นิตยชาติ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
๓๕ นางพิมพรรณ ประสิทธิวงษ์ ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
๓๖ นางสมทรง คงนา ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
๓๗ นางสาวภณิกา คล้ายจ้อย ครู โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
๓๘ นางไพรวัลย์ อนุรักษ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
๓๙ นางมัลลิกา ปานสุขสาร ครู โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
๔๐ นางสาวกรกช วิสุทธิลักษณ์ ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
๔๑ นางรพีพรรณ สายโกสุม ครู โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๔๒ นางอัชราภรณ์ ถาวรโยธิน ครู โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
๔๓ นางถุงเงิน วิศิษฏจินดา ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์
๔๔ นายสมชาย รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์
๔๕ นายทวีศักด์ิ นิวัฒน์เมธา ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
๔๖ นายชูชิด เขียวคล้าย ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
๔๗ นายสมโภชน์ ดีเอี่ยม ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
๔๘ นายชลิต ฉายกี่ ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
๔๙ นายเรวัตร น้อยวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
๕๐ นางประนอม ฉายกี่ ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
๕๑ นายสุนทร ยศบุตร ครู โรงเรียนท่าชัยวิทยา
๕๒ นางสุภาภรณ์ ยศบุตร ครู โรงเรียนท่าชัยวิทยา
๕๓ นายวิโรจน์ ขอสุข ครู โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
๕๔ นางดุษฎี ขอสุข ครู โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
๕๕ นายประจวบ ชูวิทย์ ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
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๕๖ นางรัตนกานต์ ศรีสุขศิริพันธ์ ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์
๕๗ นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
๕๘ นางสาวร าพึง นฤทุกข์ ครู โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
๕๙ นางสาวจิราพร สถิตย์ตระกูล ครู โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
๖๐ นางสาวทองสุข เพ็ญศรี ครู โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
๖๑ นายวิฑูรย์ ศริพันธุ์ ครู โรงเรียนตากพิทยาคม
๖๒ นายพยนต์ วนพฤกษ์ ครู โรงเรียนตากพิทยาคม
๖๓ นางทองเพียร ถาน้อย ครู โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
๖๔ นางอรปภา บูรณะฉัตรบวร ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม
๖๕ นายจีรศักด์ิ ลิไทสง ครู โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
๖๖ นายปรีชา ต๋าแปง ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
๖๗ นางอุษา สินศรานนท์ ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
๖๘ นายวิรัตน์ ตันติกุล ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
๖๙ นางวรรณพร วิทธวัช ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
๗๐ นางช่อทิพย์ นาคะภากร ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
๗๑ นางสุทิน คงมั่น ครู โรงเรียนวังทองวิทยา
๗๒ นายพีระศักด์ิ นครศรี ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
๗๓ นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
๗๔ นายมนัส สุริโย ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
๗๕ นางสาวมยุรฉัตร อุตสาหกิจ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2
๗๖ นายสมหมาย บัวอ้น ครู โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม

1 นางอ าไพ ต๊ิบดวงค า ศึกษานิเทศก์
2 นายประเทือง วงศ์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์
3 นายพยัพ อนันนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
4 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
5 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
6 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา
7 นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
8 นายชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
9 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา

10 ว่าทีร้่อยตรีประดิษฐ์ ค าผงแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อโพธิว์ิทยา
11 นางเพิม่ศรี เมฆสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
12 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 39



๗๒๗

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
13 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
14 นายสมศักด์ิ รัตนธรรมธาดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย
16 นายสงบ ค าน้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
17 นายชัยด ารงค์ เสือหัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
18 นางเสาวคนธ์ คุ้มปากพิง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
19 นางรัชนีวรรณ กาญจนันท์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
20 นางศิริภรณ์ ประเสริฐปาลิฉัตร ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
21 นายอธิภัทร เดชะกะนิษฐ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
22 นายมนต์ชัย ทองทัพ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
23 นางไพลิน จิตบุญมา ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
24 นางน้อย ราตรีประสาทสุข ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
25 นายนิโรจน์ นนท์นา ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
26 นางสมมาศ ปัน้เพชร ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
27 นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
28 นายดุสิต แพงน้อย ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
29 นางเกศสุคนธ์ เขียวสอาด ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
30 นายระวี ฤทธิเกรียง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
31 นางสรวงสมร รัตนวิบูลย์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
32 นายพิเนต เม่นค า ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
33 นายมงคล ไศลวรากุล ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
34 นายสมชัย พันธุพ์ยัคฆ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
35 นายสาโรจน์ อยู่บ้านคลอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
36 นางพัชรี วงศ์สว่าง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
37 นายจเร โคกทอง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
38 นายวันชัย ปิน่เกตุ ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
39 นางการะเกต เอื้ออริยกุล ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
40 นางสาวกาญจนา พึง่เนตร ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
41 นางรุ่งรวี อภิชาติธ ารง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
42 นายพิทักษ์ โพธิท์อง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
43 นายสมนึก เกิดเนตร ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
44 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
45 นางสุพรรณ์ วงศาโรจน์ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
46 นางวิไลลักษณ์ งานสลุง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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47 นางประภาพรรณ พรมสาร ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
48 นางผกากรอง พินิจ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
49 นางปาริชาติ สิทธิ ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
50 นายชาติ ถาวร ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
51 นางธีราพร วิชินโรจน์จรัล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
52 นางศิริลักษณ์ องอาจ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
53 นางวิวัฒนา วงศ์พุฒิ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
54 นายขจร ตาสุยะ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
55 นายสมเกียรติ ไกรคงจิตต์ ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
56 นายปณิธิ ภูศรีเทศ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
57 นายประสงค์ ศิริธร ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
58 นายสุรพล สาระใต้ ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
59 นายสิทธิพล เอี่ยมสง่า ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
60 นางชนิตา พิลึก ครู โรงเรียนดอนทองวิทยา
61 นางนิตยา พงษ์พัฒน ครู โรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา
62 นางนิรัชชา วิเชียรตนนท์ ครู โรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา
63 นายทวีศักด์ิ ค าลือ ครู โรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา
64 นางอทิตญา น้อยน้ าใส ครู โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา
65 นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง ครู โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา
66 นางสุนทรี นิติเสถียร ครู โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา
67 นางจงจิตต์ ศรีดี ครู โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา
68 นายนิวัตร หอมสอาด ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
69 นางกัญญา  สุขะอาคม  ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม
70 นางสาวศรีปัญญา ภูน่้อย ครู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
71 นายชัชวาล แกล้วกล้า ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา
72 นางจรูญรัตน์ ประสพโชค ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา
73 นายพิเชษฐ์ เจริญภาพ ครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
74 นางสาวผาณิต เกตุนิล ครู โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
75 นางศุภานัน ปฏิสนธิ ครู โรงเรียนบางกระทุม่พิทยาคม
76 นางสาวรจนา ล้ิมรุ่งยืนยง ครู โรงเรียนบางกระทุม่พิทยาคม
77 นางอรวรรณ  น้อยอามาตย์ ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
78 นายเชิดชาย  มูลข า ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
79 นางสาวไพเราะ  เรืองจุ้ย ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
80 นายปกรณ์ คูณสมบัติ ครู โรงเรียนชาติตระการวิทยา
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81 นางสาวศิกาญจน์ พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
82 นายมงคล สาตรพันธุ์ ครู โรงเรียนนครไทย
83 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครไทย
84 นายเกตุ คงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
85 นางอุ่นเรือน เสือน้อย ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
86 นายปกรณ์ ทารัตน์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
87 นางสุจิตรา รอดทองดี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
88 นางพรรณี ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
89 นางเอมอร เพ็ชรมี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
90 นางจันทร สุวรรณชื่น ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
91 นางอุบล เชียงส่ง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
92 นายกัมปนาท สังบัวแก้ว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
93 นางสาวนวยนาด ทิมให้ผล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
94 นางสาวเพ็ญศิริ มีปิน่ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
95 นายชัยวัฒน์ กล่ินเชตุ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
96 นางสาวจันทราภา จินดากุล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
97 นางรุ่งนภา หมื่นเจริญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
98 นายผจญ ห่อทอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
99 นางศุภลักษณ์ เกณฑ์ขุนทด ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

100 นางจินตนา รักดี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
101 นายนพดล สุวรรณบูลย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
102 นางวันวิสาข์ พุม่เทียน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
103 นางทองเพียร ทาแก้ว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
104 นายณัฐพล แสงซิว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
105 นางจิตรา อินทจักร์ ครู โรงเรียนทุง่กะโล่วิทยา
106 นายสมชาย พันธุพ์ิชัย ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา
107 นางสุธา อ่อนข า ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
108 นางศุภราภรณ์ ยลธรรม์ธรรม ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
109 นายวิชัย ขันโท ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
110 นายบุญเร่ิม ทัพครุธ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
111 นางสาวมณฑา ทิมเทีย่ง ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม
112 นางชลาลัย บุณย์ศรีสิริไท ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม
113 นางมาลี เกิดมั่น ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม
114 นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม
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115 นางสาวกฤติกา จั่นภู่ ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
116 นางสาวนิตติยา สนโต ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
117 นายวิบูลย์ ทองสุข ครู โรงเรียนพิชัย
118 นายสมยศ เนาว์กระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
119 นางอุบลรัตน์ ค าจีน ครู โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์
120 นางบุปผา ศรีเจริญ ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
121 นายสุรัตน์ ศรีเจริญ ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

1 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
2 นายกิตติศักด์ิ เรือนจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
3 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
4 นายณัฐสิทธิ ์ช านาญพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
5 นายประทีป โตมะนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ
6 นายจงรัก เกตแค ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
7 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
8 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
9 นางสุดสวาสด์ิ ประไพเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม

10 นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
11 นายอดุลย์ แสนราชา รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม
12 นายทนงศักด์ิ ธาราเกษม รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
13 นายวรเทพ วิญญูวิทวัส ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
14 นางอิชยา ปานค า ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
15 นางลัดดา เคลือบสุวรรณ ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
16 นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์ ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
17 นางสกุล วันเย็น ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
18 นางจันทร์ดี อุ่นใจ ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
19 นางอิสราภรณ์ ล้ิมสุข ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
20 นายอาชัญ สุพรรณกลาง ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
21 นางสุภาพ สุพรรณกลาง ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
22 นายสุทธิพล สีสอนการ ครู โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
23 นางสาวเปรมจิตต์ สุทธิประภา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
24 นางจุไรพร แสนสุริวงค์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
25 นางพิมพา เปรมโยธิน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
26 นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
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27 นางประนอม อุดพ้วย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
28 นางมัลลิกา จอมจันทรกานต์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
29 นางพจนันท์ ฤกษ์พึง่ดี ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
30 นางนิรัน บุญมาติด ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
31 นางประจบศรี อินทรักษา ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
32 นางสุพิตรา สุภสิริ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
33 นางเทียมตา อั้งเอย ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
34 นางพรเพ็ญ ตันติรัตน์ ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
35 นางปรารถนา อุตม์อ่าง ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
36 นายเศกศัย อาศัยราช ครู โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
37 นางสุวรรณา กายะสุทธิ์ ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
38 นายวิทิต ศรีธรรม ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
39 นางนิรมิตร มีไชโย ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
40 นายจรัส วงศ์หล่มแก้ว ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
41 นายวิญญู ต้ังคาร ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
42 นางนิละมัย โตสงัด ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
43 นางสาวสุลีมาศ อยู่มา ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
44 นางเอื้อจิตร ชาติเชยแดง ครู โรงเรียนโป่งพิทยาคม
45 นางฉวีวรรณ ทิพยสาร ครู โรงเรียนโป่งพิทยาคม
46 นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
47 นายสมชัย เต็งวงศ์เดิม ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
48 นางค าพรอย สุวรรณรอ ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
49 นางสุมาลี ด ารงพันธุ์ ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
50 นางพิชยา ฐิติโรจน์ ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
51 นางสมบุญ ทองจันทนาม ครู โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

52 นางโชติรส เปล่ียมไชย ครู โรงเรียนหนองไผ่
53 นางฉวีวรรณ อินทะกนก ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
54 นางศรีสุรางค์ อายุยง ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
55 นางสุพดี จันทร์ลา ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
56 นางสมนึก ข าคง ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
57 นางวรรณภา ปัญญาศักด์ิ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
58 นายสนั่น สีอ่อน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
59 นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายา ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
60 นายวัฒนา เดชรักษา ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม



๗๓๒

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
61 นางน้ าทิพย์ น าพา ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
62 นายสมัย อุตม์อ่าง ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
63 นางสกุล พิทักษ์พงษ์ ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
64 นางปนัดดา อินนัน ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
65 นายจ าลอง แก่นแก้ว ครู โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
66 นางอัมพันธ์ สารเดช ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
67 นายสมจิตร แจ่มอ่วม ครู โรงเรียนเพชรละครวิทยา
68 นางสาวทับทิม เชื้อบุญมี ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
69 นางปิยกมล กงจีน ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
70 นายนคร กงจีน ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
71 นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อ ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
72 นายพิพัฒน์ ตันติพันธุพ์ิพัฒน์ ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
73 นางจุฑารัตน์ ปะวะเน ครู โรงเรียนเมืองศรีเทพ

1 นายอ านวย อภิชาติตรากูล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
๒ นางอุไรวรรณ โพธิวงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
๓ นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์
4 นายบุญญา คามเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
๕ นายธวัชชัย เทศข า ผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน
๖ นายเผดิม รัตถา ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่โพธิท์ะเลพิทยา
7 นายสมพงษ์ เนียมถนอม ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
๘ นายเกษม ชื่นเทศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังส าโรงวังหว้า
๙ นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

10 นายบ ารุง ธรรมจารีสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
๑๑ นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
๑๒ นางรุ่งฤดี มโนรัตน์ ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
13 นางณัฐวีณ์ นิธิจินดาวัชร์ ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
๑๔ นางอมรรัตน์ สิงห์คาร ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
๑๕ นางนภาพร ชูช่วย ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
16 นายสุนทรพจน์ หมื่นฤทธิ์ ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
๑๗ นางเอื้อมพร วรรณเหวก ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม
๑๘ นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
19 นางอกนิษฐ์ หมื่นยุทธิ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
๒๐ นางวิมลสิริ มุสิกะปาน ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
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๒๑ นายวินัย บ่อน้อย ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
22 นายสวาท โชติ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร
๒๓ นายขยายศักด์ิชัย อนุสนธิ์ ครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
๒๔ นางสาวธีรารัตน์ กีรติวศิน ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
25 นายนุกล ทองตะนุนาม ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
๒๖ นางชัญญา สุริวงศ์ ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
๒๗ นางกฤษวรรณ ตรีสุทธาชีพ ครู โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
28 นายชูชาติ สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
๒๙ นายไกรสร ทนันไชย ครู โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
๓๐ นางทัศนา ขุนไกร ครู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
31 นางวัชรี จุฬพันธ์ทอง ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
๓๒ นางนันทวัน จิตตางกูร ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
๓๓ นางสาวน้ าหวาน เพชรบูรณ์ ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
34 นางอารดา อินทรมงคล ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
๓๕ นางสมพิศ เสียงเย็น ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
๓๖ นางวัลลภา คุณนาเมือง ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
37 นางชญาณี คงโรจน์ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
๓๘ นางจันทนา ป้อมลอย ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
๓๙ นางประทวน มาดี ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา
40 นางอ้อมจิต สระทองจันทร์ ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา
๔๑ นางสมบัติ เทศข า ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
๔๒ นายบุญลือ จิราพงษ์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
43 นางสุพรรณี ศรีสุนทร ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
๔๔ นางล้ินจี่ พิบูลศิลป์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
๔๕ นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
46 นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
๔๗ นายไสว พิมพ์ล าพา ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
๔๘ นางเรณู อึ้งศรีวงษ์ ครู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
49 นางปราณี เดือนแจ้ง ครู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
๕๐ นางพยนต์ พุม่ขจร ครู โรงเรียนวังกรดพิทยา
๕๑ นางสมควร องอาจ ครู โรงเรียนวังกรดพิทยา
52 นายพรเทพ ล้อวิลัย ครู โรงเรียนวังกรดพิทยา
๕๓ นางสาวกฤษณา ไทยอู่ ครู โรงเรียนเมธีพิทยา
๕๔ นางบุญรวม แดงชาวนา ครู โรงเรียนเมธีพิทยา
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55 นางปราณี ด ามินเสก ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
๕๖ นายไพฑูรย์ ชูชีพ ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
๕๗ นางจิตตนารถ คอประเสริฐศักด์ิ ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
58 นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์ ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
๕๙ นางพัชรา อินทรสุข ครู โรงเรียนตะพานหิน
๖๐ นางพยุง สิงห์วิโรจน์ ครู โรงเรียนตะพานหิน
61 นางวลัยพร อุไรพันธ์ ครู โรงเรียนตะพานหิน
๖๒ นายวิเชียร คุ้มคูณ ครู โรงเรียนตะพานหิน
๖๓ นางดอกใหม่ ชื่นโพธิช์ัย ครู โรงเรียนทุง่โพธิพ์ิทยา
64 นางพูนทรัพย์ จ านวน ครู โรงเรียนทุง่โพธิพ์ิทยา
๖๕ นายกมล ชูสมัย ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
๖๖ นางบุษกานต์ คุ้มม่วง ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
67 นางจินตนา แพรเขียว ครู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
๖๘ นางสมนึก ลือมงคล ครู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
๖๙ นางจ าเนียร บัณฑิตโรจนฤทธิ์ ครู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
70 นายพีระ กล้าวิกรณ์ ครู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
๗๑ นางเพลินพิศ ศรีอุดม ครู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
๗๒ นายศักด์ิ แก้วสารพัดนึก ครู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
73 นายเผชิญโชค ชุ่มฤดี ครู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

1 นายบุญชอบ โตค า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสมพิศ ประเสริฐสุข นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
4 นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
5 นายวิวรรธน์ชัย พิลึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
6 นายทรัพย์ ดวงชอุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา
7 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
8 นางจารุวรรณ เพ็ญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
9 นายวิเชียร นินเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

10 นายสมบุญ ทิวาพรภานุกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนโกรกพระ
11 นายส าเริง หมื่นสีเขียว รองผู้อ านวยการโรงเรียนโกรกพระ
12 นายธนดล สุมังคละ รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
13 นายบุญจันทร์ ค าภิรานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์
14 นางสาวถาวร ต้ังเอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระบางวิทยา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 42
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15 นางพชรพร ผู้ก าจัด รองผู้อ านวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา
16 นายไพบูลย์ สงฆโ์นนเหล็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
17 นายสืบศักด์ิ ปฏิสนธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัว
18 นางพรรเอิญ ประทุมศิริ ครู โรงเรียนโกรกพระ
19 นายแหลม เชตนุช ครู โรงเรียนโกรกพระ
20 นายวีระ เดชครุฑ ครู โรงเรียนโกรกพระ
21 นายสุรศักด์ิ ปวุตตานนท์ ครู โรงเรียนโกรกพระ
22 นางสาววันดี ศรีเรือง ครู โรงเรียนโกรกพระ
23 นางนวลแก้ว เกตุทอง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
24 นายมนัส ปัญญาฤทธิ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
25 นางสุทธิรัตน์ แก้ววานิช ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
26 นางปิยรัตน์ รัตนศักด์ิภักดี ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
27 นางศศิธร อึ้งวงษ์ ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
28 นายประโลม กลัดทอง ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
29 นางจิราพร เสมากูล ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
30 นายสาทิต โพธิค์ า ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
31 นายวัชรา สุริยะ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
32 นางสมใจ สุริยะ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
33 นางอุไรวรรณ พรน้อย ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
34 นางวราภรณ์ จันทร์เหลือ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
35 นายเสียง ชื่นศิริ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
36 นางดาริสา วงศ์นิสากร ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
37 นางธารีรัตน์ รัตนจ ารูญ ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
38 นางเสาวภา อนุเพชร ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
39 นางเกษมาภรณ์ เฮงทับทิม ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
40 นางรณิดา อินทร์ฉ่ า ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
41 นายสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
42 นายธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร ครู โรงเรียนนครสวรรค์
43 นางเตือนใจ เก่งกิตติภัทร ครู โรงเรียนนครสวรรค์
44 ว่าทีร้่อยตรีสุรพล ชาญสมร ครู โรงเรียนนครสวรรค์
45 นายชาติชาย เกียรติพิริยะ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
46 นายอุทัย ปานกรด ครู โรงเรียนนครสวรรค์
47 นางวิลาวรรณ์ ศรีทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์
48 นายพงษ์ประพันธ์ ติยะสัญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
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49 นางสมจินตนา เทียมวิไล ครู โรงเรียนนครสวรรค์
50 นายสวัสด์ิ จันทา ครู โรงเรียนนครสวรรค์
51 นางศศิวรรณ เสือแก้ว ครู โรงเรียนนครสวรรค์
52 นายกิจจา มหาวิจิตร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
53 นางปภัส สัจจจารี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
54 นางวิมลพรรณ ดีทรัพย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
55 นางวิไลลักษณ์ เดชะ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
56 นางอินทิตา ถวิลไทย ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
57 นางอินทิรา อินมณี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
58 นายสัมฤทธิ ์สาดจีนพงษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
59 นางพรทิภา ศรีแสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
60 นางชไมพร วุฒิกมลปรีดา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
61 นางกัญจน์ณฉัตร เชเดช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
62 นายนิรัติศัย พรหมศร ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
63 นางเทียมใจ ชื่นชาติ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
64 นางสุภาพ เหมือนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
65 นายประเสริฐ กุลฉิม ครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
66 นางสาวเรณู เนียมนัด ครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
67 นายสุรินทร์ จันทร์สนธิ ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
68 นายเกษม พูลเปีย่ม ครู โรงเรียนพระบางวิทยา
69 นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา
70 นางศิริพร ทองศรี ครู โรงเรียนพระบางวิทยา
71 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครู โรงเรียนพระบางวิทยา
72 นางวรรณา คงยุทธ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
73 นางสาวกาญจนา ขจรกล่ิน ครู โรงเรียนลานสักวิทยา
74 นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
75 นางวิไลลักษณ์ พรหมศร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
76 นายจิรทัศน์ เชิดวงศ์สูง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
77 นางสุชาดา เชิดวงศ์สูง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
78 นางอรพิน สุขคณา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
79 นางนงนาถ มีหล้า ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
80 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
81 นางสาวสุภาวดี โภคาวัฒนานุรักษ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
82 นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
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83 นางวันเพ็ญ วิทยารัตน์ ครู โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
84 นางเกษมศรี อ่วมทอง ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
85 นายศิรพัฒ สงวนหมู่ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
86 นางเตือนใจ คุณาพลเทวินทร์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
87 นายศักด์ิสิทธิ ์กัณหา ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
88 นางทวี เพ็ชรัตน์ ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
89 นางสาววราภรณ์ ศิริโสภณ ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
90 นางจริยา หวังประเสริฐ ครู โรงเรียนหนองบัว
91 นายวิเชียร วินทะชัย ครู โรงเรียนหนองบัว
92 นางสาวสุชาดา ภูวนาถ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
93 นางผานิต เทศนา ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
94 นางสาวสุมาลี โพธิพิทักษ์ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
95 นายสมจิตร นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
96 นางมณีรัตน์ กาญจนกูล ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
2 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
3 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
4 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
5 นางสาวฐิติมา กล่ันบุศย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
6 นางนิภา อุตรา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดระนอง
7 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
8 นางวิมาลา รักพรม ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยภูมิ
9 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์

10 นางสมศรี เมฆมูสิก รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพัทลุง
11 นายปองชัย ปานศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
12 นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
13 นายกมสี สมมุติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
14 นายกมล ทวีชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
15 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
16 นางสาวนิภา เกิดแพร่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
17 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
18 นางเพ็ญศรี ค าสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
19 นางดรุณี สุขสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม



๗๓๘

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
20 นายสิทธิชัย โขนงนุช รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
21 นางสาวกนกวรรณ ชัยชาญ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
22 นางศุภลักษณ์ มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
23 นางสุพิน หอมสกุล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
24 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิโอสถ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
25 นางลัลนา จุฑากาญจน์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
26 นางกัญจน์ณัฏฐ์ ทุยเวียง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
27 นางสาวสุดารัตน์ ชรรินชัย ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
28 นางสาวภัททิรา ก าเหนิดสุข ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
29 นางสาวน้อมจิตต์ บูชาตระกูล ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
30 นางสมศรี จันแดง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
31 นายคณิต จันทสโร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
32 นายชัยณรงค์ หลงหา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
33 นางสาวสุมาลี ภูต้่อง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
34 นางศรีสุดา รอดเจริญ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
35 นางมารียา วงศ์ต้ันหิน้ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
36 นางสุชิต ขุนยัง ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
37 นางบุญแสง ภัยวงศ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
38 นายประพันธ์ นาบุญ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
39 นางสุภาณี ไชยศิริวงค์สุข ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
40 นายพีรพงศ์ โพธิจ์ิ๋ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
41 นางวันทนา นุติประพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
42 นางเย็นจิต เจริญพร ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย
43 นางสาวประภา จ าปาแดง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
44 นางสาวกลอยใจ เกียรติสถิตย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
45 นางชูศรี สุทธิเจริญพานิชย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
46 นายวรเชษ จันทหิรัญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
47 นางสุจิตรา จันขันธ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดล าปาง
48 นางเครือวัลย์ ลาวิตา ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดล าปาง
49 นางอรุณวรรณ แสงแพง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
50 นางพรทิพย์ นครขวาง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
51 นางสาวสวลี จุลศิริ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
52 นางสิริเพ็ญ แสนภูวา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
53 นางสาวสฤษธิ ์โสพัฒน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
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54 นางศิริพร อุ่นไธสง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
55 นางอักษร บุญเย็น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
56 นางสาวณัชชา ดาวกระจาย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
57 นางสาวสุรี ขจรชีพ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
58 นายมนตรี อารีรอบ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
59 นางสาวสุภาภรณ์ จุลเขาวน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
60 นางสาวจรัสกร เล็กตระกูล ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
61 นายกิจติพร นักร้อง ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
62 นางบุณยวีร์ อ่ าเงิน ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
63 นางเสาวนีย์ โภคา ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆ
64 นางสาวนวลทิพย์ ตรีสุวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆ
65 นางสุรางค์ เจริญทัศน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆ
66 นางสาวจ าปี แดงด้วง ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆ
67 นางฐานิตารัชต์ พุม่ช่วย ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆ
68 นางชมธนา ศรียาภัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
69 นางสุวรรณา สุนทรภักดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
70 นางกมลมาศ แม้นเดช ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
71 นางดวงใจ เอี่ยมศรีใส ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
72 นางสุนีย์ จันทสระ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
73 นางสาวชุติมา ภัทราดูลย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
74 นางพงษ์ละดา คงศิลป์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
75 นางอัศณีญา จิตรกล้า ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
76 นายประวิทย์ เขียวข า ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
77 นางมัลลิกา ดอกไม้โชติ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
78 นางสาวเสริมทรัพย์ เพ็ชรทูลย์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
79 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
80 นางอุดมพร ค าทองเพิม่ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
81 นางสาวสมปันนา พันธุป์ลาโด ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
82 นางณภัทร สิงห์สี ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
83 นางพยุงศรี ทองค ากูล ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
84 นางพวงพันธ์ ทองปัน้ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
85 นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระราชูปถัมภ์
86 นางสุรภี กรรณิกา ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระราชูปถัมภ์
87 นางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
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88 นางบุพพัณห์ เมฆพยัพ ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
89 นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
90 นายดิศรณ์ คิดการงาน ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
91 นางเบญจวรรณ ธรรมโชติ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
92 นางอุบลรัตน์ น านาผล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช
93 นางอาภาภัทร ชาญนุวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
94 นางสมมารถ จิตยุติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี
95 นางมาลัย กล่ินจ าปา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี




