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 ส ำนักงำนรัฐมนตรี

 -ไม่ม-ี

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
1 นายบัณฑิตย ์ศรีพทุธางกรู ผู้ตรวจราชการกระทรวง
2 นางนิตย ์โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
3 นายสุรพงษ์ จ าจด ผู้ตรวจราชการกระทรวง
4 นายด ารง ลิมาภิรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
5 นางวัลลีย ์ศรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๒

6 นางนวลวรรณ บุญฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ สถาบันพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา

7 นางชลธิชา พยคัฆ์พงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์

8 นางสาวภคปภา รัตนอารีกลุ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

9 นางสุพตัรา ขนุฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 

10 นางปิยนุช กฤตนันท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 4

11 นางสาวดวงเพญ็ มะลิแกว้ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 7

12 นางวิภา จริจนิดากลุ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 7

13 นายสถติย ์ศิริธรรมจกัร นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 10

14 นางสาวศศิมา เกษมทางแท้ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 13

15 นายเริงณรงค์ บุตราช นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 13

16 นางสาวทัศนีย ์สิทธิวงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการภาค 14

17 นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์

18 นางสาวสุภา ปโกฏิประภา นักวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการ ส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ

19 นางสาววรนาถ สังศิลปเวช นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักอ านวยการ

20 นางสาวนิลวรรณ ดาราเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

21 นายสุรศักด์ิ สุวรรณไฉไล นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์

22 นางสาวคนึงนิจ บรรจงมณี เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักอ านวยการ

23 สิบตรีสุพรรณศักด์ิ เทียนสุขา เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักอ านวยการ

1 นายกติติพศ พลพลิา ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาฬสินธุ์

2 นายเชิดศักด์ิ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่

3 นายวินัย คุณวุฒิ ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดชุมพร

4 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดนครปฐม

บัญชีรายชื่อขา้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการทีม่ีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์
ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่   ๒๒  มิถุนายน พ.ศ. 2561

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ
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5 นายชูเกยีรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดน่าน

6 นายบุญเทียม องัสวัสด์ิ ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

7 นายอารักษ์ พฒันถาวร ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

8 นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดร้อยเอด็

9 นายฤทธา นันทพนัธ์ ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอ านาจเจริญ

10 นายชาญชัย รสจนัทร์ ศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอบุลราชธานี

11 นายเสริมศักด์ิ พมิพนัธ์ดี รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงใหม่

12 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง
13 นายไกรสิทธิ ์เลิศไกร รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดนครศรีธรรมราช

14 นายโสธร บุญเลิศ รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดบุรีรัมย์

15 นายนพรัตน์ เทพตะขบ รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดปราจนีบุรี

16 นายวีระวัฒน์ โพธิท์อง รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

17 นายพนัส ทองภูเบศร์ รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบุรี

18 นายรัฐศาสตร์ กองสินแกว้ รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดมุกดาหาร

19 นางทวีวรรณ แน่วแน่ รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสมุทรปราการ

20 นายศุภชัย เจริญข า รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสมุทรสาคร

21 นายนันทภพ เคหา รองศึกษาธิการจงัหวัด ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอา่งทอง

22 นางสาวนวรัตน์ ลาภยิ่ง นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสุพรรณบุรี

23 นางฟองจนัทร์ เปตามานัง นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอดุรธานี

24 นายพเิชษฐ์ นุชสวัสด์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบุรี

25 นางพรรณี เจริญพจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสระแกว้

26 นายภุชชงค์ สว่างศรี นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสุพรรณบุรี

27 นางจรีุพนัธ์ ฮามค าไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดมหาสารคาม

28 นายฉตัรวุฒิ จนัปฐมพงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกระบี่

29 นางณัฐนันท์ ฐิตินันท์เมือง นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดก าแพงเพชร

30 นางศิริพร สิทธิประการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดชลบุรี

31 นางสาวประภาศรี ท้วมจู นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดชัยนาท
32 นายทวีป พึง่คร้าม นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตาก

33 นายธวัช บุญชุ่ม นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

34 นายธัชชัย จนัทร์สาห์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพะเยา
35 นางวิลาวัณย ์แกว้พลึิก นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดยโสธร

36 นายวงศ์เทพ โรจนถาวร นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสมุทรปราการ

37 นางจไุรรัตน์ ปภาพนัธุ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสมุทรสงคราม

38 นางสาวสมพศิ พลับพบิูลย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสระบุรี

39 นายเกรียงศักด์ิ บุญศิริ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสระบุรี

40 นางนิจจารีย ์มุตุมาจนัทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสุรินทร์
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41 นายอดิศักด์ิ ตรองจติต์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสุรินทร์
42 นายจกัรา วาทหงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอตุรดิตถ์

43 นายสุทธิไชย เฉดิโฉม นิติกรช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกระบี่

44 นางสาวเดือนวิไล อู่ทรัพย์ นิติกรช านาญการพเิศษ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอตุรดิตถ์

45 นายสุวิทย ์พรหมบุตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกระบี่

46 นางเตือนใจ บุญเสรฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพจิติร

47 นางจ าเนียร ชาญชัยวีระสกลุ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบุรี

48 นางนงคราญ สมศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงใหม่

49 นางราตรี สลิลปราโมทย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง
50 นางละเอยีด วังบุญ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพะเยา
51 นายเพชร รองรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพทัลุง

52 นางนงค์เยาว์ สิงหจนิดา นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสระบุรี

53 นางอารี จนัทนนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสุโขทัย

54 นายสมหวัง พนัธะลี ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาฬสินธุ์

55 นายอนันต์ จนิดาพงษ์ ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดก าแพงเพชร

56 นายส าเร็จ อาษาสุข ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดจนัทบุรี

57 นางนันทากาญจน์ อศัพงศ์ธนัชเดช ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดชลบุรี

58 นางนฤมล โล่ห์ทองค า ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดชัยนาท
59 นายกฤตพฒัน์ พลคราม ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดชัยภูมิ

60 นางวนิดา ทองนุ่น ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดนครศรีธรรมราช

61 นายนิพนธ์ ประเสริฐสุข ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดนครสวรรค์

62 นายบุญธรรม มากมี ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดนครสวรรค์

63 นางพจนา ทรัพยส์มาน ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดนครสวรรค์

64 นายสมเพช็ร สิทธิชัย ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดน่าน

65 นางกนกรัตน์ เชษฐเจริญรัตน์ ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดปทุมธานี

66 นางธิติกาญน์ กลุพฒัน์เศรษฐ ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพะเยา
67 นายพเิชษฐ์ ศรีเมฆ ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดพจิติร

68 นางอษุาสม แสงพายพั ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดมหาสารคาม
69 นายพฒิุชัย อาจวิชัย ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดมุกดาหาร
70 นายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดมหาสารคาม

71 นางสุนี จั่นสกลุ ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดระนอง

72 นางกรวิการ์ ร่ืนรมย์ ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดระยอง

73 นางสนธยา ล าต้น ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสกลนคร

74 นายสุพชัร พนัธุระศรี ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอดุรธานี

75 นายธงชัย แสงทอง ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอบุลราชธานี

76 นายประคองชัย เชาว์พลกรัง ศึกษานิเทศก ์ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดอบุลราชธานี
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ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
1 นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการ  
2 นางสาวกฤตยา  บุระตะ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ  กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
3 นางเพญ็ประภา  วัฒนาเจริญโภคา นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ  กลุ่มงานทะเบียน
4 นางวาริณี  ศรีง้ิวราย นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
5 นางศิริพร  ชมปรีดา นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

1 นางกฤติยา  จลุยานนท์ ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะหร่ิง  จงัหวัดปัตตานี
2 นายนิเซ็ง  แวดาโอะ ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ ์ จงัหวัดปัตตานี
3 นายสรสรรค์  ดุลมนัส ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงปาดี  จงัหวัดนราธิวาส

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
1 นายพนิิจศักด์ิ  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ
2 นางปราณี   ศิวารมณ์ รองเลขาธิการ 
3 นางสาวจรุงรัตน์  เคารพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ กลุ่มมาตรฐานต าแหน่งที ่1
4 นางสาวสุรางค์  เจริญจติร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ กลุ่มมาตรฐานต าแหน่งที ่1
5 นางเยาวภัทร  โชคก าเนิด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล
6 นายเทพพงศ์  แยม้วงษ์โต นิติกรช านาญการพเิศษ กลุ่มวินัยและนิติการ
7 นายอริญชย ์ ค ามี นิติกรช านาญการพเิศษ กลุ่มวินัยและนิติการ
8 นายภูไท  เมฆกระจาย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล
9 นางปภัสสร  สุวรรณมณี เจา้พนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล

10 นางอมัภา  คุณาพทัธ์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มวินัยและนิติการ
11 นางทัศนีย ์ เนตรพระวงศ์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มตรวจสอบและทะเบียนประวัติ

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
1 นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ  
2 นางสาวโสมอษุา  เล้ียงถนอม รองเลขาธิการ 
3 นายเทอดศักด์ิ  บุญจนัทร์ วิศวกรโยธาช านาญการพเิศษ กลุ่มเลขาธิการกรม
4 นายศักดา  สุทธิจติไพศาล สถาปนิกช านาญการพเิศษ กลุ่มเลขาธิการกรม
5 นางสาวชัญญา  ลาภประเสริฐ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา
6 นายประเสริฐ  บรรเทิงสุข นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพเิศษ ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา
7 นายปรีชา  ชื่นชนกพบิูล นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา
8 นางสาวรวิภา  เจริญยิ่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา
9 นางวัชรินทร์  ฮ่ ารัตนาพร นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา

10 นางสาวสุดาพร  สิทธิเวคิน นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา

ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ

     ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
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11 นางสกลุนา  วรวุฒิ ณ อยธุยา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน
12 นางภัทรธร  ยาทิพย์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย
13 นายวิรัช  ยา่มเทวรัณย์ นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา

1 นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกจิ ผู้อ านวยการ ส านักงานกศน.จงัหวัดลพบุรี
2 นายเรืองฤทธิ ์ ชมพผุูดผ่อง ผู้อ านวยการ ส านักงานกศน.จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์
3 นางสาวลัดดาวัลย ์ เลิศเพญ็เมธา ผู้อ านวยการ ส านักงานกศน.จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา
4 นายศุภกร  ศรีศักดา ผู้อ านวยการ ส านักงานกศน.จงัหวัดเชียงใหม่
5 นายสมยศ  เพิม่พงศาเจริญ ผู้อ านวยการ ส านักงานกศน.จงัหวัดสุพรรณบุรี
6 นายสุประณีต  ยศกลาง ผู้อ านวยการ ส านักงานกศน.จงัหวัดนครราชสีมา
7 นายเสถยีร  เพญ็ภักดี ผู้อ านวยการ ส านักงานกศน.จงัหวัดภูเกต็
8 นายปราโมทย ์ กลีบทอง รองผู้อ านวยการ ส านักงานกศน.จงัหวัดชัยภูมิ
9 นายวรภูมิ  บุญประเสริฐ รองผู้อ านวยการ ส านักงานกศน.จงัหวัดสุพรรณบุรี

10 นายจริาวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สถาบันการศึกษาและพฒันาต่อเนื่องสิรินธร
11 นายสนิท  ต้ันซ้าย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี
12 นายประยรู  ดังกอ้ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอตุรดิตถ์
13 นายอาส  พน้เหตุ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
14 นายสุชีพ  สุนทรศร ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษารังสิต
15 นางกมล  ตรีมรรค ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอไทรน้อย ส านักงาน กศน.จงัหวัดนนทบุรี
16 นางขวัญใจ  บุณยะบูรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอด าเนินสะดวก ส านักงาน กศน.จงัหวัดราชบุรี
17 นายค าตัน  วรรณชู ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอพรเจริญ ส านักงาน กศน.จงัหวัดบึงกาฬ
18 นายเฉลิม  โยสีดา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอท่าคันโท ส านักงาน กศน.จงัหวัดกาฬสินธุ์
19 นายชาตรี  เสง่ียมวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอพระยนื ส านักงาน กศน.จงัหวัดขอนแกน่
20 นายชาติชาย  เทพรักษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอควนขนุน ส านักงาน กศน.จงัหวัดพทัลุง
21 นายชูชาติ  ปรีชาจารย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอสามง่าม ส านักงาน กศน.จงัหวัดพจิติร
22 นางสาวฐิติมา  นัยจติร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอกดุชุม ส านักงาน กศน.จงัหวัดยโสธร
23 ว่าที ่ร.ต.ด ารงค์  องคะเส ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอมืองล าพนู ส านักงาน กศน.จงัหวัดล าพนู
24 นางสาวทองสุก  ถาวรวงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอราชสาสน์ ส านักงาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา
25 นายทัศน์พล  กาญจโนภาส ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอรามัน ส านักงาน กศน.จงัหวัดยะลา
26 นางเทียมหทัย  คล่ืนสุวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตหลักส่ี ส านักงาน กศน. กทม.
27 นายธนภาค  รอดพร้อม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบ้านเขว้า ส านักงาน กศน.จงัหวัดชัยภูมิ
28 นายธนากร  หาญกลุ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอโนนสะอาด ส านักงาน กศน.จงัหวัดอดุรธานี
29 นายนรมิตร  โฉมอดุม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอหล่มสัก ส านักงาน กศน.จงัหวัดเพชรบูรณ์
30 นายนุกลู  นรังสิทธิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอหนองหญ้าไซ ส านักงาน กศน.จงัหวัดสุพรรณบุรี
31 นายบรรลือศักด์ิ  สิตตานนท์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ส านักงาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา
32 นายประเด็จ  แปลงกนัทา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเชียงคาน ส านักงาน กศน.จงัหวัดเลย

ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ
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33 นางสาวประภาภรณ์  ธิติมาพงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอธัญบุรี ส านักงาน กศน.จงัหวัดปทุมธานี
34 นายปัญญา  ผลทิพย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ ส านักงาน กศน.จงัหวัดนครราชสีมา
35 นายพรณรงค์  บุราคร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอน้ าเกล้ียง ส านักงาน กศน.จงัหวัดศรีสะเกษ
36 นายพชิ  จติต์มาลา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอป่าซาง ส านักงาน กศน.จงัหวัดล าพนู
37 นายพนิิจ  ยฆะเสม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอมะขาม ส านักงาน กศน.จงัหวัดจนัทบุรี
38 นายภาคิณ  วัชรานันทกลุ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอน้ ายนื ส านักงาน กศน.จงัหวัดอบุลราชธานี
39 นายภูวพศั  องัศธรรมรัตน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอท่าตะโก ส านักงาน กศน.จงัหวัดนครสวรรค์
40 นางยพุา  ออ่นรักษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอหนองจกิ ส านักงาน กศน.จงัหวัดปัตตานี
41 นางสาวรัตนาภรณ์  วงศาโรจน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภออมัพวา ส านักงาน กศน.จงัหวัดสมุทรสงคราม
42 นางลัดดาวัลย ์ พลอยศิริ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอขลุง ส านักงาน กศน.จงัหวัดจนัทบุรี
43 นางวนิดา  เชียงกลู ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอท่าวุง้ ส านักงาน กศน.จงัหวัดลพบุรี
44 นายวัชระ  ชัยพฤกษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตบางขนุเทียน ส านักงาน กศน. กทม.
45 นายวันชัย  จนัทร์จ าปา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอพปิูน ส านักงาน กศน.จงัหวัดนครศรีธรรมราช
46 นายวัลลภ  ศรีนาบุญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอบ้านด่าน ส านักงาน กศน.จงัหวัดบุรีรัมย์
47 นายวิญญู  ฤทธิอ์ดุมพล ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตพระโขนง ส านักงาน กศน. กทม.
48 นายศักดาพงศ์  ระพพินัธุ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี ส านักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี
49 นายสถติย ์ วงษาวดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภออทุุมพรพสัิย ส านักงาน กศน.จงัหวัดศรีสะเกษ
50 นายสมเกยีรติ  ค าทะเนตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองสกลนคร ส านักงาน กศน.จงัหวัดสกลนคร
51 นายสมเกยีรติ  พทุธสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอแกลง ส านักงาน กศน.จงัหวัดระยอง
52 นายสมเดช  มนตรีพงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอคูเมือง ส านักงาน กศน.จงัหวัดบุรีรัมย์
53 นายสมโชค  ใหม่ชุม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเมืองยะลา ส านักงาน กศน.จงัหวัดยะลา
54 นายสังวาลย ์ รักษากล่ิน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอปากพลี ส านักงาน กศน.จงัหวัดนครนายก
55 นายสันติ  บินอบัดุรมาน ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอสุไหงปาดี ส านักงาน กศน.จงัหวัดนราธิวาส
56 นางสายโรจน์  อภิสิทธิเ์กษม ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอแคนดง ส านักงาน กศน.จงัหวัดบุรีรัมย์
57 นายสุกฤษฎิ ์ นาคค า ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอสรรคบุรี ส านักงาน กศน.จงัหวัดชัยนาท
58 นายสุคนธ์  ทองศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอท่าตูม ส านักงาน กศน.จงัหวัดสุรินทร์
59 นายอภิสิทธิ ์ ช่วยวงศ์ญาติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอเปือยน้อย ส านักงาน กศน.จงัหวัดขอนแกน่
60 นางสาวอรนีรา  ปุม้แพง ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอล้ี ส านักงาน กศน.จงัหวัดล าพนู
61 นางอรอนงค์   หนองคาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอหนองฉาง ส านักงาน กศน.จงัหวัดอทุัยธานี
62 นางอจัฉนุช  ค าดีบุญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขตยานนาวา ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
63 นางสาวอษัฎา  บัวบุญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอกาบเชิง ส านักงาน กศน.จงัหวัดสุรินทร์
64 นางอนิทิรา  สงวนวงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอนาดี ส านักงาน กศน.จงัหวัดปราจนีบุรี
65 นางเกล็ดแกว้  เจริญศักด์ิ ศึกษานิเทศกห์น่วยศึกษานิเทศก์
66 นางเกื้อกลู  อนัพฒันากลู ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดน่าน
67 นางพรทิพย ์ บ ารุงรัฐ ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดปราจนีบุรี
68 นางพชัราภรณ์  ชุ่มเมืองปัก ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดนครราชสีมา
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69 นางภาวิณี  วรประดิษฐ์ ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดตราด
70 นางมาลินี  สุนทรศร ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดขอนแกน่
71 นายเริง  กองแกว้ ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดนนทบุรี
72 นางไศลรัตน์  แสงทอง ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดศรีสะเกษ
73 นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดตรัง
74 นายอนณ  วรจติต์ ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดพษิณุโลก
75 นายโอวาท  สุทธนารักษ์ ศึกษานิเทศกส์ านักงาน กศน.จงัหวัดนครนายก
76 นางเจริญศรี  โอสถานนท์ เจ้าพนักงานหอ้งสมุดช านาญงาน หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอบางคล้า ส านักงาน กศน .จังหวัดฉะเชิงเทรา

77 นายธิติวัฒน์  แกว้คง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพเิศษ ส านักงาน กศน.จังหวดัสงขลา

78 นางบุญส่ง  หลวงโย บรรณารักษช์ านาญการพเิศษ หอ้งสมุดประชาชนจังหวดัเชียงราย ส านักงาน กศน.จังหวดัเชียงราย

79 นางปราณี  พว่งโพธิ์ บรรณารักษช์ านาญการพเิศษ หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอค่ายบางระจัน ส านักงาน กศน.จังหวดัสิงหบ์รีุ

80 นางพชัรนันธ์  อไุรพนัธ์ เจ้าพนักงานหอ้งสมุดช านาญงาน หอ้งสมุดประชาชนจังหวดับรีุรัมย์ ส านักงาน กศน.จังหวดับรีุรัมย์

81 นายสุเมธ  แจม่จ ารัส เจ้าพนักงานหอ้งสมุดช านาญงาน หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอบาเจาะ ส านักงาน กศน.จังหวดันราธวิาส

82 นางสาวอบุล  ช่วยบ ารุง เจ้าพนกังานหอ้งสมดุช านาญงาน หอ้งสมดุประชาชน"เฉลิมราชกมุารี" อ าเภออา่วลึก ส านกังาน กศน.จังหวัดกระบี่

83 นางสาวกฤชาวดี  ปานขาว ครู กศน.เขตดินแดง ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
84 นางสาวบุศยริ์นทร์   อธิศาสนนันทน์ ครู กศน.เขตตล่ิงชัน ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
85 นางศศสรวง  ใหญ่โสพนัง ครู กศน.เขตบางพลัด ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
86 นายสุพจน์  เชี่ยวชลวิชญ์ ครู กศน.เขตประเวศ ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
87 นางเพญ็ลดา  ชื่นโกมล ครู กศน.เขตมีนบุรี ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
88 นางภาวินันท์  สิริวัฒนไกรกลุ ครู กศน.อ าเภอคลองหลวง ส านักงาน กศน.จงัหวัดปทุมธานี
89 นายสิทธิชัย  อรัญญกลูกาญจน์ ครู กศน.อ าเภอไชโย ส านักงาน กศน.จงัหวัดอา่งทอง
90 นางรัตนา  จั่นเพช็ร ครู กศน.อ าเภอถลาง ส านักงาน กศน.จงัหวัดภูเกต็
91 นางนัยนา  สร้อยเงิน ครู กศน.อ าเภอเถนิ ส านักงาน กศน.จงัหวัดล าปาง
92 นายชาตรี  แตงภู่ ครู กศน.อ าเภอไทรน้อย ส านักงาน กศน.จงัหวัดนนทบุรี
93 นายวรวุฒิ  พุม่สว่าง ครู กศน.อ าเภอบางบาล ส านักงาน กศน.จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา
94 นางอรุณวตรี  กระแสบุตร ครู กศน.อ าเภอบ้านค่าย ส านักงาน กศน.จงัหวัดระยอง
95 นางยพุา  ทองชั้น ครู กศน.อ าเภอบ้านนา ส านักงาน กศน.จงัหวัดนครนายก
96 นางมุกดา  ฉตัรชัยโพธิท์อง ครู กศน.อ าเภอบ้านโป่ง ส านักงาน กศน.จงัหวัดราชบุรี
97 นางสุพรรณี  ศิริรัตน์ ครู กศน.อ าเภอบ้านลาด ส านักงาน กศน.จงัหวัดเพชรบุรี
98 นางผณินทร์   เสาร์โสภา ครู กศน.อ าเภอบ้านแฮด ส านักงาน กศน.จงัหวัดขอนแกน่
99 นางองัคณา  มิ่งใจดี ครู กศน.อ าเภอปากเกร็ด ส านักงาน กศน.จงัหวัดนนทบุรี

100 นางศิริพรรณ  ข าศรีบุศ ครู กศน.อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ส านักงาน กศน.จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา
101 นางสาวนารี  วรศิริ ครู กศน.อ าเภอพระประแดง ส านักงาน กศน.จงัหวัดสมุทรปราการ
102 นายแดง  พฒันสิน ครู กศน.อ าเภอพชิัย ส านักงาน กศน.จงัหวัดอตุรดิตถ์
103 นางอ าภา  วรพพิฒัน์ ครู กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ส านักงาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา
104 นางทิพวรรณ  พฒันดิลก ครู กศน.อ าเภอเมืองตราด ส านักงาน กศน.จงัหวัดตราด
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105 นายศักด์ิดา  จรีพรชัย ครู กศน.อ าเภอเมืองนครนายก ส านักงาน กศน.จงัหวัดนครนายก
106 นายจ านง  หนูนิล ครู กศน.อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ส านักงาน กศน.จงัหวัดนครศรีธรรมราช
107 นางสาววิไลลักษณ์  ยุ่นสมาน ครู กศน.อ าเภอเมืองปทุมธานี ส านักงาน กศน.จงัหวัดปทุมธานี
108 นายปรีชา  จลุศิริ ครู กศน.อ าเภอเมืองเพชรบุรี ส านักงาน กศน.จงัหวัดเพชรบุรี
109 นางวันธนา  ศิริโสภณ ครู กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส านักงาน กศน.จงัหวัดเพชรบูรณ์
110 นางอภิรดี  วันแกว้ ครู กศน.อ าเภอเมืองศรีสะเกษ กศน.จงัหวัดศรีสะเกษ
111 นางมัลลิกา  รัตนดิลก ณ ภูเกต็ ครู กศน.อ าเภอเมืองสตูล ส านักงาน กศน.จงัหวัดสตูล
112 นางสมใจ  รัตนโกศล ครู กศน.อ าเภอเมืองสตูล ส านักงาน กศน.จงัหวัดสตูล
113 นางสาววรรณธิกา  มะเริงสิทธิ์ ครู กศน.อ าเภอเมืองสระแกว้ ส านักงาน กศน.จงัหวัดสระแกว้
114 นายกมัพล  บุญญา ครู กศน.อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ส านักงาน กศน.จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
115 นายชาตรี  เทศนา ครู กศน.อ าเภอเมืองอทุัยธานี ส านักงาน กศน.จงัหวัดอทุัยธานี
116 นางชวนพศิ  โคตรสิน ครู กศน.อ าเภอเมืองอบุลราชธานี ส านักงาน กศน.จงัหวัดอบุลราชธานี
117 นางสุดสวาท  สงปรีดา ครู กศน.อ าเภอเมืองอบุลราชธานี ส านักงาน กศน.จงัหวัดอบุลราชธานี
118 นายปรีชา  ศรีเรือง ครู กศน.อ าเภอแม่แตง ส านักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่
119 นางณีรนุช  คันธา ครู กศน.อ าเภอสันก าแพง ส านักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่
120 นางศิริรัตน์  ศรีวิริยะจนัทร์ ครู กศน.อ าเภอหาดใหญ่ ส านักงาน กศน.จงัหวัดสงขลา
121 นางกญัจนา  รักษ์เมือง ครู กศน.อ าเภอเหนือคลอง ส านักงาน กศน.จงัหวัดกระบี่
122 นางสาวฐิตาพร  จนิตะเกษกรณ์ ครู ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยกลุ่มเป้าหมายพเิศษ
123 นางค าปอน  โล่ห์เงิน ครู ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
124 นางณัฐพร  มนูประเสริฐ ครู ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาขอนแกน่
125 นางสุนันทา  ฮายาชิ ครู ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพระนครศรีอยธุยา
126 นางปราณีต  พงศ์มัตสยะ ครู ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาร้อยเอด็
127 นางกลัยา  หอมดี ครู ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาล าปาง
128 นางอรสา  เจริญจติต์ ครู ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาล าปาง
129 นางสาวบุษบงค์  รักเรียน ครู สถาบันการศึกษาทางไกล 
130 นางสาวเพลินพศิ  สัตถาผล ครู สถาบันการศึกษาและพฒันาต่อเนื่องสิรินธร
131 นางวันดี  ไร่นุ่น ครู สถาบันการศึกษาและพฒันาต่อเนื่องสิรินธร
132 นางเบญจมาศ  กาญจนมณี ครู สถาบันพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยภาคใต้
133 นางศุภาภรณ์  กาญจโนภาส ครู สถาบันพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยภาคใต้
134 นางสายชล  จกัรเจริญ ครู สถาบันพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยภาคใต้
135 นางอรอนงค์  จนัทรมณี ครู สถาบันพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยภาคใต้
136 นางอบุลรัตน์  มีโชค ครู สถาบันพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยภาคเหนือ
137 นางเยาวนี  ตระกลูดิษฐ์ ครู สถาบันส่งเสริมและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้
138 นายไพฑูรย ์ น้อมกล่อม ครู อทุยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์
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     ส ำนักงำนสภำกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

1 นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  
(นักบริหาร ระดับสูง)
2 นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา 
(นักบริหาร ระดับต้น)
3 นางเกื้อกลู  ชั่งใจ ผู้อ านวยการส านัก ส านักมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้

(อ านวยการ ระดับสูง)4 นางสาวอษุา  ชูชาติ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักวิจยัและพฒันาการศึกษา

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
1 นายขจร จติสุขมุมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
2 นางสาวสุมัณฑนา จนัทโรจวงศ์ ผู้อ านวยการส านัก ส านักประสานและส่งเสริมกจิการอดุมศึกษา
3 นางสาวสุภา กจิวรเกยีรติ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักประสานและส่งเสริมกจิการอดุมศึกษา
4 นางสาวอรวรรณ รุ่งพสุิทธิพงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักประสานและส่งเสริมกจิการอดุมศึกษา

1 นางสาวกณุฑล  งาเจอื ครูช านาญการพเิศษ วิทยาลัยชุมชนตราด สถาบันวิทยาลัยชุมชน
2 นายวัลลภ  พึง่ไชย ครูช านาญการพเิศษ วิทยาลัยชุมชนพจิติร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
3 นายคมสัน  คูสินทรัพย์ ครูช านาญการ 
(ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน)วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน สถาบนัวิทยาลัยชุมชน

4 นายพล  เสาะสุวรรณ ครูช านาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
1 นายบุญเลิศ  น้อยสระ วิศวกรโยธาช านาญการพเิศษ ส านักอ านวยการ
2 นางนงนุช  วงศ์ดานี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักอ านวยการ
3 นางสาวภารณี  พรประพนัธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน
4 นายศุภสัณห์  สุยวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
5 นางมาลัย  รัตวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
6 นางวรัญญ์รัตน์  ตะเคียนทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
7 นายภาคภูมิ  มีสารภี เจา้พนักงานธุรการอาวุโส ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
8 นางวรวรรณ  วรรณบัณฑิตย์ เจา้พนักงานธุรการอาวุโส ส านักพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
9 ส.ต.ต.หญิงวราภรณ์  บุบผาราม เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักวิจยัและพฒันาการอาชีวศึกษา

10 นางสุภาพรรณ์  อิ่มสุวรรณ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักวิจยัและพฒันาการอาชีวศึกษา
11 นางเฉลิมรัตน์  บุญธรรม เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักอ านวยการ

1 นางจติรา  อนุกลูเรืองกติต์ิ ผู้อ านวยการวิทยาลัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
2 นายศักด์ิชัย  ธีระประทีป ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพแกลง
3 นายวินิจฉยั  วัฒนกลู ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
4 นายสกลุศักด์ิ  มิตรวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
5 นายสุนทร  มหารัตนวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพว้

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ
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6 นายสุรินทร์  คงยงั ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพเบตง
7 นายวรการ  ศรีไกรวัชร ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพพชิัย
8 ว่าที ่ร.ต.สุขมุ  กาญจนสุระกจิ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพลอง
9 นายธนกร  ไชยกลุ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

10 นางยวุนิตย ์ ศรศิลป์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล
11 นายครองศักด์ิ  แยม้ประยรู ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล 2
12 นายสมหมาย  พงศ์ศิริพฒัน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพงุ
13 นายบุญส่ง  พรหมมานนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ
14 นายปรเมษฐ์  ศรีบูรณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
15 นายปิติพงษ์  พงศธรวิวัฒน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
16 นายวิทย  นาควิเชียร ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
17 นายสุริยะ  ธนูศร ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพอา่วลึก
18 นางสมศิริ  แทนปัน้ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพอนิทร์บุรี
19 นายยรรยงค์  ศัตรูคร้าม ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
20 นายชุมพล  รัตนกระจา่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง
21 นายจรัสพงษ์  วรรณสอน ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา
22 นายวิกรม  พงศ์จนัทรเสถยีร ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง
23 นายคัมภีร์  สายะสนธิ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี
24 นางสาวอจัฉรา  อดุมเอกมงคล ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศูีนยศิ์ลปาชีพบางไทร
25 นายจ านงค์  พลูภักดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
26 นายสรศักด์ิ  มณีโรจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอดุมศักด์ิ
27 นายขจรพงษ์  เยี่ยมสวัสด์ิ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
28 นายภูวนาถ  ทองพนัธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
29 นายโปร่งวิทย ์ ล้ิมตระกลู ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่
30 นายสมหมาย  สว่างศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
31 นายบ ารุง  ทองรอด ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
32 นายธัช  แสงใส ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
33 นายพนูศักด์ิ  ทองอุ่น ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตระการพชืผล
34 นางอรสา  รามโกมุท ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
35 นายวิทยา  กว่นสกลุ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
36 นายสุเทพ  ศรีศักด์ิวรชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
37 นายพลิีน  สกณุา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์
38 นายสักรินทร์  สันหมุด ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
39 นายรังสิต  วงษ์แกว้ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็
40 นายสาคม  คันธโกวิท ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
41 นายมงคล  เจตินัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
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42 นายธีระ  นรสิงห์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
43 นางสาวศิริวรรณ  วงศ์วิลา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
44 นายส าเร็จ  วงศ์ศักดา ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอ่คูณ ปริสุทโธ
45 ว่าที ่ร.อ.ไพฑูรย ์ สร้อยสน ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
46 นายชัยฤทธิ ์ แสงสว่าง ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
47 นางพรทิพย ์ บัวจนัทร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
48 นายปราโมทย ์ ขนุเพง็ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างชัยภูมิ
49 นายประภาส  คงสบาย ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างบรรหาร-แจม่ใส
50 นายเจริญ  ศิริวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างล าปาง
51 นายพสักร  ค าเพราะ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างศรีสะเกษ
52 นายยทุธนา  อตันโถ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างส่ีพระยา
53 นางนงเยาว์  กลัยาลักษณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
54 นายวิม  กลัปนาท ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
55 นายส าราญ  หงษ์กลาง ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
56 นายสุรพล  โชติธรรมโม ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
57 นางสาวรุจริา  แกล้วทะนงค์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
58 นายชูเชิด  มัจฉาฉ่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
59 นางลาวัลย ์ ภักดีลิขติ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
60 นายจติติ  เมืองโคตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่
61 ว่าที ่ร.ต.พงษ์พนัธุ ์ พลเยี่ยม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่
62 นายโกเมศร์  ซ่อนกล่ิน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
63 นางสาวสุภาพร  เอี่ยมโหมด รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
64 นางดารินทร  ยาวิเศษ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
65 นายธีรชัย  คุ้มเขต รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
66 นายวีระเดช  ว่องเจริญโชควรการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพสัิย
67 นายวันชาติ  สารใจ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพปัว
68 นางสาวอารินทร์  จนิากลู รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
69 นายธีรพล  สุวรรณรัตน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพพล
70 นายณรงค์  ปานเพช็ร รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพรามัน
71 นายรังสรรค์  แสงนาค รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
72 นายสันติ  นิลดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสองพีน่้อง
73 นายจงสวัสด์ิ  หุนตระกลู  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี
74 นายสามารถ  โภคาวัฒนา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง
75 นายชูชีพ  เหมือนพร้อม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีุรีรัมย์
76 นายภราดร  ศรีวิภาต รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา
77 นายสมศักด์ิ  ไตรเกษม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา
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78 นายประสาร  เทพรักษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี
79 นายสถติ  โลหะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีงขลา
80 นายไพศาล  ชลสินธุ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีพรรณบุรี
81 นายชาญชัย  วงศ์หอม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีบุลราชธานี
82 นายปาณเดชา  ทองเลิศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
83 นางรชนีกร  มัคคสมัน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
84 ว่าที ่ร.ต.อ าพล  นึกชอบ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่
85 นายชลวัฒน์  ศิริวาจา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
86 นายนริศ  ศรีเมฆ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
87 นายวันชัย  ช านาญศรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
88 นายค าปุน่  พลรัตน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเดชอดุม
89 นายเจริญ  ค าหล้า รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตระการพชืผล
90 นายสัมฤทธิ ์ อนุศิลป์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตรัง
91 นายเอกชัย  นาคอร่าม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
92 นางพรรณี  ขอบบัวคล่ี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคทุง่สง
93 นายสุวรรณ  ม่วงนวล รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
94 นางนิพาพร  คัดธนะเงิน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
95 นายประจวบ  ปราบงูเหลือม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
96 นายเวชยนัต์  อนิทร์ช่าง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
97 ว่าที ่ร.ต.ส าเภา  ชิ้นประกอบเกดิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
98 นางภรณี  ค าตา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
99 นางมาริสา  รัตนวราหะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

100 นายวิชิต  กติติรัตนกรกลุ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
101 นายสุชาติ  ผดุงพนัธ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
102 นายสุพล  มงคลเกยีรติชัย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
103 นายรังสิต  เชื้อค าจนัทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
104 นายมนัสชัย  สุวรรณชัยโฆษิต รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
105 นายวิทยา  อนิสว่าง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพทัยา
106 ว่าที ่ร.ต.ศิลป์ชัย  ฉายศรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพจิติร
107 นายอฐัวิจกัขณ์  เดชบ ารุง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
108 นางกฤติยาวดี  โพธิอ์อ่ง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
109 นายทินกร  คงศักด์ิศรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคยะลา
110 นายปราโมทย ์ ด าทิพย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคระนอง
111 นายจนิดา  คงหมวก รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
112 นายศรัณย ์ ไวยานิกรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
113 นายพลูสุข  ชวพนัธุ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
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114 นายพนม  สุดใหม่ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสตูล
115 นายไวยโรจน์  โกบประยรู รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
116 นายสิริพงศ์  เพชรนาค รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
117 นายนิพทัธิ ์ สุขกระโทก รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
118 นายจรูญ  ไส้เพีย้ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
119 นายประสิทธิ ์ องักนิันทน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี
120 นายสันติ  บุญชุ่ม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต์
121 นายทรงศักด์ิ  ไชยพงษ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
122 นายเกรียงศักย ์ ม่วงน้อย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
123 นายสุชาติ  วิชาช่วย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการท่องเทีย่วกรุงเทพ
124 นางสาวมัลลิกา  โสภณลัคนา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
125 นางสาวชวนจติ  เอี่ยมฉ่ า รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
126 นางสุวรรณา  สาสนรักกจิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
127 นางบวรลักษณ์  มะวิญธร รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
128 นายกติิพงศ์  รติปาณ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
129 นายนิพนธ์  โพธิถ์ริเลิศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างชัยภูมิ
130 นายวิศิษฎ์  วัชรินทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างเชียงใหม่
131 นายวิทยา  สุทธิพนัธ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างนครราชสีมา
132 นางปรีดา  ทองเสม รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างนครศรีธรรมราช
133 นางพรเพญ็  รัตนสงวน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างนครหลวง
134 นางศศิประภา  งามข า รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างนครหลวง
135 นางมารศรี  พนัธุวงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างบรรหาร-แจม่ใส
136 นางสาวนงนุช  เทศทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างพษิณุโลก
137 นางวิไล  ศิลาบุตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างศรีสะเกษ
138 นายอาทิตย ์ เกบ็ไว้ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างสงขลา
139 นายสมปอง  สิขเรศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรปราการ
140 นายสราวุธ  กจิวงศ์ภักด์ิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงคราม
141 นางสาวสุภาภรณ์  สามารถ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
142 นางศศิรส  บ ารุงวงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
143 นางพรศรี  อนิทร์ช่าง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
144 นายอดุมศักด์ิ  มะหมีน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
145 นายณสรวง  ผิวผ่อง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
146 นางสมมนา  สุวรรณนที รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
147 นายสันต์  ดวงประภา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
148 นางสาวทองเปลว  ยอดข า รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
149 นางกลัยาณีย ์ สุดใจ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
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150 นางสาวพมิพา  อิ่มมาก รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
151 นางพรนภัส  กรีชัยศรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี
152 นางศรีวรรณ  เหรียญเจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี
153 นางสาวธนิดา  ประทุมเวียง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี
154 นางกรีตยา  มาศดิตถ์ ศึกษานิเทศก ์ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
155 นางภณิชฐา  พนมยงค์ ศึกษานิเทศก ์ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
156 นายวิชัย  จติมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก ์หน่วยศึกษานิเทศก์
157 นางวิไลวรรณ  วงศ์ทองศรี ศึกษานิเทศก ์หน่วยศึกษานิเทศก์
158 นางศศินันท์  ภูร่ะยา้ ครู วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
159 นางแกว้ตา  สุเดชมารค ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
160 นางจริยา  สุพรรณ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
161 นายชัยยศ  ชัยตันตระกลู ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
162 ว่าที ่ร.อ.ทวีศักด์ิ  บัวทิพย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง
163 นายธนานุ  จติรสิงห์ ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง
164 นางทัศนีย ์ สุวรรณกาญจน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
165 นางสาวนงนุช  ชะโนภาส ครู วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
166 นางสุพรรณี  คู่เจริญถาวร ครู วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
167 นายอทิธิศักด์ิ  บุญชูวงศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
168 นางณัฐพร  เนียมวิลัย ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
169 นางสาวธารทิพย ์ น้อยค า ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
170 นายโกศล  ชุมดี ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
171 นายสมภพ  สุจริตจนัทร์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
172 นายสัมพนัธ์  จติส ารวย ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
173 นายอวยชัย  ฐานะกาญจน์ ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
174 นางกรรณิกา  นิธากร ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
175 นางนภาพร  ลานเหลือ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
176 นางพชัรี  ชัยประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
177 นายอมร  ช้างเยน็ฉ่ า ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
178 นางอมรรัตน์  พึง่สุข ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
179 นางอมุาภรณ์  บุญช่วย ครู วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
180 นางกญัญา  วิรัชกลุ ครู วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
181 นางมัลลิกา  พลูฉนวน ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
182 นางสาวเมธาพร  โรจนัย ครู วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
183 นายเอก็  หงส์โรจนภาคย์ ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล
184 นางยลรดา  ภิรมจติรผ่อง ครู วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
185 นางสิริพร  ศิริคุปต์ ครู วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
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186 นางนงเยาว์  ตรีรณยทุธพชิัย ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
187 นางสาวร่ืนฤดี  มุสิกพนัธ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
188 นางวไลพร  ทวิสุวรรณ ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
189 นางอรอมุา  รัตนค า ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
190 นายชรินทร  เดชด ารงค์ปรีชา ครู วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
191 นายเชาวลิต  บุญศรี ครู วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
192 นายสุชาติ  สุทธิจริะพนัธ์ ครู วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
193 นางจนัทนี  ศรีวรเดชไพศาล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีระบี่
194 นางสุดคนึง  สังขน์้อย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร
195 ว่าที ่ร.ต.อดิศักด์ิ  แขดอน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร
196 นางธนพร  บุญผ่องเสถยีร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยขีอนแกน่
197 นายพรณรงค์  วรศิลป์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยขีอนแกน่
198 นางศุภนิตย ์ วรศิลป์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยขีอนแกน่
199 นายสมาน  จนัทร์โยธา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยขีอนแกน่
200 นางสุรัชนี  เทพนาม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยขีอนแกน่
201 นางยพุาพร  สาลีพชัราภรณ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี
202 นางสาววรรณทิพย ์ ปานบ ารุง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี
203 นายประยทุธ  จชูัง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยนาท
204 นายวีรวุธ  ศรีคงดวง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยนาท
205 นายสุระพนัธุ ์ โป๊ะบุญชื่น ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยนาท
206 นางกติิมา  สมฤาแสน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยภูมิ
207 นายเจตน์สฤษฏิ ์ จ าปาทอง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยภูมิ
208 นายเจริญศักด์ิ  กิ่งปรุ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยภูมิ
209 นางสาวฐิตินันท์  ภูติสมพล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยภูมิ
210 นางอบุล  ดนตรีเสนาะ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยภูมิ
211 ว่าที ่ร.ต.ชลอ  โฉมยา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีุมพร
212 นายธนวัฒน์  บุญทรง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีุมพร
213 นายธรรมนูญ  โพธารส ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีุมพร
214 นายเมธา  ธนะชัย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีุมพร
215 นายอาณัติ  วุฒิระวัฒน์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีุมพร
216 นางนงนุช  ธรรมพทิักษ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย
217 นายบุญล้วน  นิลอว้น ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย
218 นายปรัชญา  หล้าเชียงของ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย
219 นางสาวมาลาตี  ธาราวร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย
220 นายสมชาติ  วิงวรรณ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย
221 นายสมเดช  วงศ์ชัยพาณิชย์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย
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222 นายส าราญ  ร่ืนรวย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย
223 นางอวยพร  บุญยนื ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงราย
224 นางสาวดารณี  เกยีรติสกลุ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่
225 นางปิยะภา  จงูใจ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่
226 นายวิสิษฐ์ศักด์ิ  ไกรนรา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่
227 นายสายณัห์  ค ามงคล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่
228 นางอรุณี  สิโรรส ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่
229 นายนิรัตน์  พลูเกดิ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง
230 นางบุญสิตา  สังขแ์กว้ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง
231 นางเรวดี  สลิลปราโมทย์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง
232 นายวิรัตน์  กาญจนพรหม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง
233 นายสถติ  สังขแ์กว้ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง
234 นางสุจติรา  ไทยแกว้ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง
235 นายอรรถพล  จนัทร์อดุม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง
236 นายชูชาติ  สุนทรอนิทร์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีาก
237 นางสุปัญญา  ทาหะพรหม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีาก
238 นางสาวปราณี  สิโรดมสกลุ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา
239 นายเรวัตต์  จนัทวิญญูรักษ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา
240 นางกลุศานต์  เจริญสม ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช
241 นายวิศวะ  คงแกว้ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช
242 นางศรินทร์ทิพย ์ ภูล่า ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช
243 นางสมจติต์  สังขจ์นัทร์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช
244 นางสายใจ  ตระกลูสันติ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช
245 นางทัศนีย ์ สยนานนท์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค์
246 นายเสถยีร  ยิ่งด านุ่น ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครสวรรค์
247 นางสิริพร  วรรณมาศ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบีุรีรัมย์
248 นางรัตนา  บุญเกื้อสงค์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา
249 นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง
250 นางเปรมฤดี  ด ายศ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง
251 นางพมิพสุ์คนธ์  ศรีน้อย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง
252 นายมาโนชญ์  ทิพยเ์ทพ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง
253 นายเมฆา  ชาติกลุ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง
254 นายศุภชัย  ฟกัทอง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง
255 นายเจริญ  สิงห์ลอ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีจิติร
256 นายประสูตร  มีพยงุ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีจิติร
257 นางเมตตา  กาละพงศ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีจิติร
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258 นางองัศนา  บรรจงจดั ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีจิติร
259 นายมาโนชย ์ อนิทร์สวาท ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี
260 นายศักด์ิชัย  เรืองรัตน์สุนทร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี
261 นางอนุรักษ์  วีระกลุ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี
262 นายชัยชาญ  จนัทร์หม่อน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์
263 นางพรรณสิณี  จนัทร์หม่อน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์
264 นายสมพร  จนัทร์เพชร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์
265 นายไสว  ทองค า ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์
266 นายประสิทธิ ์ ศศิภัทรกลุ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยแีพร่
267 นายไพฑูรย ์ จนัทรนิมิตร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยแีพร่
268 นางศิวพร  บุญคล้าย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยแีพร่
269 นายประณต  พายบุุตร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม
270 ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย  แสนศักด์ิ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม
271 นายสุเทพ  นิลศิริ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม
272 นายสุวาท  วงษาไฮ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม
273 นางอดุมลักษณ์  นิลศิริ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม
274 นางพรฤดี  ขวัญศิริกลุ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็
275 นายสมพงษ์  สุวรรณมาลี ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี
276 นายจารุ  สิทธิโชค ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี
277 นายอสัพงษ์  ศรีสุพรรณ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี
278 นางสาวกรรณิการ์  ชุมภูแกว้ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู
279 นางฐิตินันท์  จริะปัญญาเลิศ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู
280 นางนิศานาถ  ยอดยงั ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู
281 นายยิ่งศักด์ิ  ยอดยงั ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู
282 นายวงกต  ชลเทพ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู
283 นางจติรา  อาจณิกจิ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ
284 นางนิดดา  สติภาบุญโสดากร ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ
285 นางอญัชลี  โรจนวิภาต ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ
286 นายฉลอง  ปุยชุมพล ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีงขลา
287 นางพมิพว์ดี  สุวรรณพงษี ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีงขลา
288 นางวราพร  สุวรรณกระจา่ง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีงขลา
289 นายวิโช  กนัตังกลุ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
290 นางสุมล  ฤทธิรัตน์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
291 นายสมชาย  ศรีเจริญพนัธุ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสีระแกว้
292 นางกาญจนาภรณ์  ภูเ่จริญวณิชย์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสิีงห์บุรี
293 นายชาญ  กรอบทอง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสิีงห์บุรี
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294 นางโชติมา  ปฐมกลุวงศ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทัย
295 นางเบญจา  ขวัญยนื ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทัย
296 นายประเดิม  บุตรเพลิง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทัย
297 นายสาธิต  ขนัทนันท์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทัย
298 นางสุจริา  แสงไชยราช ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีโขทัย
299 นายนพชัย  ศรีเดิมมา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสุีพรรณบุรี
300 นายบุญบรรจบ  ชินติวงค์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีดุรธานี
301 นางศิริวรรณ  สอนคุณแกว้ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีดุรธานี
302 นายอดิศักด์ิ  สอนคุณแกว้ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีดุรธานี
303 นายอรุณ  สิงห์ศรี ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีดุรธานี
304 นายประสงค์  สินธุประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีบุลราชธานี
305 นายรังษี  ทะนุพนัธ์ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีบุลราชธานี
306 นายวรวุธ  รัตนวัน ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีบุลราชธานี
307 นางสุรีย ์ เทพมา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีบุลราชธานี
308 นายชาติชาย  มังกโรทัย ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
309 นายณรงค์  บุญเต็ม ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
310 นายมงคล  ข าเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
311 นายวิสูตร  ช านาญกจิ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
312 นายสราวุธ  หวังดี ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
313 นายเชิงชน  ทัพฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
314 นายต่อพนัธ์  เมฆทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
315 นายจ ารัส  เหมาะทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
316 นายประดิษฐ์  อดุรรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
317 นางศุภลักษณ์  เทศวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
318 นายสงคราม  พงษ์นา ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
319 นายสมมาตร์  โพธิชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
320 นางสาวสุภาณี  ศรีเปารยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
321 นางสุวรรณารี  ศรีขลา ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
322 นางจนิตนา  ศุภราทิตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
323 นายนิพนธ์  มุ่งต่อกจิ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
324 นายรุ่งธรรม  ศรีวรรธนศิลป์ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
325 นางสาววันทนีย ์ ศิริพนัธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
326 นายจรเหิร  สมบูรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่
327 นางเบญจวรรณ  ศุภวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่
328 นายสุพจน์  ธุระการ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่
329 นายสุพรรณ  ประพาศพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่
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330 นายอดุลย ์ มหาอดุม ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่
331 นายอาทร  ไชยศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่
332 นายปัญญา  ไผ่ทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคจนัทบุรี
333 นายพพิฒัน์  จนัทร์ประสพพร ครู วิทยาลัยเทคนิคจนัทบุรี
334 นางศรีจนัทร์  ศิริสะอาด ครู วิทยาลัยเทคนิคจนัทบุรี
335 นายวัฒนะ  อดุมสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง)
336 นายเสริม  ศิริประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง)
337 นายเกรียงศักด์ิ  ดิษฐาพร ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
338 นางสาวนวลจนัทร์  สาโรช ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
339 นายประวิทย ์ อนุะพ านัก ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
340 นายวุฒิธรรม  สวัสดีผล ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
341 นายไวพจน์  คงภิรมยช์ื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
342 นางสาวกรุณา  คชรินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
343 นายนุกลู  ปรางค์จนัทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
344 นายพจน์  อนุกลูเวช ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
345 นายมานะ  วาจาสัตย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
346 นางรวีวรรณ  ประยรูเวช ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
347 นายสมชาย  กติิศรีวรพนัธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
348 นางกรรณิการ์  ธรรมชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
349 นางบังอร  ฉตัรชัยวัฒนา ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
350 นางปิยนันท์  ค าชื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
351 นางมาลี  เดชปรอท ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
352 นางสุนันท์  คล้ายแกว้ ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
353 นายสุราษฎร์  เดชปรอท ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
354 นายโกวิท  พนัธุท์อง ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
355 นายเจริญ  กฤษกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
356 นางรุ่งทิวา  อนิทรมา ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
357 นายสุรพงษ์  เกลียวสีนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
358 นางอบุลโพยม  ด้วงนิล ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
359 นางอบุลรัตน์  ผลสนอง ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
360 นายชาตรี  เอกวรรณัง ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
361 นายด่าหนาน  เส็นติหยะ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
362 นายปรีชา  แพวงศ์จนี ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
363 นายพรเทพ  สุทธิช่วย ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
364 นายไชยศ  บุญคง ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
365 นายประทีป  เธียรสิริคุณ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
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366 นายสมยศ  สงส าเภา ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
367 นายสัมพนัธ์  ศรีสัตยกลุ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
368 นางสุนันทา  จบัใจนาย ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
369 นายสุวัฒน์  รวมธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
370 นายจฑุากรณ์  สัมปชัญญสถติย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
371 นางธิดา  นุชนารถ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
372 นายมงคล  ธุระ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
373 นายมานิต  ขดัขาว ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
374 นายวศพล  จนัทรา ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
375 นางสมรมิตร  ตัณฑิกลุ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
376 นางสุพตัรา  เสถยีรบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
377 นางสาวเกษสุดา  สองห้องนอก ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
378 นายไกรสร  สุนทโรทก ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
379 นางลัดดาวัลย ์ แดงใหญ่ ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
380 นางนงค์ราม  เสนาะล้ า ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
381 นายไพบูลย ์ ตรีวิสุทธิพงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
382 นายวัฒนา  บุญวิรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
383 นายศิระ  จนัทร์สวาสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
384 นางคนึงนิตย ์ ศรีน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
385 นายเรวันต์  เอาทองทิพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
386 นายวารินทร์  เลอเลิศวิเชียร ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
387 นายสากล  รอยตระกลู ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
388 นางณัฐฐิญา  วิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
389 นายอศัวิน  พริิยะภิญโญ ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
390 นายไพทูล  หลวงแนม ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
391 นางณัฐสุกานดา  ศิริแจม่ ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
392 นายพรีพงค์  มีแกว้ ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
393 นายเริงสันต์  ภูริคัมภีร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
394 นายอานันท์  ธัญญานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
395 นางสุภาณี  ผาสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
396 นางสาวสุมาลี  เกตุรามฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
397 นางพนูพศิ  ศรีเกษ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน่
398 นายพรชัย  ตันติเมฆิน ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
399 นางมาลัย  เรืองฤทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
400 นางรัตนา  รุ่นประพนัธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
401 นางศิริพร  แจม่ใส ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
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402 นางขนิษฐา  หน่อสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
403 นายธนวงศ์  ทิพยม์าลัย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
404 นายพพิฒัน์  ศิริชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
405 นายพรีะกติ  อสิสอาด ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
406 นายมาโนช  คชาใย ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
407 นางสุพรรณี  วงศ์สุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
408 นายคร  คล่องดี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
409 นางสาวกวิตา  หุย้เจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
410 นายนพดล  ค ามณี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
411 นายนิคม  เพช็ร์น่วม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
412 นายพงศฐกร  กติติพชัรากร ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
413 นายสุทธิรักษ์  กาจหาญ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
414 นายสุรพงศ์  ค าลือ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
415 นางองัคณา  ล้ิมสีมารัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
416 นายอ าพนั  เมธนาวิน ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
417 นายเกษม  โชติช่วง ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
418 นายจรูญศักด์ิ  ทวยเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
419 นางนัทธมน  น้อยศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
420 นางสมลักษณ์  เด่ียววานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
421 นายสายณัห์  กจิบ าเพญ็ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
422 นายชัชวาล  รุ่งเรืองบางชัน ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
423 นางบ ารุง  พชิยานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
424 นายประภากร  สังฆะราม ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
425 นายมนตรี  ทองปาน ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
426 นายมนตรี  วารุกา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
427 นายสมนึก  คุ้มปาน ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
428 นายสุนทร  จองกา ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
429 นางอบุล  คุ้งบรรพต ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
430 นางสาวศุภลักษณ์  ทองโรจนาพฒัน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
431 นายประยรู  ล้อมค าดี ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
432 นางสาวภคมน  ค าราพศิ ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
433 นางนิภา  ศิริมัย ครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
434 นายณรงค์  คิมรัมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
435 นางวรัทยา  ชุมแวงวาปี ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
436 นางสุรียพ์ร  ทรวงโพธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
437 นายอ านาจ  แสงโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
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438 นางกรุณา  สิทธิพนัธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
439 นางจริาภรณ์  จนัแดง ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
440 นางสาวชนิตนันท์  พานิคม ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
441 นางนัยนา  สาลีผล ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
442 นางบุษบาจนัทร์  อ านวยสุขวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
443 นางพชัญ์สินี  โพยมรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
444 นางเพญ็ศิริ  สุทธิแยม้ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
445 นางวรนันท์  คีรีวงก์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
446 นางวราพร  พงศ์มั่นจติ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
447 นายวัลลพ  ศรีพระราม ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
448 นายวีรพล  สังขปัตร ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
449 นายสรรค์ทัศน์  เอี่ยมจอ้ย ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
450 นางสาลินี  คนบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
451 นายสุชาติ  สงวนสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
452 นายสุทิน  แทนบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
453 นางอญัชลี  รุจเิรข ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
454 นายคัมภีร์  ศรีณรงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์
455 นายสรรเพชญ  วิโรจน์เวชภัณฑ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์
456 นายสันติ  ระดมกจิ ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์
457 นายปรีชา  ด าเกล้ียง ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจนีบุรี
458 นายภิญโญ  หมายบุญ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจนีบุรี
459 นายมงคล  ไมตรีจติต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจนีบุรี
460 นายมาณพ  เปล่ียนแกว้ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจนีบุรี
461 นายสมโภชน์  ธีรวัฒนพนัธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจนีบุรี
462 นายสุพชร  วงศ์หมื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจนีบุรี
463 นายบรรจง  ฉตัรสระน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
464 นายดุสิต  ไกรวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
465 นางวรรณี  คงแป้น ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
466 นายวีรศักด์ิ  แวยโูซะ ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
467 นายสัมฤทธิ ์ ทิศพว่น ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
468 นางสาวจงกล  จนัทร์แจม่ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
469 ว่าที ่ร.ท.ชาตรี  รักษ์วงษ์ไทย ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
470 ว่าที ่ร.ต.บุญมั่น  มาลากรรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
471 นางสาวรวิรัชต์  ประพนัธ์โรจน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
472 นายรังสิต  ศรีไชยยนัต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
473 นายสุรศักด์ิ  มนีกานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
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474 นายเสรี  มีสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
475 นายอนุเชษฐ์  ปุณณะเวส ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
476 นางอบุล  บุญชุ่ม ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา
477 นางเกศสุดา  หอมลา ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
478 นายณรงค์  เอี่ยมประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
479 นายรัตน์  สอนใจ ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
480 นางสาวองัคณา  ชุวัสวัต ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
481 นายนิพฒัน์  อน้สุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคพงังา
482 นายชูศักด์ิ  บ ารุงศักด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง
483 นางสาวนันทพร  เทีย่งธรรม ครู วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง
484 นายประเสริฐ  คงฉมิ ครู วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง
485 นายราชพฒัน์  ชูสุวรรณ ครู วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง
486 นายวิโรจน์  ภักดีสังข์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง
487 นางโสภาภรณ์  พศุิทธางกรู ครู วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง
488 นายประพนัธ์  จนัทรมณี ครู วิทยาลัยเทคนิคพจิติร
489 นางสาวสริมน  ขนัสังข์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพจิติร
490 นางสายหยดุ  สุดสวาสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคพจิติร
491 นางอภิญญา  โชติบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคพมิาย
492 นางกลัยา  สุดแดน ครู วิทยาลัยเทคนิคพษิณุโลก
493 นางนนทพร  โพธิเ์งินนาค ครู วิทยาลัยเทคนิคพษิณุโลก
494 นางนลินรัตน์  พชัระพรรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคพษิณุโลก
495 นายบุญลือ  ชุมศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคพษิณุโลก
496 นายปกาศิต  ภัทรรังษี ครู วิทยาลัยเทคนิคพษิณุโลก
497 นางสาวศรีเปรม  คงกรุด ครู วิทยาลัยเทคนิคพษิณุโลก
498 ว่าที ่ร.ต.ศักดา  สุวรรณประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคพษิณุโลก
499 นายสมจติร์  คูหาจติ ครู วิทยาลัยเทคนิคพษิณุโลก
500 นางสาวชุติมา  ไทยวิรัช ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
501 นางพชัรีย ์ สุ่นสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
502 นางยวุนา  ศรีเอยีง ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
503 นายลิลิต  บุญเทียม ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
504 นายศิริพงษ์  จนัทรเศรษฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
505 นายอรรถพล  ภูเ่พชร ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
506 นายปุญญพฒัน์  ติณณพลนันท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
507 นายวิรัช  อ่ าส าอางค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
508 นางปารมี  จนัทรนิมิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
509 นายพเินตร  แสนปัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
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510 พ.อ.อ.สินทร  อู่เงิน ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
511 นายปัญญา  คงสมบูรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
512 นายมาวิล  โรจน์รัตนชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
513 นางสมบูรณ์  พทุธชัยยงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
514 นายทวี  ศิลาพนัธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็
515 นางธันยพร  ลีลาเศรษฐกลุ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็
516 นายมานิต  รัตนบุรี ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็
517 นายยทุธนา  รัตโส ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็
518 นายวิโรจน์  ว่องวรานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็
519 นายสมศักด์ิ  อามุตตาภรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็
520 นายสุชาติ  บุษยากลุ ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็
521 นางทิพยว์ิภา  โคตรสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
522 นายนพดล  กาญจนา ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
523 นายเรืองฤทธิ ์ ล ามะยศ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
524 ว่าที ่ร.ต.สมพงษ์  พนัสุดน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
525 นายอภัย  กนิาวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
526 นายนิมิตร  อมฤทธิว์าจา ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
527 นายประเสริฐ  บุญยงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
528 นายมโนช  ทองวล ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
529 นางจงดี  ชยนัตรดิลก ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
530 นายบรรเลง  ค าโฉม ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
531 นางสาวเปล่งศรี  ออ่นพลุ้ย ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
532 นายพนมเกยีรติ  น้อยมาลา ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
533 นางพวงรัตน์  ธ ารงทรัพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
534 นายเลิศชาย  สายสุทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
535 นายศรัณย ์ อารี ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
536 นายธาดา  นิมานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
537 นางนารียา  บุญเพง็ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
538 นายพชัรินทร์  แกว้เจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
539 นายยโูซฟ  หะยอีาซา ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
540 นางสุวดี  ศรีขวัญ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
541 นางอจัฉรียา  แกว้เจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
542 นางณิชนันย ์ ชูวงศ์เลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็
543 นายเพชร  อุ่นอนิทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็
544 นายมนูญ  น้อยนาแสง ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็
545 นางอดุมลักษณ์  ประถมบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอด็
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546 นางมาลี  ศิริมานะกลุ ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง
547 นางเรวดี  ด าทิพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง
548 นายสุพร  อนิทรสมบัติ ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง
549 นางสาวจริาวัลย ์ ไพบูลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
550 นางสาวนวรัตน์  สาหร่ายทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
551 นายประมุข  บุญเจริญปัญญา ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
552 นายวิรัชช์  เกตุงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
553 นางสายชล  ไวยสุระสิงห์ ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
554 นายสุวงศ์  วงศ์ภูดี่ ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
555 นายจติ  นิลทับ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
556 นายด ารงค์  พมิพส์กลุานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
557 นางสาวนริสสา  เกตุทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
558 นางสาวพชัรา  สมบูรณ์ยศเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
559 นายภาณุ  วัฒนวิชัย ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
560 นายมานพ  ทองใบ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
561 นายโรจน  โรจนสาครบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
562 นางละออ  โพธิภิรมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
563 นายวันชัย  เหนือมณีมงคล ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
564 นางสาวสไบทิพย ์ ธ ารงโชติ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
565 นางสมหมาย  เชิงจ าเนียร ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
566 นายสิงห์ขร  กลางใจ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
567 นางสิริวัฒน์  ทองเลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
568 นางสาวอารยา  โพธิพ์นัธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
569 นางราตรี  มะโหฐาน ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
570 นายทองหนัก  ดวงสุวรรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
571 นายนิเวศ  วงศ์ทองค า ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
572 นายสมศักด์ิ  โกมลวัฒนพงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
573 นางสหัทยา  เลิศธนา ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
574 ว่าที ่ร.ต.สิทธิรัตน์  อคัคะภิญโญ ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
575 นางกรรณิกา  ใจดี ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
576 นางกลัยาณี  กนกการ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
577 นางนิรชา  เกรียงไกรเพช็ร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
578 นางพรรณวิภา  มณีโลกย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
579 นายมานพ  ธีรสถติยธ์รรม ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
580 นายวิทยา  กอ้นทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
581 นางวิมล  สุวรรณทัศน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
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582 นายสาคร  พรหมประสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
583 นางสายสัมพนัธ์  แน่นอน ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
584 นายสุพจน์  กนกการ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
585 นางสุพชิฌาย ์ ศักด์ิไพบูลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
586 นายอนุสรณ์  นนท์ธราธร ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
587 นางอนิทิรา  เทศนวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
588 นายเกษม  สวัสด์ิอารีย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
589 นายเพทาย  นวลจนี ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
590 นายวรวิทย ์ สุวรรณเลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
591 ว่าที ่ร.ท.สมโภชน์  จงเจริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
592 นางจริาพร  อเุทนสุต ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพนู
593 นายพงศ์ศักด์ิ  ศรีมะเริง ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพนู
594 นางพรรณร าไพ  อนิโปธา ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพนู
595 นางสาวพมิพรรณ  บูรณ์สิริจรุงรัฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพนู
596 นางสาวสมใจ  เอื้อความดี ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพนู
597 นางอษุณีย ์ เวทโอสถ ครู วิทยาลัยเทคนิคล าพนู
598 นายเกศศักด์ิ  จนัทะฟอง ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย
599 นางสาวเบญจมาศ  โกมลไสย ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย
600 นายวงษ์  ไชยวัน ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย
601 นางสาวศรีเรือน  เอี่ยมจ ารัส ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย
602 นางปิยวรรณ  ชวลิต ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
603 นายภิญโญ  มัชฌิกะ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
604 นายลือชัย  จงมีเสร็จ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
605 นางวิไลลักษณ์  ราญสระน้อย ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
606 นางอรทัย  สฤษด์ินิรันดร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
607 นางชนานุช  นันตสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
608 นางนพวัลย ์ บุญมาก ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
609 นายปฏิคม  เทียมภักด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
610 นายศรีศักด์ิ  อุ่นสากล ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
611 นายศักดา  กิ่งโก้ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
612 นายส าเริง  บุญมาก ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
613 นางสาวสุภาวดี  ศิริขนัธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
614 นางสาวอมุา  อนรรฆมณีกลุ ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
615 นายชูชาติ  วงสอาด ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
616 นางดารณี  รัชฎาวรรณพงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
617 นายอภิศักด์ิ  เสือเฒ่า ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ



๒๗

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
618 นายสุริยา  แกว้มณี ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
619 นายอนิทรพชัร  ยงใจยธุ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
620 นายเชษฐา  คงพลปาน ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
621 นางเชาวลีย ์ ลิมปรุ่งพฒันกจิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
622 นายมิตรชัย  จนัทร์ศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
623 นายวิชัย  หงส์ศุภางค์พนัธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
624 นายวีระพจน์  ทองเสง่ียม ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
625 นางอรัญญา  ธีระภิญโญ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
626 นางอารดา  ภาสกรสหรัตน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
627 นายคมกฤช  ไวยติดต่อ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
628 นางพวงทิพย ์ อิ่มธนบัตร ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
629 นางเพญ็ศรี  วงศ์แสนเจริญดี ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
630 นายภิญโญ  ปิยะกลุ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
631 นายสมเกยีรติ  นันทรัตนพงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
632 นายสุวัฒ  ม่วงเขยีว ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
633 นายชูศักด์ิ  วงศ์สมบูรณ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
634 นางธนวรรณ  กนัตาภิรมย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
635 นายวิรัช  เพยีรธัญการ ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
636 นายปัญญา  รุ่งแจง้ ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
637 นายพนัธ์ศักด์ิ  พลอนิทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
638 นางโชติกา  ดาราโพธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
639 นางบังอร  ภิงคะสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
640 นางวัลลภา  ใจกว้าง ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
641 นายสมัย  อดุมศรี ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
642 นายวัชรธร  ผสารพนัธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสิชล
643 นายเอนก  พงศานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสิชล
644 นายประสาร  สุขสอน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
645 นายโพธิชัย  ศรีเดช ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
646 นายภาคี  บุราคร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
647 นายยงยทุธ  ลุงคะ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
648 นางรัชนี  ทรัพยสิ์น ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
649 นายณรงค์  พนัธุส์อิ้ง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
650 นางสาวพจิติตรา  มงคลนิมิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
651 นายมนัส  หงิมห่วง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
652 นายอาทร  จ าปาทิพย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
653 นายนิวัฒน์  ญาณวีรศักด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
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654 นายประสาน  คงจนัทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
655 นายประเสริฐ  หอมนาน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
656 นายพศิาล  ปทะวานิช ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
657 นายไพโรจน์  ช่วยนุกลู ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
658 นางระเบียบ  หนูรินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
659 นายวิชัย  ธรรมศิริไพบูลย์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
660 นางสาววิลาวัณย ์ พศิฉลาด ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
661 นางสุวรรณดี  ตุลวัฒนกลุ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
662 นายอดิศักด์ิ  ฟุง้เฟือ่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
663 นายอ านวย  สังขท์อง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
664 นายจรัญ  เทียมทัน ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
665 นางรวงทอง  ตังวัฒนา ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
666 นายวสันต์  ผ่องสว่าง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
667 นายวานิช  ทวิยานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
668 นายสุมิตร  วงษ์สวรรค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
669 นายอนันต์  ผลโพธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
670 นายปวุฒิ  เพชรไพรินทร์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
671 นายสุรพล  รูปงาม ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
672 นายกติธิเดช  เศรษฐวงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
673 นายหมวดตรีนพรัตน์  คล้ายนิมิตร ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
674 นายประสาร  แสงเหมือนคง ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
675 นางพรทิพย ์ รัตนพนัธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
676 นางยนิดี  สมาธิ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
677 นางรัชนา  เกยีรติธิวัฒน์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
678 นายราวี  ด้วงไพรี ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
679 นางสาววลัยลักษณ์  ชาญชญานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
680 นายวุฒิ  จริงจติต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
681 นายสมชาย  พลูสวัสด์ิ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
682 นายสัมพนัธ์  ทิพาพงศ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
683 นายประยรู  สีนิล ครู วิทยาลัยเทคนิคอา่งทอง
684 นางวัลภา  สรรเสริญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอา่งทอง
685 นางสาวศรีสุรางค์  กล่ าประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคอา่งทอง
686 นายสมปอง  มะโนสาร ครู วิทยาลัยเทคนิคอา่งทอง
687 นางสาวสุภาภรณ์  โขมพตัร ครู วิทยาลัยเทคนิคอา่งทอง
688 นางอมัพา  มะปรางหวาน ครู วิทยาลัยเทคนิคอา่งทอง
689 นายจรูญ  ภูนะยา ครู วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ
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690 นายชาญวิทย ์ พศิออ่น ครู วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี
691 นางนิตยา  ดวงแข ครู วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี
692 นายปัญญา  จ าปาเทศ ครู วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี
693 นางละมัย  สมต้น ครู วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี
694 นายวิทยา  พงษ์หนองโน ครู วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี
695 นางสุมลรัตน์  กองแกว้ ครู วิทยาลัยเทคนิคอดุรธานี
696 นายสามารถ  สงเยน็ ครู วิทยาลัยเทคนิคอตุรดิตถ์
697 นางกาญจนาภา  โพธิน ครู วิทยาลัยเทคนิคอทุัยธานี
698 นายจ าเนียร  รัตนประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคอทุัยธานี
699 นายมนตรี  โพธิอ์อ่น ครู วิทยาลัยเทคนิคอทุัยธานี
700 นายสามารถ  อนิพรหม ครู วิทยาลัยเทคนิคอทุัยธานี
701 นางสุรีพร  ศิริจรรยา ครู วิทยาลัยเทคนิคอทุัยธานี
702 นายณรงค์  ศรีธัญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
703 นายนพดล  ยทุธภิญโญ ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
704 นายประดิษฐ์  พาชื่น ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
705 นางประภัสสร  โสภา ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
706 นางเมธาวี  ทศไกร ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
707 นางลักขณา  ไทยกลาง ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
708 นายสมคิด  ศิลาคุปต์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
709 นายสัญญา  ไกรยวงษ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
710 นายสัมฤทธิ ์ กาญจนสุนทร ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
711 นางสาวสุนันทา  เขยีวนิล ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
712 นายอเนก  หิรัญธนกลุ ครู วิทยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี
713 นางสุทธิชา  กุ๋ยฉนวน ครู วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการท่องเทีย่วกรุงเทพ
714 นายวีระ  กาฬสิงห์ ครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
715 นางกญัชลี  กฤษณรุ่งเรือง ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
716 นางสาวชมพนูุช  บัวบังศร ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
717 นางสาวดวงพร  ธีระโรจนพงษ์ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
718 นางนิตยร์ดี  สุขปานประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
719 นางนิสา  นิลคูหา ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
720 นางประภาพรรณ  เฉลิมวัฒน์ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
721 นางสาวภัทรภร  สายเชื้อ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
722 นางมาลี  สืบตระหง่าน ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
723 นางยวุรินทร์  กติต์ิอคัรโกสิน ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
724 นางวิกรานตา  โชติช่วงรัศมี ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
725 นางสาวสุธีร์  เปรมมงคล ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
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726 นางสาวสุรัสดา  วิบูลยจ์นัทร์ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
727 นางอษุา  ผลินยศ ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
728 นางถรินุต  ศรีคนองเกยีรติ ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
729 นางวันเพญ็  ยิ้มเยื้อน ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
730 นางศุภรัตน์  ใจสะอาด ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
731 นางสาวอรุณี  เมฆาธร ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
732 นางอษุณีษ์  ศุขสุทธิ ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
733 นางชนาพร  สันติกลุ ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
734 นายสมภูมิ  ศรีบุญงาม ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
735 นางสุจนิดา  นิลคง ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
736 นางสุนันทา  นันทมนตรี ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
737 นายสุรัตน์  ภูพ่งศ์สกลุ ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
738 นางวลีย ์ จนิดามัง ครู วิทยาลัยพณิชยการอนิทราชัย
739 นางขนิษฐา  ตรีคุณประภา ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
740 นายณัฐสันต์  ขจติระบิน ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
741 นางสาววรารัตน์  ค าเมือง ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
742 นางนพกาญจน์  ชิ้นประกอบเกดิ ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
743 นางนฤมล  วิสุทธิพนัธุ์ ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
744 นายพยงค์  พรหมชาติ ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
745 นางสาวสมสมัย  พลอนิตา ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
746 นางสุภาพร  เจริญเวศยางกรู ครู วิทยาลัยสารพดัช่างกาญจนบุรี
747 นางอมัพร  บุศปพงศ์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างกาญจนบุรี
748 นางบุญญรัตน์  สุขศิลป์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างจนัทบุรี
749 นางวรรสนันท์  สนุ่นพทิักษ์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างเชียงใหม่
750 นางวีรา  โปซิว ครู วิทยาลัยสารพดัช่างตรัง
751 นางสาวสิรินีย ์ แซ่ตัน ครู วิทยาลัยสารพดัช่างตรัง
752 นางจนิตนา  สง่า ครู วิทยาลัยสารพดัช่างธนบุรี
753 นางวิไล  เหรียญวิทยากลุ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างธนบุรี
754 นายสมภาส  จติรา ครู วิทยาลัยสารพดัช่างนครราชสีมา
755 นางสุชาวดี  อคัรมนตรี ครู วิทยาลัยสารพดัช่างนครราชสีมา
756 นายก าพล  เยี่ยมแสง ครู วิทยาลัยสารพดัช่างนครศรีธรรมราช
757 นายเดชา  ชุมทัพ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างนครหลวง
758 นางทัศนีย ์ พงศ์สร้อยเพช็ร ครู วิทยาลัยสารพดัช่างนครหลวง
759 นางรัตนา  เกดิผล ครู วิทยาลัยสารพดัช่างนครหลวง
760 นางลาวัลย ์ อน้หาด ครู วิทยาลัยสารพดัช่างนครหลวง
761 นายอดุร  ภัทรพงศ์พนัธ์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างนราธิวาส
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762 นางสาวพชัรีย ์ แกน่จนัทร์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างบรรหาร-แจม่ใส
763 นายสุทิน  จนัทร์อ าไพ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างพระนคร
764 นางอภิณห์พร  พพิฒัวงศ์เกษม ครู วิทยาลัยสารพดัช่างพระนคร
765 นางบุษบง  หาญเจริญ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างพระนครศรีอยธุยา
766 นายพยนต์  ภูน่พคุณ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างพจิติร
767 นางนันทวรรณ  ป้อมสุข ครู วิทยาลัยสารพดัช่างพษิณุโลก
768 นางสาวรุจริา  นิลเพชร์พลอย ครู วิทยาลัยสารพดัช่างราชบุรี
769 นางรัชฎากร  ไชยสิทธิ์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างล าปาง
770 นางอมรฤทธิ ์ สุขมณี ครู วิทยาลัยสารพดัช่างล าปาง
771 นายชิล  แสนสุภา ครู วิทยาลัยสารพดัช่างสกลนคร
772 นางนาฎ  ศิริอกัษร ครู วิทยาลัยสารพดัช่างสงขลา
773 นางสาววันทนีย ์ ทองค าจนัทร์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างสงขลา
774 นางศะศิเพญ็  โรจนาคม ครู วิทยาลัยสารพดัช่างสงขลา
775 นายอาชาน  ไชยรักษ์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างสงขลา
776 นางกรรณิกา  แสงดี ครู วิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรปราการ
777 นายพนูศักด์ิ  อติชาต ครู วิทยาลัยสารพดัช่างสมุทรปราการ
778 นายธินภ  ธนนันทวิมล ครู วิทยาลัยสารพดัช่างส่ีพระยา
779 นายประสาร  ถนนทิพย์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างส่ีพระยา
780 นางสุภาณี  เฉลยวาเรศ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างส่ีพระยา
781 นายนคร  เมฆพฒัน์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างสุโขทัย
782 นายประยทุธ  รัตนปัญญา ครู วิทยาลัยสารพดัช่างอดุรธานี
783 นายชณรรษ  ฤทธิเลิศ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างอบุลราชธานี
784 นางภัทริดา  ครุฑสินธุ์ ครู วิทยาลัยสารพดัช่างอบุลราชธานี
785 นายสุทธิพงษ์  บุญละคร ครู วิทยาลัยสารพดัช่างอบุลราชธานี
786 นางจรรยา  นวลมีชื่อ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
787 นางสาวแพรวพรรณ  อทุัยรัตนกจิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
788 นางมณฑิรา  ทองน้อย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
789 นางณัฐสุภา  ยาโสภา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
790 นางดรุณี  อุ่นศิวิไลย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
791 นายไตรภพ  เทียบพมิพ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
792 นางผกายนุช  จติต้ังบุญญา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
793 นางพรพรรณ์  บุญรักษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
794 นางพชัราภรณ์  ทัศนศรีวรการ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
795 นางสาวอารีย ์ ภูม่ณี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
796 นางอ าพร  สุคนธรัตนสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่
797 นายกรีฑาพล  พกุภิญโญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
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798 นางจนัทนี  จนัทรศร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
799 นางสาวสมศรี  เตชะมา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
800 นางสาวอจัฉรา  มานะอริยกลุ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
801 นางกาญจนา  นามวงษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
802 นางพมิพท์ิพย ์ สุภาพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
803 นางวรนุช  จติต์เจยีรนัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
804 นายวารุศาสน์  จลุอกัษร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
805 นางวิลาสิณี  เลาหะนันท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
806 นางสาวสุภาภรณ์  เนียมพลับ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
807 นายอภินันท์  กล่ินหอม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
808 นางกฤตยา  พลยมมา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
809 นางสาวนวลอนงค์  อชุุภาพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
810 นางพรรณวดี  ปุญญาพสุิทธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
811 นางเสาวภา  ไล้ทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
812 นายสวัสด์ิ  จอมพนู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
813 นางสุวนา  เชี่ยววานิช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
814 นายอดุมศักด์ิ  ชัยวงค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
815 นางสาวเกศริน  เกาะดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
816 นางนารี  สุวรรณโภคัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
817 นางนิภาพนัธ์  แสนมโนรักษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
818 นางศรีพรรณ  เผ่าบุญเสริม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
819 นางสาวสุนิสา  ปิน่เจริญ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
820 นางสุภาพร  รูปข าดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
821 นางสุภาภรณ์  แสงจนัทร์โอภาส ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
822 นางชวัลกร  พฤกษสุขเกษม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
823 นายพทัยา  จนัโทกลุ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
824 นางสาวตลับ  ฉลาดแพทย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
825 นายธวัช  ปราณพานิชกจิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
826 นางพฒันี  มณีบาง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
827 นางสาววัลภา  ภูปากน้ า ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
828 นางสุพฎัรา  นพคุณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
829 นางสาวอนิดา  แตงออ่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
830 นางกิ่งกาญจน์  ส่งตรัส ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
831 นางณภัทร  ทับโพธิ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
832 นางนันทนา  แสงสว่าง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
833 นางปพร  ชนินทร์เศรษฐ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
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834 นางประภัสศิริ  สินธุไ์พฑูรย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
835 นางสาวสายสุณีย ์ พณิธารทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
836 นางสาวดาราณี  ชาลี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
837 นางดุษฎี  วงศ์ไตรทิพย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
838 นางสาวเพญ็พสุิทธิ ์ เพชร์แกว้ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
839 นางสุธาทิพย ์ แสนเดช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
840 นายธีระพงษ์  อยู่สุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
841 นางนภา  กาญจนกจิโสภณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
842 นางพรทิพา  พกิลุกล่ิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
843 นางพรรณี  บุญศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
844 นางสุจนิต์  มั่นเจริญศิริ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
845 นางสุดาพร  บัวบุตร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
846 นางดวงเนตร  เอี่ยมหงษ์เหม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
847 นางสาวเพญ็ศรี  วงศ์สุเทพ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
848 นายไพรัตน์  จาติเกตุ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
849 นางอาริยา  นพรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
850 นางสาวอไุร  ศันสนียเกษม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
851 นายณัฐชานนท์  ภทรักษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
852 นางพชัรา  ศิริกลุยานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
853 นางมาริสา  อนันตเสถ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
854 นางสาววรรณา  มาลีหวล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
855 นางสมสมัย  เทพหัสดิน ณ อยธุยา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา
856 นางจนิดารัตน์  นนท์ธราธร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก
857 นายธีรยทุธ  สมบูรณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก
858 นางมยรีุ  ประทุมมาศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก
859 นางชื่นสุมณ  อว่มเครือ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
860 นางพมิลศรี  สุขอนันต์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
861 นางสาวมณีรัตน์  มีโภคี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
862 นางสาวรัชนี  ทัง่ศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
863 นางสาวสุรัตน์  คีรีชัยวัฒน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
864 นางบังอร  ชุณห์วัฒนะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
865 นางวิภวานี  สุกนัธวณิช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
866 นางสุภาภรณ์  นาคพนัธุ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
867 นางบุษบา  จริงบ ารุง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
868 นายภุมพล  อริยะนนทกร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
869 นางวันเพญ็  ทะสุนทร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
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870 นางสาธิตา  ปราบภัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
871 นายสุกี้  เงินอนิต๊ะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
872 นางอรชา  เงินอนิต๊ะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
873 นายอารักข ์ ลัญฉกวิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
874 นายกนัตฐ์พงษ์  วัฒนวาทิตกลุ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็
875 นายก าธร  ถิ่นพฤกษ์งาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็
876 นายคณิจศักด์ิ  ค าภักดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็
877 นางปรัศนี  สัตยากลู ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็
878 นางสาวยพุา  ภูมินรินทโชติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็
879 นางสาวสุภาวดี  ภคพงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็
880 นายกฤษณะ  เฉลิมชัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
881 นายสวัสด์ิ  ประพฤติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
882 นางอารีรัตน์  พทุธวงค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
883 นายธาตรี  เนตยวิจติร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
884 นายบัญญัติ  พรหมรักษา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
885 นางประภาศิริ  เชี่ยววิชา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
886 นายวีระ  จารุสิงห์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
887 นางสมพศิ  สระแสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
888 นายจโิรภาส  ชุติมาศ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
889 นางราศิณี  ช่วยพนัธุ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
890 นางลดาพร  โฆษะโก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
891 นายกฤษณพงศ์  คงแกว้ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
892 นางเกษรา  ศรีศรโชติ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
893 นางจนิตนา  สุวรรณศรี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
894 นางณัฐฐา  ถนอมรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
895 นางพมิพร  สอพมิาย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
896 นางเพญ็ธิตา  คงแกว้ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
897 นางวราภรณ์  พรรณสมัย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
898 นางสาววลัยรัตน์  วิพฑุฒิกลุวาทย์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
899 นางสุพตัรา  บุญประเสริฐ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
900 นางกหุลาบ  สุขปาน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
901 นายชุติพงศ์  สุวรรณประเสริฐ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
902 นางกาญจนา  พรหมปัน้ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
903 นายปดิพฒัน์  ค าอนิทร์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
904 นายเอนก  ปิน่เงิน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
905 นางสาวชิรญา  พรมทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
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906 นายมนต์ชัย  อมัพวานนท์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
907 นางกญัญ์พดิา  สุขสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
908 นางสาวกญัฐิภา  ศุภลักษณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
909 นางจารุวรรณ  อมรกลุ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
910 นางณัฐกาญจน์  ผลผลา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
911 นางธนภร  ฤทธิเกษม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
912 นางสาวเพญ็พร  พนัธุนะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
913 นางสาวโศจกิานต  ปานดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
914 นางสุวิมล  ศรีแสง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
915 นายเสรี  จ าเนียร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
916 นางบุญมี  พชัรมงคล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
917 นางรัชดากร  เหล่ียมดี ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
918 นางพรอ าไพ  แยม้มณฑา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
919 นายวิชัย  จนิดาไพโรจน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
920 นางสาวศิริวรรณ  เมฆวัฒนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
921 นางอรสา  ฮงทอง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
922 นายกนัตภณ  โพธิสาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี
923 นางสาวจารุวรรณ  เกษมสุข ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี
924 นางพรรณลินี  พนูสาระคุณ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอดุรธานี
925 นางกิ่งแกว้  แสงอดุมรัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอตุรดิตถ์
926 นายพเิชษฐ  สุวรรณชื่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอตุรดิตถ์
927 นายชัยยงค์  บุญดาว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี
928 นางมาลี  ไชยกลุ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี
929 นางสาววิจติรา  ตังคโณบล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี
930 นางศุภากร  เชาว์นวม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี
931 นายสุยศ  นามเฑียร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี
932 นายอ านวย  วรพงศธร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี
933 นายโอภาส  กมล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี
934 นางมาตรฤดี  ชุณหบัณฑิต ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
935 นางสาวอทุัยวรรณ  อคัรวุฒิ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
936 นางอษุา  พงษ์เภตรารัตน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
937 นางสาวพชัรินทร์  รุจโิกไศย เจา้พนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
938 นางชมัยพร  เหมือนโพธิ์ เจา้พนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
939 นางพวงพยอม  พรมสาร เจา้พนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
940 นางสาวรัชนี  พงษ์รูป เจา้พนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
941 นางสุนิสา  ทับนิล เจา้พนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
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     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

1 นางสุกญัญา งามบรรจง รองเลขาธิการ
2 นางนิรมล ตู้จนิดา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
3 นางสุภานัน ตันตราจณิ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน
4 นางสาวพรรณภา ชุติพนัธ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ ส านักการคลังและสินทรัพย์
5 นางสาวศิริพรรณ ประพฤทธิต์ระกลู นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ ส านักการคลังและสินทรัพย์
6 นางรัตนา ยศบุญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
7 นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
8 นางสร้อยมาศ ศิลาวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
9 นางสมพร ล าเจยีก นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

10 นางสาวเอกวรรณ ต้ังซุยยงั นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
11 นายพติตินันท์ ค าสา นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน
12 นางอญัชลีพร วิรัชกลุ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน
13 นายมานะ เตียวแช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
14 นางสาวกลัยา ชูโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
15 นางอารีรัตน์ ออ่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
16 นางศรีสุดา ศรีขาว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
17 นางสาวศิริวรรณ สุขศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
18 นายสุรจกัษณ์ ทศรฐ นิติกรช านาญการพเิศษ ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
19 นางสาวธิดา ชื่นเลิศสกลุ นิติกรช านาญการพเิศษ ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
20 นางอรวรรณ โอวรารินท์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
21 นางวรรณี จนัทรศิริ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
22 นางสาววัชรี เทียนไทย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
23 นางปิยาภรณ์ กรรพฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
24 นางวัฒนีย ์รัตนโกสุม นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักอ านวยการ
25 นางดรุณี พกิรมสุข นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักอ านวยการ
26 นางจรรยา สกลุตัง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักการคลังและสินทรัพย์
27 นางสาวปราณี เกดิเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักการคลังและสินทรัพย์
28 นางสมใจ ทองหุน่ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักการคลังและสินทรัพย์
29 นางสาววิชาดา วิไลเจริญพฒัน์ นักวิชาการพสัดุช านาญการ ส านักการคลังและสินทรัพย์
30 นางสาวสุดา โต๊ะชื่นดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
31 นางสุดากาญจน์ วงศ์ษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
32 นางสาววรนุช รุ่งเรืองเจริญกลุ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักพฒันานวัตกรรมการจดัการศึกษา
33 นางศรีสุดา อนิทรบุญสม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
34 นางอารีย ์สกลุรัตนเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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35 นายเทวินทร์ ทองมี นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักอ านวยการ  
36 นางวัฒนา นัดดา เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
37 นางสาวอาภรณ์ นิยมปัทมะ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่

1 นายสมศักด์ิ  กรีติดนัยกลุ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายส่งเสริม  เม่งบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสาวศุภรัตน์  พลูศิริ ศึกษานิเทศก์
4 นางอมรา  ตรีรัตน์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
5 นางสุจติรา  บุญภูพนัธ์ตันติ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
6 นางอบุล  ประสงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
7 นายศุภโชค  แซ่ต๋ัน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
8 นายเพยีร  บุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกยาง
9 นายยทุธนา  บุตรฉิ้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง

10 นายวีรยทุธ์  บ่อหนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
11 นายสมบูรณ์  อวยศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับปริก
12 นายรภัทกร  บัวแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่
13 นายธนวัฒน์  สารสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว
14 นายวิค  ผิวเหลือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมสัก
15 นางมลิวัลย ์ ป่านเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์
16 นายพชิิต  สมสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนอา่วลึก
17 นายสมศักด์ิ  สินทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยปริศนา
18 นายวิจติร  สังวาลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าแดง
19 นายสุนทร  พธิาพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดภูมิบรรพต
20 นายประสิทธิ ์ สัตยจ์ติร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่าหมาด
21 นายชอบ  ทับทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระแอะ
22 นายสุจนิต์  หมุกแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน
23 นายกติติ  เสริมเกยีรติวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนต่อ
24 นายปรีชา  กาหลง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก
25 นางสุพตัรา  ศิริรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะไทร
26 นายอดุม  เตบเสริม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล
27 นางจนัทรา  คงขมึ ครู โรงเรียนบ้านเขาต้ัง
28 นางอรพนิท์  กอ่แกว้ ครู โรงเรียนทุง่พะยอม
29 นางริดานัน  ศรีพารา ครู โรงเรียนบ้านน้ าจาน
30 นายธัชกร  ศรุตโยภาส ครู โรงเรียนบ้านหว่างคลอง
31 นายเฉลิม  ช่วงชล ครู โรงเรียนบ้านหว่างคลอง
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32 นางปราณี  ตุกชูแสง ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
33 นางกิ่งแกว้  วิจติร ครู โรงเรียนบ้านอา่วนาง
34 นางอรุณี  พงศ์ชยตุม์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
35 นางพรทิยา  พกิลุสนธยา ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
36 นางสุณีย ์ ศรีมณี ครู โรงเรียนอตุรกจิ
37 นางจดิาภา  นาคะวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
38 นางเบ็ญจพรรณ  อกุฤษณ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
39 นางชนิตา  ศรีวิสุทธิพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านทับปริก
40 นางล ายอง  จนัทรโชติ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก
41 นายสุวิพฒัน์  โสภณสุขสถติย์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
42 นางฉลวย  นวลใย ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
43 นางสุนันต์  สิริปิยธรรม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53
44 นางวิลาวัณย ์ เอง่ฉว้น ครู โรงเรียนบ้านน้ าร้อน
45 นางอ าพร  ผู้ภาวศุทธิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก
46 นางเบญญาภา  รามสินธุ์ ครู โรงเรียนคลองพน
47 นางกติติยาพร  พทิักษ์ปกรณ์ ครู โรงเรียนคลองพน
48 นางสมร  สาระวารี ครู โรงเรียนคลองพน
49 นางถาวร  ค้าของ ครู โรงเรียนบ้านคลองไคร
50 นางอวยพร  พนประชาเชษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแรด
51 นางสุณี  คล่องแคล่ว ครู โรงเรียนบ้านคลองแรด
52 นางสาวสุปาณี  นาวารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย
53 นายณรงค์  มณีโชติ ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา
54 นายประสิทธิ ์ ศิลวิศาล ครู โรงเรียนบ้านนางรอง
55 นายประยรู  คงรอด ครู โรงเรียนบ้านบางเตียว
56 นางอารมย ์ ไมยวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสถติโพธาราม
57 นางเนืองนิตย ์ ทองเจมิ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44
58 นางกนกพร  เพง็แพง่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอา่วลึกเหนือ
59 นางพรทิพย ์ รัตนบุษย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอา่วลึกเหนือ
60 นางศมนวรรณ  เพช็รพวง ครู โรงเรียนวัดนาเหนือ
61 นางอาลัย  เกดิหนู ครู โรงเรียนวัดบางโทง
62 นางจติวรา  แกว้ตาทิพย์ ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมอา่วลึก 2
63 นางเรณุกา  สืบสาย ครู โรงเรียนอา่วลึก
64 นางสาวสุนันทา  ค ามี ครู โรงเรียนบ้านถ้ าเสือ
65 นายประจวบ  พลอยละออง ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าแดง
66 นางยนิดี  สุยแกว้ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ปรือ
67 นางสาคร  เกตแกว้ ครู โรงเรียนบ้านควนม่วง
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68 นางสวภรณ์  นิจพรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่กลาง
69 นางส าอางค์  หวังผล ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
70 นางดวงมาลย ์ นุ้ยขาว ครู โรงเรียนบ้านโคกยงู
71 นางกาญจนา  เพชรชุม ครู โรงเรียนบ้านเขาฝาก
72 นายประสาน  เหลนเพช็ร ครู โรงเรียนบ้านหลังโสด
73 นางสาววรางคณา  เจนนพกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน
74 นางอสันี  พว่งสะอาด ครู โรงเรียนบ้านปากหยา
75 นางพรพมิล  เกดิหิรัญ ครู โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อทุิศ
76 นางมะลิ  ลีลาสุธานนท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์2
77 นางสุทธิถ์นอม  บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านคลองหมาก
78 นางมาลา  แกว้มนตรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์1
79 นายสุรัติ  บุญเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านบางหอย
80 นางพรนิภา  ชูประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านนาพรุ
81 นายสุรพงค์  วรรณโน ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
82 นางปราณี  สาระภี ครู โรงเรียนบ้านควนต่อ
83 นายวิมล  ไชยสุข ครู โรงเรียนบ้านทุง่สาคร
84 นางวันดี  ไชยสุข ครู โรงเรียนบ้านทุง่ประสาน
85 นางเกยีรติสุดา  นาคพนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
86 นางกรรณิการ์  สอนเสริม ครู โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
87 นางสิริพร  มุกดามนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี
88 นางสาวจริารัตน์  พาลีกณัฑ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี
89 นางดวงพร  โชติรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทับปริก
90 นางทรรศนีย ์ หล่อสุพรรณพร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่
91 นางเยาวดี  รจติพนัธุ์ ครู โรงเรียนทุง่ต้นปีก
92 นายจ าเนียร  โรยอตุระ ครู โรงเรียนวัดห้วยโต้
93 นายโกศล  สุวรรณโน ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
94 นายสถาพร  ปุริสชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
95 นางสายชล  แกว้สุข ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว
96 นางกนกวรรณ  สายนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา
97 นายธรรมวิชญ์  ล่ิมนา ครู โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง
98 นายสมเกยีรติ  บัวแกว้ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ครก
99 นางสาวอมัพร  ฐิติมานะกลุ ครู โรงเรียนบ้านคลองไคร

100 นายสุวิทย ์ บัวศรี ครู โรงเรียนบ้านทับไทร
101 นายสีวราง  ร่าหีม ครู โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ
102 นายศุกร์  แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านแหลมสัก
103 นางพยอม  ชูสันตินิรันดร์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมสัก
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104 นางนวลจนัทร์  วงศ์หรอด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอา่วลึกเหนือ
105 นางสุจนิ  พทิักษ์ศักด์ิธ ารง ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ
106 นายสมศักด์ิ  ศักด์ิแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเขาล่อม
107 นางอ าพา  ร่างมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ
108 นางนิลุบล  บุตรหล า ครู โรงเรียนบ้านบากนั
109 นางสุทธิกานต์  เอง่ฉว้น ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44
110 นางชุติมา  ซ่อนกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44
111 นายพลูสุข  สมดวง ครู โรงเรียนบ้านควนม่วง
112 นางปราณีต  บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกอตง
113 นางประไพ  จนัทร์ผ่อง ครู โรงเรียนบ้านกอตง
114 นางสาวพรพมิล  หนูด า ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน
115 นายประเสริฐ  ธนาพมิพศิ์ริ ครู โรงเรียนบ้านสังกาอู้
116 นางวัชรีย ์ ค าพทุธ ครู โรงเรียนบ้านบกเกา้ห้อง
117 นายสุทิน  รามสิน ครู โรงเรียนบ้านหลังสอด
118 นายอมร  ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
119 นายประคอง  ปัญโญ ครู โรงเรียนบ้านบางหอย
120 นางละออง  เอง่ฉว้น ครู โรงเรียนบ้านสะพานพน
121 นางพรพมิล  ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
122 นางสาวจรวย  บัวฉมิ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์2
123 นางสมพร  ตูแวหมะ ครู โรงเรียนบ้านควน
124 นางมณี  เฉดิโฉม ครู โรงเรียนบ้านแหลมกรวด
125 นายนิยม  แกว้หนูนวล ครู โรงเรียนบ้านคลองร้ัว
126 นายสันติ  สุวรรณทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองยวน
127 นางจนิดา  เทพเกล้ียง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์1
128 นางสาคร  อาษา ครู โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
129 นางนารี  กงัแฮ ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น
130 นางสมศรี  สุวรรณวรชาติ ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น
131 นายจ านงค์  โป้ซ้ิว ครู โรงเรียนบ้านทุง่สาคร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
1 นายสุรชัย  ทองทวี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวอาบทิพย ์ คล้ายวรรณ ศึกษานิเทศก์
3 นางสาวอารยา  สระแกว้ ศึกษานิเทศก์
4 นายอ านวย  พทุธมี ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท
5 นางพฒันา  เกตุกาญจโน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระต าหนักสวนกหุลาบ
6 นายวิชัย  นาสมยนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
7 นางลมัยพร  แหล่งหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
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8 นายสุวรรณ   ยะรังวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์
9 นายสมัย  สวนสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

10 นางอญัชรินทร์  กมลวัตราธิคุณ ครู โรงเรียนดาราคาม
11 นางวัชรีพร  วรินทร์นุรัตน์ ครู โรงเรียนดาราคาม
12 นางฉวีวรรณ  สุคันธรัตน์ ครู โรงเรียนทุง่มหาเมฆ
13 นางพชัรินทร์  ธรรมสังวาลย์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกยีรติ
14 นางอศัรอน  รักษ์สุจริต ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกยีรติ
15 นายศิริมงคล  รัตนพงษ์เพยีร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกยีรติ
16 นางกรรณิการ์  ก าลังหาญ ครู โรงเรียนบางบัว (เพง่ต้ังตรงจติรวิทยาคาร)
17 นางอ าไพทิพย ์ ยกยิ่ง ครู โรงเรียนบางบัว (เพง่ต้ังตรงจติรวิทยาคาร)
18 นางวรรณณี  สุวรรณวิหค ครู โรงเรียนบางบัว (เพง่ต้ังตรงจติรวิทยาคาร)
19 นางเพญ็ศรี  เลขาวิจติร ครู โรงเรียนบางบัว (เพง่ต้ังตรงจติรวิทยาคาร)
20 นางศิริลักษณ์  วัฒนจนิดา ครู โรงเรียนบางบัว (เพง่ต้ังตรงจติรวิทยาคาร)
21 นางมานิตา  ใจแจง้ ครู โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
22 นายพลัลภ  สัตยานุกลู ครู โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
23 นางเยาวเรศ  อจัจตุมานัส ครู โรงเรียนประถมนนทรี
24 นางอไุรวรรณ  กะล าพะบุตร ครู โรงเรียนประถมนนทรี
25 นางวิลาวัณย ์ สว่างเนตร ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกหุลาบ
26 นางสิริพร  กุ่ยกระโทก ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)
27 นางพรทิพา  ค าแหง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)
28 นางพจนีย ์ บุญมีวิเศษ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)
29 ว่าทีร้่อยตรีสมรรถ  สุขเจริญ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)
30 นางพชัราภรณ์  ทองม่วง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)
31 นางสาวอญัชิสา  ตะโกอนิทร์ ครู โรงเรียนพบิูลอปุถมัภ์
32 นางสาวสุประวีณ์  อศัวกลุภรณ์ ครู โรงเรียนพบิูลอปุถมัภ์
33 นางสาวนพวรรณ  ลิมป์เศวตกลุ ครู โรงเรียนพบิูลอปุถมัภ์
34 นางลัดดา  ไชยโพธิ์ ครู โรงเรียนพบิูลอปุถมัภ์
35 นางสาวมาลินี  เลาหิตกลุ ครู โรงเรียนพบิูลอปุถมัภ์
36 นางสมหมาย  เชาว์นะรัง ครู โรงเรียนราชวินิต
37 นางสิริรัตน์  ทองน้อย ครู โรงเรียนราชวินิต
38 นางสาธกา  พงษ์ไทย ครู โรงเรียนราชวินิต
39 นางศศินันท์  ศรีอาษา ครู โรงเรียนราชวินิต
40 นางประไพศรี  เนาวบุตร ครู โรงเรียนราชวินิต
41 นางกลัยา  หนูจา่ย ครู โรงเรียนราชวินิต
42 นางวริศรา  จนัทร์ฉาย ครู โรงเรียนราชวินิต
43 นางลออ  จติดวงเปรม ครู โรงเรียนราชวินิต
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44 นางอมรรัตน์  เสียงแจว้ ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
45 นางสุดาวรรณ์  อคัรบัณฑิต ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
46 นางจารุลักษณ์  หอมเกษร ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
47 นางณภาภัช  พยตัวิภู ครู โรงเรียนวัดชนะสงคราม
48 นางสาวบุญเรือง  เนียมโภคะ ครู โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส
49 นางสาลี  ทับเปรม ครู โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส
50 นายวุฒิชัย  ฉายวงศ์ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส
51 นางสิริรักษ์  โกก้ระโทก ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
52 นางอารีย ์ ซังยงั ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
53 นางธันยมนต์  ปากคลอง ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย ์(พทิักษ์ถาวรคุณ)
54 นางสุนันท์  มะโนลัย ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย ์(พทิักษ์ถาวรคุณ)
55 นางเบญจวรรณ  นาปุก ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
56 นางจริยาพร  ละว้า ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
57 นางนวลจนัทร์  มณีโชติ ครู โรงเรียนวัดโสมนัส
58 นางสาววราภรณ์  เนตรประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดหนัง
59 นางสาวปิยะพนัธ์  สุวรรณภูมานนท์ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม
60 นางสาวกฤชมน  อานทิพยสุ์วรรณ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม
61 นางวนิดา  พชันะพานิช ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม
62 นางอรทัย  อนันตศานต์ ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์
63 นางอธิชา  ดารกมาศ ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์
64 นางสาวสุพร  ชื่นคุ้ม ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์
65 นางสมจติ  ธิวรรณรักษ์ ครู โรงเรียนสายน้ าทิพย์
66 นางชุติมณฑน์  วสุประสาท ครู โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์
67 นางกอแกว้  สวัสดี ครู โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์
68 นางเตชินี  ภูท่อง ครู โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์
69 นางวรรณา  อารีวัฒนะ ครู โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์
70 นางเปรมจติต์  หลังสัน ครู โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์
71 นางอบุล  พึง่ธรรมจติต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
72 นางพชัรินทร์  เกษสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
73 นางสุลักษณา  ลาเต็บ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
74 นายวิรัตน์  พุม่ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
75 นางกมลทิพย ์ เพง่ผล ครู โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอปุถมัภ์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต 1
1 นางสาวพรรณรัตน์  สงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์
2 นางทิพยสุ์ดา  อ านวย นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นายสมรรถ  พวงแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวนา
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4 นายมณฑล  พลายมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)
5 นางดวงสมร  บาตรโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว
6 นายประเทือง  เรืองขนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ
7 นายสุรพล  พละศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (จนีาภักด์ิวิทยา)
8 นายณัฐนันท์  กล่ันบุศย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าส ารอง
9 นายตระการ  อดุมวงศ์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนุไทยธาราราม

10 นายเสรี  จนัทร์เจอืจนุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายกิาราม
11 นายพยอม  อสัโม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก
12 นายวุฒิ  ปานชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพงัตรุ
13 นายสมชัย  เสร็จกจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอเีห็น
14 นายมลเทียน  หวังจติต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจ ารูญเนติศาสตร์
15 นายสมวุฒิ  ศรีสังวรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบนเขาแกง่เรียง
16 นางสุนันท์  แม้นเดช ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
17 นางสาวบุญเรือน  เอี่ยมทิม ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
18 นางวาสนา  ตันติสุขารมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง
19 นางพมิพว์ดี  เกดิทองมี ครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม
20 นางรัญจวน  สฤษเนตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
21 นางทิพวรรณ  สายรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
22 นางสุรีย ์ ประทุมพร ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
23 นางผกา  เล่ือนพฤกษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
24 นางโศรยา  แพรไพศาล ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
25 นางเบ็ญจณี  ธรรมเกษร ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
26 นางอาภรณ์พรรณ  พงษ์สวัสด์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
27 นางจนิตนา  แสนค า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
28 นายบัณฑิต  ธรรมวิชิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
29 นางเฉลิมวรรณ  ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
30 นางรัชนี  เสถยีรธนานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
31 นางสุนันทา  วิเศษสันติกลุ ครู โรงเรียนวัดท่าน้ าต้ืน
32 นางสุพฒัตรา  สวัสด์ิพานิช ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
33 นางอมัพร  สระสีแสง ครู โรงเรียนบ้านพเุลียบ
34 นางเพญ็พกัตร์  เจนจบวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านพเุลียบ
35 นางวรลักษณ์  ฤทธิชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
36 นางสาวสุรางค์  ส่งบุญ ครู โรงเรียนวัดทุง่ลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา"
37 นางกอบกลุ  รสหวาน ครู โรงเรียนวัดทุง่ลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา"
38 นางพกิลุ  มาลาทอง ครู โรงเรียนวัดศรีอปุลาราม
39 นางสมบูรณ์  ดาวเจริญพร ครู โรงเรียนบ้านแกง่หลวง
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40 นางพชัรี  ดอกบัว ครู โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)
41 นางพศิมัย  พรหมสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
42 นายสมพร  เปียสนิท ครู โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
43 นางอรพนิท์  ธนวัฒน์วิไล ครู โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา"
44 นายยงยทุธ  บัวขม ครู โรงเรียนบ้านวังลาน
45 นายวิชาญ  อนิทกลู ครู โรงเรียนบ้านนากาญจน์
46 นางพมิพม์าดา  เอกพฒัน์นนทชัย ครู โรงเรียนวัดบ้านเกา่
47 นางสุมณฑา  ถ้ าทอง ครู โรงเรียนวัดอนิทาราม"โกวิทอนิทราทร"
48 นางณัฐกมล  สระทองอุ่น ครู โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
49 นางสาวภัชรินทร์  ศรีดาค า ครู โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
50 นางน้ าออ้ย  รักสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (จนีาภักด์ิวิทยา)
51 นางวันเพญ็  เยยีวยา ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น
52 นางสุชารัตน์  ศูนยพ์ลอย ครู โรงเรียนบ้านถ้ า
53 นายอรุณ  บ่อน้อย ครู โรงเรียนบ้านรางสาล่ี
54 นางเพญ็ศรี  ปานผาสุข ครู โรงเรียนวัดวังขนายทายกิาราม
55 นางมาริสา  ไชยะโชค ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รีสุขาราม
56 นายสุวัฒน์  ศรีสัตตบุษย์ ครู โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
57 นางประโลม  ลมพดั ครู โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
58 นางนาตยา  ชีวะนอรรถ ครู โรงเรียนวัดหนองพงัตรุ
59 นางเขมรัศมี  จนัทร์เพญ็ ครู โรงเรียนวัดหนองพงัตรุ
60 นางสาววาสนา  ทองเปลว ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
61 นางสุจติรา  แสวงทอง ครู โรงเรียนจ ารูญเนติศาสตร์
62 นางประยรู  เสร็จกจิ ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
63 นางพมิพรรณ  อยู่สุข ครู โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
64 นางสาวจรรยา  ตันธีระพลชัย ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง
65 นางดวงใจ  มากทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง
66 นายสันติ  ตะพงั ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
67 นางสาวผกามาศ  ส าแดงเดช ครู โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
68 นางอนัธิกา  มัณยากาศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
69 นายโอภาศ  พมิพรุ์น ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสด์ิ
70 นางสมควร  แกว้ใจรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปากดง
71 นายวิชิต  บุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านเนินไพร
72 นางอรพรรณ  พงศ์พทิักษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
73 นางชุติมา  เต้ียเนตร ครู โรงเรียนบ้านทุง่มะขามเฒ่า
74 นางโสภาพนัธ์  เนติบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกวาง
75 นางกฤติมา  พมิพก์ระจา่งพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านวังสารภี
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76 นางบุญครอง  ออคุ้มสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นานางหรอก"เพญ็ชาติอปุถมัภ์"
77 นางเอี่ยมจติร  พาทีเพราะ ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟา้ฝ่ายผลิตอปุถมัภ์)
78 นายโชดก  ฤทธิรุดเร่งพล ครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
79 นางสมศรี  มีแกว้ ครู โรงเรียนวัดวังศาลา
80 นางสารินทร์  อสัโม ครู โรงเรียนวัดวังศาลา
81 นายอดุม  กากี ครู โรงเรียนบ้านทุง่นา
82 นางประภาพรรณ  ศรีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเจา้เณร
83 นายบุญฤทธิ ์ ตันเส็ง ครู โรงเรียนวัดยางเกาะ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต 2
1 นายโชคชัย  ฟกัโต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
2 นายนคร  มากมีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะคร้ าเอน
3 นายไพโรจน์  ใจแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
4 นางสาวทิพรัตน์  จนัทนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ประทุน
5 นายไพโรจน์  กล่ินหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
6 นายสุชาติ  เสนีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ
7 นายฐวรรษ  รักกาญจนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเจา
8 นายอติชาติ  ชินพณัณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก
9 นายณัฏฐ์ปวีณ์  สาระศาลิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด

10 นายยนัต์  มาเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระจนัทอง
11 นายวิชาญ  นิยมกาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนางเล้ิง
12 นางทัณฑิมา  ศิรวัชรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา
13 นางเรณู  เปรมสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา
14 นางศิริพรรณ  นาคจุ้ย ครู โรงเรียนวัดคร้อพนัน
15 นางอ าพร  รัตนเดชก าจาย ครู โรงเรียนบ้านหนองลาน
16 นางรัชนี  อนิต๊ะปัญญา ครู โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
17 นางจฑุาภรณ์  ชัยเลิศ ครู โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
18 นางน้ ามนต์  ชินตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
19 นางสุกานดา  จารุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
20 นางสาวอารีย ์ ชูดวงแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
21 นางปราณี  เมตตา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
22 นางสาวสุธีรา  อจัฉริยธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
23 นางศีรณา  เกดิโภคา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
24 นางลักษิกา  แพทยว์งษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
25 นางสาวอนัญญา  หาญณรงค์ ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ"อตุสาหะวิทยาคาร"
26 นางวลีย ์ น้อยกาญจนะ ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ"อตุสาหะวิทยาคาร"
27 นายวรพจน์  น้อยกาญจนะ ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ"อตุสาหะวิทยาคาร"



๔๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
28 นางมยรีุ  จนัทรแดง ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ"อตุสาหะวิทยาคาร"
29 นางสมหมาย  จนัทร์บาง ครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ
30 นางสมถวิล  วันดีเรืองไพศาล ครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ
31 นางศิริพร  ชิดเครือ ครู โรงเรียนวัดส านักคร้อ
32 นางภัคชุดา  ธนะฐากรกลุ ครู โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
33 นางอไุร  แสงแตง ครู โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
34 นางอรุณรัตน์  เอี่ยมน้อย ครู โรงเรียนวัดหนองพนัท้าว (พรประชาวิทยาคาร)
35 นางสุปราณี  กล้าปราบศึก ครู โรงเรียนวัดหนองโรง
36 นางสาววรรณวิมล  บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกรด
37 นางลาวัลย ์ กนิษฐเสน ครู โรงเรียนวัดทุง่มะกรูด
38 นายสถาพร  ม่วงพณิ ครู โรงเรียนวัดทุง่มะกรูด
39 นางภิตินันท์  โซ่กล่ิม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ประทุน
40 นางศรีบังอร  จนัดา ครู โรงเรียนบ้านทุง่ประทุน
41 นางสุนีย ์ เนตรสน ครู โรงเรียนวัดดอนชะเอม
42 นายปรรณกร  วันดีเรืองไพศาล ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
43 นางสาวดรุณี  ประสมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ
44 นางสุณีย ์ สุทธิสินทอง ครู โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร)
45 นางสาวเตือนจติร์  คะเชนชร ครู โรงเรียนบ้านอโุลกส่ีหมื่น
46 นางประจบ  สุขอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
47 นางสาวเรณู  พระแท่น ครู โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
48 นางบุญมา  กล่ันดี ครู โรงเรียนวัดหนองลาน
49 นางวรรณา  บุญรังษี ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก
50 นายชาญชัย  เอี่ยมสุองค์ ครู โรงเรียนวัดบ้านทวน
51 นายโสภิต  โพธิท์อง ครู โรงเรียนวัดบ้านทวน
52 นายเจษฎา  วิทยสินธนา ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม
53 นางนันทิญา  ธนาภากลัยกฤต ครู โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
54 นายโสภณ  พนมชัยสว่าง ครู โรงเรียนบ้านรางยอม
55 นายโสภณ  พงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
56 นางจนัทร์ที  คชายทุธ ครู โรงเรียนวัดบ้านน้อย
57 นางอบุลรัตน์  นักเวชน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขยุ
58 นางบังอร  สอนใจ ครู โรงเรียนบ้านสระลุมพกุ
59 นางขวัญขา้ว  ยิ้มเยี่ยมสุข ครู โรงเรียนเกยีรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
60 นางสาวอารีย ์ ภุมรินทร์ ครู โรงเรียนวัดพงัตรุ
61 นายบัณฑิต  คงควร ครู โรงเรียนวัดพงัตรุ
62 นายสมหวัง  บุญส่ง ครู โรงเรียนบ้านโป่งกปู
63 นางเสาวรส  ปรางจโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งกปู
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64 นางสุรินทร์  จลุกจิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดเบญพาด
65 นางภิญญา  นวลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเบญพาด
66 นายพจนินทร์  จอมสวรรค์ ครู โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
67 นางศิริลักษณ์  เทีย่งธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
68 นางจฑุาภรณ์  วรรณากาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านโคราช
69 นางสาวจริยา  ดาระดาษ ครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105
70 นางนิตยา  สระทองเศียร ครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105
71 นายธวัช  สืบศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
72 นายเกศพล  สุขลาภ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
73 นายประสิทธิ ์ บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสระจนัทอง
74 นางมัทรี  ประกอบธรรม ครู โรงเรียนวัดดอนแสลบ
75 นางศิริภรณ์  พว่งทอง ครู โรงเรียนวัดเขารักษ์
76 นายมาเนช  เยยีวยา ครู โรงเรียนบ้านพนมนาง
77 นายสุรชัย  ละออ ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่
78 นายธานี  วิทยายนต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตายอด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต 3
1 นายปกาสิต  โรจนกลุ ศึกษานิเทศก์
2 นางไพรวัลย ์ ส าเภาเงิน นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นายสมัย  สุขศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล่ินถิ่น
4 นายนรา  สุขวิสิฎฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
5 นางสาวทวีศรี  วุฒิพมิลวิทยา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
6 นางธันยพร  สังขจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
7 นางเพญ็ศรี  คมข า ครู โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
8 นางมุกดา  พมิรอยแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเสาหงษ์
9 นายสมชาย  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านกยุแหย่

10 นางน้ าจติ  อนิทรคง ครู โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอทุิศ
11 นายบุญผ่อง  โพธิเ์งินงาม ครู โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอทุิศ
12 นายสมนึก  ประทีป ครู โรงเรียนบ้านหินดาด (ไทรโยค)
13 นางจนัทราภรณ์  มหาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เรือโกลน
14 นางอทิธานันทน์  สุขนฤวัศย์ ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
15 นางพนัทิพา  ไชยยะ ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
16 นางชไมพร  ทับทิมทอง ครู โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์
17 นายจรรยา  น้าสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านทุง่กา้งยา่ง
18 นางอรนันท์  ณ  พทัลุง ครู โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
19 นางบุษบา  พรมจิ๋ว ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
20 นางสุพตัรา  วรสุทธิพ์ศิาล ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
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21 นายบุญช่วย  เตชศุภกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
22 นายสมบัติ  อ่ าเยน็ ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
23 นางพลูศรี  หุน่ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
24 นางอญัชลี  โหล่ตระกลู ครู โรงเรียนวัดวังกว์ิเวการาม
25 นายไตรฤกษ์  จารุมา ครู โรงเรียนบ้านยางขาว
26 นายจ ารูญ  ภิรมยโ์พล้ง ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบรุี เขต 4
1 นายธีรนัย  รักษาวงศ์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
2 นางสาววิรัตน์  รัตนอารีกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
3 นายเรวัติ  ปานธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
4 นายสมศักด์ิ  เพลิงพษิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยา่งช้าง
5 นางนันทนา  สืบอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านยางสูง
6 นางภคมณ  สะอาดดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
7 นางสุภาภรณ์  คงเพชรศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
8 นางสาวโสภิต  สุกลุธนาศร ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
9 นายบัญชา  ตะเพยีนทอง ครู โรงเรียนวัดทุง่มะสัง (มิตรภาพที ่9)

10 นางกาหลง  โพธิพ์ว่ง ครู โรงเรียนวัดทุง่มะสัง (มิตรภาพที ่9)
11 นางบุญออ้ย  แซ่โง้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
12 นางวารี  เอกจติต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยา่งช้าง
13 นางสาวิตรี  วงษ์สอาด ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
14 นางรัตติยา  ล้ิมมั่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
15 นายณรงค์ศักด์ิ  พอ่ค้า ครู โรงเรียนบ้านหนองรี
16 นายปรีชา  อนิทรพรหม ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
17 นางทัศณี  อนิทรพรหม ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
18 นางกานต์รวี  วงศ์สุริฉาย ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย
19 นางสิริพร  วิเชียรโชติ ครู โรงเรียนวังเขาแกว้ (หง าอปุถมัภ์)
20 นายอวยพร  แกว้บรรจง ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
21 นางสุรินทร์  จนัทร์ผ่อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
22 นางกนกวรรณ  ปานธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
23 นางสมจติ  พนัธุช์ัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
24 นางกญัจนา  จฑุามณี ครู โรงเรียนบ้านหนองรี
25 นางวันเพญ็  แซ่ตัน ครู โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
26 นางพเยาว์  ยอดเพชร ครู โรงเรียนบ้านหนองยา่งช้าง
27 นางสาวศุทธิรา  ช่างปรีชา ครู โรงเรียนบ้านหนองยา่งช้าง
28 นางวนิดา  แผนใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
29 นางชูศรี  ชาญวิทยา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
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30 นายสุธีร์  นุ่มอมัพรศิริ ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง
31 นายส าเริง  คงคา ครู โรงเรียนบ้านน้ าโจน
32 นายวิโรจน์  วัฒนอนิทโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกแกว้
33 นางวันเพญ็  ศรีวิพฒันครุฑ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
34 นางปราณี  พนูประเสริฐศรี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
35 นางสุมิตตา  อนินา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
36 นางพลูศรี  สายกระสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1
1 นางสายรุ้ง  น้อยนาจารย์ ศึกษานิเทศก์
2 นายรัตตชัย  ปรีดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
3 นายวีระ  ภูอุ้ม นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
4 นายทรัพย ์ วรรณอ าไพ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพนวิทยายน
5 นายสมพงษ์  ดอนสถติย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนคอนเรียบอนุกลู
6 นายรักษ์ศักด์ิ  สิงห์มหาไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกนางามสามัคคี
7 นายวิโรจน์  สว่างบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตุวิทยา
8 นายประดิษฐ์  ดอนสมจติร ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมล าปาววิทยา
9 นายจงรักษ์  นนทะมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนน้ าเกล้ียงกล่อมวิทยา

10 นายชุติพนธ์  ชุ่มสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าออ้ยบ ารุงวิทย์
11 นายชัยณรงค์  โคตะนนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุใหญ่
12 นายอทุัย  ภูเต้าสูง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกลางวิทยา
13 นายสุรศักด์ิ  ปะกลิาพงั ผู้อ านวยการโรงเรียนท่านาจานวิทยา
14 นายนิพนธ์  ผลรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
15 นายอทุัย  ประกริะนะ ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 
16 นางสุดารัตน์  วงศ์พรหมเมฆ ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
17 นางส ารวย  กายะเสนา ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
18 นางประภาภรณ์  เทิดท าดี ครู โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
19 นางเมธวี  เยี่ยมสมบัติ ครู โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
20 นางศรีอมัพร  เรืองเสนา ครู โรงเรียนหนองโพนวิทยายน
21 นางจรีุรัตน์  ถิ่นโสภณ ครู โรงเรียนหนองกงุวิทยาคม
22 นางเลิศพร  บุญศรไชย ครู โรงเรียนหนองกงุวิทยาคม
23 นายวุฒิ  สุระเสียง ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
24 นายบุญเคน  ภูล้นแกว้ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
25 นางผ่องใสย ์ โพธิแ์ท่น ครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
26 นางวาสนา  ศรีไพรวรรณ ครู โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร
27 นางอรพนิ  สิงหกนัต์ ครู โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร
28 นายประสาตร์  สระประทุม ครู โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
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29 นางสาวรัตนา  มะเสนา ครู โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
30 นางลักษมี  จติจกัร ครู โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์
31 นายบัญชา  แกว้เมืองกลาง ครู โรงเรียนแกง่นาขามสามัคคี
32 นายอดิศักด์ิ  สมภาร ครู โรงเรียนแกง่นาขามสามัคคี
33 นางเจยีรจนัทร์ทอง  ส าราญจกัร ครู โรงเรียนชุมชนนาจารยว์ิทยา
34 นางส าราญ  ปรีดีย์ ครู โรงเรียนชุมชนนาจารยว์ิทยา
35 นายชนาสิน  เหล่าจมุพล ครู โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
36 นายวีระยศ  อนิเสมียน ครู โรงเรียนหนองทุม่สงเคราะห์
37 นางฉวีวรรณ  เกื้อปัญญา ครู โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
38 นางอษุา  ล าลอง ครู โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
39 นายธนิต  ออ่นส าอางค์ ครู โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร
40 นางค าเพชร  จนัทร์ธานี ครู โรงเรียนกลางดงราษฎร์อปุถมัภ์
41 นางรัชนี  อดุมรัตน์ ครู โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
42 นายสมยศ  มาตยสันต์ ครู โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
43 นายบัณฑิต  ภูพนัใบ ครู โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
44 นายศุภกร  สิงห์ธวัช ครู โรงเรียนกดุออ้สุขสวัสด์ิวิทยา
45 นางพชัรินทร์  นาคไทยสงค์  ครู โรงเรียนบ้านหลุบอนิทรราษฎร์บ ารุง
46 นายทวีศักด์ิ  ชินบุญ ครู โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
47 นางล าใย  ฉายจติต์ ครู โรงเรียนทุง่ศรีเมืองประชาวิทย์
48 นางบุญส่ง  ขนัโอฬาร ครู โรงเรียนวัดชัยสุนทร
49 นายวีระ  ถิ่นโพธิว์งศ์ ครู โรงเรียนวัดชัยสุนทร
50 นางสวาท  ภูคงสด ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
51 นางไพวัลย ์ ฉายจติ ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
52 นางอจัฉรา  เงินทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
53 นายทนงชัย  ลาภรัตนวิทยา ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
54 นางมะลิ  สินธุโคตร ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสัย
55 นายฉลาด  พรหมอาจ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสัย
56 นางละออง  ลาธุลี ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสัย
57 นางจติรา  กนัเดช ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสัย
58 นายศิริวัฒน์  จนัทร์เพชร ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสัย
59 นายอภิชาต  มหาแสน ครู โรงเรียนค าปลาฝาโนนชัย
60 นางถนอมศรี  สิทธิจนิดา ครู โรงเรียนปากน้ าราษฎร์บ ารุง
61 นายสมพร  บัวเสริฐ ครู โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา
62 นายอาคม  การภักดี ครู โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ ารุง
63 นายอารีย ์ สายเมือง ครู โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ ารุง
64 นายบุญเชียร  อรรคนันท์ ครู โรงเรียนเกา่น้อยโนนรังวิทยาเสริม
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65 นางจนัทรา  ศรีประมาณ ครู โรงเรียนเกา่น้อยโนนรังวิทยาเสริม
66 นายบรรจบ  วรสิงห์ ครู โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอท่่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
67 นางพศิวาท  สาช านาญ ครู โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอท่่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
68 นายชนินทร์  สุขเฉลิม ครู โรงเรียนท่ากลางแจง้จมวิทยา
69 นางสุทธิกมล  รัตนมาศ ครู โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา
70 นายพฒุ  จงกลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ าวิทยาคาร
71 นางจริาภรณ์  โพธิช์ิต ครู โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ าวิทยาคาร
72 นางเพลินจติ  ต้ังรัตนผล ครู โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ าวิทยาคาร
73 นายบุญช่วย  แฉล้มขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
74 นางณิชา  นาชัยโชติ ครู โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
75 นายพลศักด์ิ  เขจรรักษ์ ครู โรงเรียนหนองตุวิทยา
76 นางเกศิณี  ช านาญมาก ครู โรงเรียนชุมชนสีถานด ารงวิทย์
77 นางสุขจติต์  ระแวงวัน ครู โรงเรียนชุมชนสีถานด ารงวิทย์
78 นางทองพนั  โชติมุข ครู โรงเรียนโคกเมยประชาพฒันา
79 นางเอื้อมพร  ขนัศรีมนต์ ครู โรงเรียนโคกเมยประชาพฒันา
80 นางวาสนา  อดุมรัตน์ ครู โรงเรียนโคกเมยประชาพฒันา
81 นายสุขพล  ดอนโอฬาร ครู โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บ ารุง
82 นายบัณฑิต  ยบุลพนัธุ์ ครู โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
83 นายชัยณุพงศ์  บุตรสุริย์ ครู โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
84 นางพสิมัย  แสงพรหม ครู โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
85 นางประนอม  ดอนโชติ ครู โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
86 นางรัตนา  แกว้โคตร ครู โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย
87 นายสุริยน  จนัทรนคร ครู โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม
88 นายสุพงษ์  ปัททุม ครู โรงเรียนค าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
89 นางสาวจฑุาทิพ  ขนัธ์ปรึกษา ครู โรงเรียนสหัสขนัธ์วิทยาคม
90 นางจณัิฐตา  หารทา ครู โรงเรียนชุมชนแกง้ค าวิทยา
91 นางสุพนิ  อศิรานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนน้ าเกล้ียงกล่อมวิทยา
92 นายสงัด  จตัตุมรรค ครู โรงเรียนโนนป่าง้ิววิจติวิทยา
93 นายนิรมิต  รักษาชาติ ครู โรงเรียนชุมชนนามะเขอืวิทยา
94 นางตะวัน  พรรณรัตน์ ครู โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
95 นางวราลักษณ์  สินธุมา ครู โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
96 นางวรางคณา  แกน่ตาเนียม ครู โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
97 นายรุจโิรจน์  แพทยผ์ล ครู โรงเรียนบ้านโคกใส
98 นางระพพีรรณ  การอรุณ ครู โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พฒันา
99 นายสุระชัย  การอรุณ ครู โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พฒันา

100 นางสาวบัวพนั  อนัทรบุตร ครู โรงเรียนบ้านค าเชียงวัน
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101 นางวรรณภา  สันวิลาศ ครู โรงเรียนบ้านแกวิทยายน
102 นางฉวีวรรณ  ขนัธุแสง ครู โรงเรียนค าคาราษฎร์บ ารุง
103 นางสาวพวงเพชร  สาระขนัธ์ ครู โรงเรียนนาคูณวิทยา
104 นายวันชัย  นีระพจน์ ครู โรงเรียนนาคูณวิทยา
105 นางเครือฟา้  วังระหา ครู โรงเรียนสิงห์สะอาด
106 นางสาวพรรณภา  วังระหา ครู โรงเรียนสิงห์สะอาด
107 นายบัญญัติ  อศิรานนท์ ครู โรงเรียนสิงห์สะอาด
108 นายอศัรายธุ  บุรีรัตน์ ครู โรงเรียนกดุลิงวิทยาคม
109 นางสุมาลี  ศรีชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกดุลิงวิทยาคม
110 นายสมศักด์ิ  ฤทธิม์นตรี ครู โรงเรียนเหล่าออ้ยบ ารุงวิทย์
111 นายบัวพนัธ์  ขนานแขง็ ครู โรงเรียนเหล่าออ้ยบ ารุงวิทย์
112 นายทรงกลด  อรุณปรีย์ ครู โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
113 นางจรรยา  วงเวียน ครู โรงเรียนเหล่าเขอืงโนนเสียววิทยา
114 นางสมประสงค์  กล่ินศรีสุข ครู โรงเรียนสามัคคีส าราญวิทย์
115 นายสนั่น  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พฒันา
116 นายบวร  จรัสแผ้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุน้อย
117 นายดาบ  มณีกรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุกลาง
118 นางบุญมี  ภูเต้าสูง ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุใหญ่
119 นางประเสียน  ภูศรีนวล ครู โรงเรียนบ้านกดุแห่
120 นางสวย  ไชยบัตร ครู โรงเรียนค าหุง่ราษฎร์บ ารุง
121 นายสุวรรณ  มานะดี ครู โรงเรียนท่านาจานวิทยา
122 นางสุรีย ์ บุญถกู ครู โรงเรียนท่านาจานวิทยา
123 นายบุญรวย  ฤทธิธ์รรม ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
124 นางประยรู  ภูคงทอง ครู โรงเรียนหนองแคนวิทยา
125 นายวิชิต  ชานนท์ ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยายน
126 นายเรืองยศ  ภูคงทอง ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยายน
127 นายรัศมี  ธานีวรรณ ครู โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา
128 นายสุจติร  โรจนกร ครู โรงเรียนแกง้นางราษฎร์บ ารุง
129 นางพานรอง  เขจรภักด์ิ ครู โรงเรียนดงพยงุสงเคราะห์
130 นายสุพรม  เมตตา ครู โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
131 นางสาวกฤตพร  อรัญพลู ครู โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บ ารุง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2
1 นายเรืองฤทธิ ์ บุญแสน นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
2 นายภุชพงศ์  โคตรบัญชา นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นายไพบูลย ์ โนนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร
4 นายจ าปี  มัจจปุะ ผู้อ านวยการโรงเรียนนากงุวิทยาเสริม
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5 นายเกษม  ศรีสุธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
6 นางระเบียบ  จนัทร์ชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนปอแดงวิทยา
7 นายจรัส  อนิทะพฒุ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
8 นายทรงศักด์ิ  ประค าทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์
9 นายครองทรัพย ์ หน่อสีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวงัววิทยาคาร

10 นายวินัย  วิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนค าโองวิทยา
11 นายอเนกบุญ  นาชัยฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
12 นายจรัญ  สมภาร ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
13 นายณัฐพนธ์  ทองแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกลู
14 นายจนัทร์  ศิริโสดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางดงวิทยา
15 นายอมัพร  นาสุวรรณ ครู โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราฎร์ส่งเสริม
16 นางนิยม  หนองเสนา ครู โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราฎร์ส่งเสริม
17 นายสมจติร  สุศรีตรี ครู โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราฎร์ส่งเสริม
18 นางแพงศักด์ิ  นาสมภักด์ิ ครู โรงเรียนกดุฆ้องชัยวิทยา
19 นายบุญถิ่น  สินธิจนิดา ครู โรงเรียนกดุฆ้องชัยวิทยา
20 นางไพฑูรย ์ ครจ านงค์ ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
21 นางบุญเพิม่  หินค า ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
22 นางดุษฎีมาลา  ดวงพทิักษ์ ครู โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม
23 นายวันชัย  ดอกนารี ครู โรงเรียนบ้านสีสุก
24 นางอปัสร  ทัพสุริย์ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยาเสริม
25 นายไสว  ชมภูราช ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยาเสริม
26 นางประคอง  พนมเขต ครู โรงเรียนท่าเมืองส าราญวิทย์
27 นางสงกรานต์  โยธาฤทธิ์ ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
28 นางพรวิรุฬห์  วงศ์สุพรหม ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
29 นางเสริมสุข  ยลประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง
30 นายบุญมา  ขนัดี ครู โรงเรียนกดุจกิวิทยาคาร
31 นางส าลี  ภูติโส ครู โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
32 นายอาคม  แสงบุญเกดิ ครู โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์
33 นายรัตนศักด์ิ  ภูเกดิพมิพ์ ครู โรงเรียนค าไฮวิทยา (ยางตลาด)
34 นางอรุณลาย ์ ค าเขยีว ครู โรงเรียนค าไฮวิทยา (ยางตลาด)
35 นายพรชัย  กล้าขยนั ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
36 นางทัศนีย ์ ศรีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
37 นายพลัลภ  สุวรรณผา ครู โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง
38 นางวินิตย ์ ลาภบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
39 นางสาววันทนีย ์ ภูต้องใจ ครู โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
40 นางมาลัยวรรณ  เกตุค า ครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายน
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41 นายพลศิลป์  บูรพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
42 นางปรินนา  กอ้นแพง ครู โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา
43 นางสุภานี  ชนะกาญจน์ ครู โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
44 นายชัยวุฒิ  สาลี ครู โรงเรียนดงบังวิทยา
45 นางสมร  จรีพฒันพงศ์ ครู โรงเรียนหนองอเิฒ่าวิทยา
46 นางสุพรรณี  ปรีพลู ครู โรงเรียนหนองอเิฒ่าวิทยา
47 นางมัลลิกา  เชยชัยภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
48 นายสุรพงษ์  จนัโทภาส ครู โรงเรียนนาดีหลุมขา้ววิทยา
49 นายพบิูลย ์ เลิศมงคล ครู โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา
50 นางศรีประจนัทร์  ประค าทอง ครู โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์
51 นายชุมพล  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนหนองไผ่รัฐบ ารุง
52 นางกลัยาณีย ์ แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนหนองไผ่รัฐบ ารุง
53 นางล าพลู  มาตยค์ ามี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
54 นางวิภาวี  ค าแกว้ ครู โรงเรียนชุมชนดอนยงูวิทยายน
55 นางระนอง  สังขศิลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
56 นางจนิตนา  ปรีดี ครู โรงเรียนดอนยานางศึกษา
57 นางกนกศรี  ภูก าเนิด ครู โรงเรียนดงบังวิทยา
58 นางสมใจ  ภูสมสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
59 นางวัลริศา  ค าควร ครู โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์
60 นางรพพีร  ภูสมนึก ครู โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์
61 นางสุปรีดา  ภูนาสูง ครู โรงเรียนโพธิศ์รีโปร่งแควิทยาเสริม
62 นางวราภรณ์  ภูภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
63 นายจ าริต  มูลศิริ ครู โรงเรียนบ้านโคกศรี
64 นางชยาภา  ภูปา ครู โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
65 นางสิริรัตน์  พาภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
66 นายประนุต  เหมกลุ ครู โรงเรียนนางามแกน่ล าดวนวิทยา
67 นางสาวประนอม  ภูมีหนอง ครู โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม
68 นางสุภาพ  ภูทองกรม ครู โรงเรียนโพธิศ์รีโปร่งแควิทยาเสริม
69 นางจงกลนี  มาพล ครู โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
70 นายปิยะพงศ์  ภูชมศรี ครู โรงเรียนหนองไผ่รัฐบ ารุง
71 นางส าราญ  พรสีมา ครู โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
72 นางอคัรพร  งามยิ่งไพศาล ครู โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพกุวิทยา
73 นายมานิต  พทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา
74 นางสมคิด  บุญราวิกลุ ครู โรงเรียนขมิ้นพฒันวิทย์
75 นายปณิธาน  บุญราวิกลุ ครู โรงเรียนขมิ้นพฒันวิทย์
76 นางนวลจนัทร์  หนูภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแกว้
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77 นางพชัิรา  แจง้นภา ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแกว้
78 นางวรรณา  ภูเงินข า ครู โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
79 นายทองพนู  ราชสีเมือง ครู โรงเรียนประชารัฐศึกษา
80 นางสาวระลึก  ภูปะแป้ง ครู โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา
81 นายสนิท  ภูนิคม ครู โรงเรียนนาบงวิทยา
82 นางมะลิวรรณ  แกว้ลี ครู โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บ ารุง
83 นายดาวเรือง  แกว้ลี ครู โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บ ารุง
84 นางเฉลิมศรี  ภูบานเช้า ครู โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์
85 นายประยงค์  ชารี ครู โรงเรียนโคกเครือวิทยา
86 นายธีระยทุธ  ภูเขยีวศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
87 นายพยงุ  ภูทะราช ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
88 นางนิตยา  ทองเสน ครู โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม
89 นางปราณี  มูลเทพ ครู โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคม
90 นายอดุลย ์ เสนาฮาด ครู โรงเรียนท่อนสังขว์ิทยา
91 นางสุมาลัย  ชิณฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง
92 นายวิเชียร  ศรีสุพฒัน์ ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง
93 นายสุรสิทธ์  ถติยบ์ุญครอง ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
94 นางสมจติร  ถติยบ์ุญครอง ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
95 นายวิเชียร  เทพาศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
96 นางอารมณ์รัตน์  วิชัย ครู โรงเรียนค าโองวิทยา
97 นายทรงพล  สินธุไสย ครู โรงเรียนหนองแขว้ิทยา
98 นางรัตนา  มาตนอก ครู โรงเรียนหนองบัวชุม
99 นางมะลิ  ภูคงคา ครู โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม

100 นางวัชรี  ภูนิคม ครู โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
101 นางชุติปภา  ภูนีละมัย ครู โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกลู
102 นางปาริชาติ  แดนสีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านกดุท่าลือ
103 นายสุวิทย ์ โยธะไชยสาร ครู โรงเรียนบ้านกดุท่าลือ
104 นางแสงเทียน  กนัยารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกดุท่าลือ
105 นายสมพงษ์  ดีรักษา ครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
106 นายวิญญู  มาตรา ครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
107 นางบุญถม  แสงบุญมี ครู โรงเรียนชุมชนกดุโดนวิทยาคม
108 นางกรกนก  ธนูเสริม ครู โรงเรียนนาสีนวลอดุมเวศม์
109 นางอไุร  ไชยทองยศ ครู โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
110 นางสาวบุญร่วม  ภูสมจติร ครู โรงเรียนค าเหมือดแกว้บ าเพญ็วิทยา
111 นางนัดดาวรรณ  โยธะไชยสาร ครู โรงเรียนเนินลาดวิทยา
112 นางกนกพรรณ  ภูกองพลอย ครู โรงเรียนค าเหมือดแกว้บ าเพญ็วิทยา
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113 นางจฑุาภรณ์  อนัสุรีย์ ครู โรงเรียนหน่อค าประชานุเคราะห์
114 นางภัทธิราภรณ์  ภูระวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล
115 นายปานทอง  ภูจวีร ครู โรงเรียนหัวดงวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3
1 นายวุฒิ  วุฒิสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยฝา
2 นายด ารง  มูลป้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนดงบังนาแกว้วิทยา
3 นายส าเนียง  พมิปัดชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสวนพฒันา
4 นายเรืองศิลป์  ไชยแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
5 นายทองสุข  หวานอารมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ
6 นายทองทศ  อามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเยน็สยามวิทยา
7 นายประหยดั  พานิชยดี์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวใน
8 นางพสิมัย  มูลป้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพนสูง
9 นายประดิษฐ์  ซองศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

10 นายปรีชา  วรรณทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
11 นายประยงค์  วรรณทอง ครู โรงเรียนกดุกว้างสวาสด์ิวิทยา
12 นายชาญทวี  สกลุเดช ครู โรงเรียนกดุค้าวเทพพทิยา
13 นายเตรียม  ไชยทองศรี ครู โรงเรียนกดุค้าวเทพพทิยา
14 นางไพเราะ  ศรีประไหม ครู โรงเรียนกดุปลาค้าวราษฎร์บ ารุง
15 นายวานิช  ค าจนัทร์ ครู โรงเรียนกดุสิมวิทยาสาร
16 นายประเสริฐ  วรรณวงษ์ ครู โรงเรียนกดุสิมวิทยาสาร
17 นายประเวทย ์ ใจไว ครู โรงเรียนค่ายลูกเสือจงัหวัดกาฬสินธุ์
18 นางบุญล้อม  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง
19 นางนงลักษณ์  อาจลึก ครู โรงเรียนค าม่วงจรัสวิทย์
20 นางจฬุาภรณ์  ประทุม ครู โรงเรียนค าเม็กวิทยา
21 นางอรวรรณ์  มีดอก ครู โรงเรียนค ายิ่งหมีมณีเวทย์
22 นางบุญชั้น  ไกรสินธุ์ ครู โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พทิักษ์
23 นางไพฤทธิ ์ เรืองโพน ครู โรงเรียนโคกนาดี
24 นายประเสริฐศิลป์  วรรณเสน ครู โรงเรียนโคกนาดี
25 นางบุญจนัทร์  กลุชาติ ครู โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
26 นางเทียมทัศน์  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพนู
27 นายอดิศร  ชมภูเพชร ครู โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพนู
28 นายนิเร่ิม  ไชยประโคม ครู โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพนู
29 นางประเสริฐ  คิดสร้าง ครู โรงเรียนจมุจงัอปุกรณ์เจริญเวทย์
30 นายไพบูลย ์ ป้อมศรี ครู โรงเรียนจมุจงัอปุกรณ์เจริญเวทย์
31 นางนิตยา  สายทรัพย์ ครู โรงเรียนจมุจงัอปุกรณ์เจริญเวทย์
32 นางสุวดี  นนท์จมุจงั ครู โรงเรียนจมุจงัอปุกรณ์เจริญเวทย์
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33 นางฤทัยวรรณ  พมิพแ์สง ครู โรงเรียนจมุจงัอปุกรณ์เจริญเวทย์
34 นางประสพสุข  อนัพาพรม ครู โรงเรียนชุมชนกดุบอดวิทยาเสริม
35 นายจ ารัส  อนัพาพรม ครู โรงเรียนชุมชนกดุบอดวิทยาเสริม
36 นางเกษี  ศรีโพนทอง ครู โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง
37 นายบุญศรี  ดุลนีย์ ครู โรงเรียนชุมชนโพนพทิยาคม
38 นายเชิดศักศ์  แสงสว่าง ครู โรงเรียนชุมชนยอดแกง่สงเคราะห์
39 นางร าไพ  ระวิชัย ครู โรงเรียนชุมชนยอดแกง่สงเคราะห์
40 นางลินดา  ตาลอ าไพ ครู โรงเรียนชุมชนหลักเหล่ียมวิทยาคม
41 นางอไุรวรรณ  สุดจติต์ ครู โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา
42 นายอนุพนัธุ ์ บุญสาร ครู โรงเรียนดงบังนาแกว้วิทยา
43 นางผ่องศรี  ราชกรม ครู โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์
44 นายเชษฐา  จติสวา ครู โรงเรียนทุง่คลองวิทยา
45 นายสุพจน์  ชินหงส์ ครู โรงเรียนทุง่มนบะเอยีดราษฎร์บ ารุง
46 นางบุญทัน  แถลงศรี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (ค ากั้ง)
47 นางเทีย่ง  จนัทะสิน ครู โรงเรียนนาขามวิทยา
48 นายธีระพงษ์  ภูมิภักด์ิ ครู โรงเรียนนาขามวิทยา
49 นายจฬุา  ศรีบุตตะ ครู โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรพ์
50 นางจริาย ุ สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
51 นางนิพนัธ์  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
52 นางพรเพญ็  โชติบุญ ครู โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
53 นางพบิูลย ์ พนัธุขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
54 นายเด่น  ยรุะพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
55 นางอนงค์  คะโยธา ครู โรงเรียนบ้านกดุกอก
56 นางผดุง  อายวุัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น
57 นางหนูจนัทร์  วรรณฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค าพมิูล
58 นางเพชรรัช  บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านค าพมิูล
59 นายสะอาด  พรไตร ครู โรงเรียนบ้านค าอหีงษ์
60 นางยวุภา  จติชื่น ครู โรงเรียนบ้านคุย
61 นางสุพนิ  ดลเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านคุย
62 นายประเด็น  ตาลกลุ ครู โรงเรียนบ้านคุย
63 นางสาววันชนะ  แสงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคุย
64 นางสมวน  พนัธุภา ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
65 นางจริาภรณ์  รังวิจี ครู โรงเรียนบ้านดงแหลม
66 นางอมุาพร  นาพรมเทพ ครู โรงเรียนบ้านนากระเดา
67 นางสาวนิตยา  กตุระแสง ครู โรงเรียนบ้านนากระเดา
68 นางวรกาล  พลนาคู ครู โรงเรียนบ้านนากระเดา
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69 นางสุภาพร  ไพศาล ครู โรงเรียนบ้านนากดุสิม
70 นางไพฑูรย ์ วรรณทอง ครู โรงเรียนบ้านนาคู
71 นางภัทธิยา  เหลาแหลม ครู โรงเรียนบ้านนาคู
72 นายปัดชา  แกว้จนัดา ครู โรงเรียนบ้านนาบอน
73 นายไตรภพ  ภูหงษ์เพชร ครู โรงเรียนบ้านนาบอน
74 นายทรงศักด์ิ  นิยะนัน ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
75 นายบุระ  สมบัติภูธร ครู โรงเรียนบ้านนาวี
76 นางสุทร  หาศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาวี
77 นางมานพ  ถวิลถงึ ครู โรงเรียนบ้านน้ าปุน้
78 นางประภา  รังคะราช ครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสด์ิ
79 นางบัวสอน  วรพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนศาลา
80 นางไพศาล  โคตรผาบ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
81 นายสมศักด์ิ  ไชยแสนท้าว ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
82 นายฉลอง  ไชยมัชฌิม ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกว้
83 นางสุพรรณี  อึ้งจะนิล ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
84 นางเยน็ใจ  รังวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
85 นางสมจติ  ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
86 นางทิวะสุดา  ฦๅชา ครู โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด
87 นายบุญช่วย  ชื่นชม ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง
88 นายเสริมศักด์ิ  โพธิพ์ฑูิรย์ ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง
89 นางวารี  ถวิลถงึ ครู โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง
90 นายรัฐสมัย  วรรณหอม ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
91 นายกงสอน  พมิพสิ์น ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
92 นางอนุธิดา  สายทองสุข ครู โรงเรียนบ้านม่วงกลุ
93 นางยนิดี  ภูดอนม่วง ครู โรงเรียนบ้านม่วงกลุ
94 นางพชัราภรณ์  ภูวนผา ครู โรงเรียนบ้านม่วงกลุ
95 นางประเชี่ยน  โคกลือชา ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย
96 นางออ่นจนัทร์  ภูชนะศรี ครู โรงเรียนบ้านสร้างแกว้
97 นางศุภลักษณ์  นาแถมทอง ครู โรงเรียนบ้านสร้างแสน
98 นางน้อม  จนัทระบุตร ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ
99 นางลดาวรรณ  บุญเสนอ ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ

100 นางล าดวน  มินไธสง ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ
101 นางสมปอง  พลซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
102 นางรัตนา  ซ่ าศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
103 นางเตียงค า  สมบัติภูธร ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
104 นางสาวละเอยีด  เนินสุด ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง
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105 นางสุควร  แสนใจวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง
106 นางปริศนา  ซองศิริ ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
107 นางรัติยาภรณ์  บุญอาษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
108 นายเติมศักด์ิ  ชิณโสม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา
109 นายประมวล  แสบงบาล ครู โรงเรียนบ้านเหล่าสีแกว้
110 นายค าภีก ์ วรสาร ครู โรงเรียนบุง่คล้าวิทยาคมมิตรภาพที ่194
111 นางบรรยา  ศรีประไหม ครู โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
112 นางร าพรรณ  จนิจวิ ครู โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)
113 นางสมเพศ  จอ้งสาระ ครู โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์
114 นายบุญมี  อสุชีวะ ครู โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์
115 นายบุญคุ้ม  สกลุฮูฮา ครู โรงเรียนศรีกดุหว้าเรืองเวทย์
116 นางสาวศุลีพร  โสดามรรค ครู โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
117 นางเกษร  บุญเจริญ ครู โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
118 นางสร้อยทิพย ์ รักษาภักดี ครู โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุง
119 นางวีระพนัธ์  ศรีปัตตา ครู โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุง
120 นางอษุา  สกลุซ้ง ครู โรงเรียนสามเพือ่นพฒันา
121 นายกมลา  วันชูเพลา ครู โรงเรียนสามัคคีบัวขาว
122 นางสวาท  ประดับการ ครู โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
123 นางวันวิสาข ์ ดลสอาด ครู โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บ ารุง
124 นางวิมลมาศ  อุ่นบุญเรือง ครู โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บ ารุง
125 นางทองมี  พลช านิ ครู โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บ ารุง
126 นายสุวิทย ์ พลช านิ ครู โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บ ารุง
127 นายบังเอญิ  สะอาดแพน ครู โรงเรียนหนองจระเขเ้รืองศิลป์
128 นายชาญ  ลามุล ครู โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์
129 นายอดิศักด์ิ  ปวงสุข ครู โรงเรียนหนองบัวใน
130 นายคงกรานต์  วงค์อนิตา ครู โรงเรียนหนองโพนสูง
131 นางจงจติ  ต้ังวงษ์เจริญสุข ครู โรงเรียนหนองฟา้เล่ือนอ านวยวิทย์
132 นางเพญ็ศรี  ตาลสถติย์ ครู โรงเรียนหนองฟา้เล่ือนอ านวยวิทย์
133 นางบังอร  การศักด์ิ ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกลู
134 นางมลฤดี  นามชมภู ครู โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
135 นางวิจติรา  รวดเจริญ ครู โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
136 นางพจนีย ์ อฐันาค ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
137 นายกติติ  นันทเสน ครู โรงเรียนหนองห้างอ านวยวิทย์
138 นางทัศนีย ์ โคธิเวทย์ ครู โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
139 นายสมัย  อุ่นบุญเรือง ครู โรงเรียนหนองอบีุตรไพรเวทย์
140 นายประมูล  ไชยพรม ครู โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
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141 นางสุดารัตน์  วรชัย ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
142 นางยพุาพร  ซองศิริ ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
143 นางวีวรรณ  ใจศิริ ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
144 นางขวัญเรือน  ชุมชิต ครู โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1
1 นายสมเกยีรติ  เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายไพฑูรย ์ มะณู ศึกษานิเทศก์
3 นายค ารณ  แสนหาญ ศึกษานิเทศก์
4 นายคะนอง  ศรีวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางเลียงราษฎร์พฒันา
5 นายมงคล  อนิทพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์
6 นายนคร  โคตรอาษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี
7 นายสุเทพ  แดงชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง
8 นายวิชาญ  สุขสมจติร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตากล้า
9 นางสาวมาลัย  เฉดิเจมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บ ารุง

10 นายจ าเนียร  วรขะจี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทอง
11 นายชยพร  สามัญตระกลู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่มหาศาล
12 นายปณิธาน  จนัทรเขตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
13 นายวรรธนะ  มูลศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องลม
14 นายเอนก  ไกรกจิราษฏร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
15 นายรุ่งเรือง  เกตุทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ล าปาง
16 นายสุวิชัย  ข าแจง้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าดิบมะพร้าว
17 นายปล า  ค าบรรลือ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลัปพฤกษ์
18 นางวันเพญ็  มะโนชัย ครู โรงเรียนวัดคูยาง
19 นางส าราญ  แสงนวกจิ ครู โรงเรียนวัดคูยาง
20 นายส าราญ  จลุมุสิก ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
21 นางพวงผกา  เครือสอน ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
22 นางวาสนา  อชุชิน ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
23 นางสมจติ  ม่วงจนี ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
24 นางรัถยา  ลาสุขงั ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
25 นายนุสิต  สมโภชน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่สวน
26 นายไพโรจน์  สุภาพ ครู โรงเรียนบ้านทุง่สวน
27 นางปราณีต  นกคล้าย ครู โรงเรียนอา่งทองพฒันา (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะห์)
28 นางศิริพรรณ  เพญ็ศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอปุถมัภ์)
29 นางสุวดี  ระวังภัย ครู โรงเรียนบ้านน้ าดิบฯ
30 นางจตุพร  ดิษฐบรรจง ครู โรงเรียนบ้านลานหิน
31 นางสาวภาวนา  รัชผล ครู โรงเรียนวัดกลัปพฤกษ์
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32 นางกาญจนา  อ าพลพรรณ ครู โรงเรียนบ้านเทพนคร
33 นางสุนีย ์ บัวบุตร ครู โรงเรียนบ้านไร่
34 นางศรีออน  เนียมนาค ครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก
35 นางดาววรรณ  คุเณนทราศัย ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
36 นางยพุาวรรณ  ด่านวิจติร ครู โรงเรียนบ้านนาบ่อค า
37 นางพรุิณหยก  ทรัพยป์ระภาสุข ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์
38 นายปรีชา  ภูป่ระเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโพธิพ์ฒันา
39 นางวิไล  รุ่งน้อย ครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง
40 นายเอกชัย  กล่อมยงค์ ครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง
41 นางบรรจง  กระบวนศรี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุง่โพธิท์ะเล)
42 นายสมบูรณ์  แสนสุภา ครู โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ
43 นางกติติมา  เชื้อหมอ ครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์
44 นายไพโรจน์  พลาพล ครู โรงเรียนบ้านวังชะโอน
45 นายปรีชา  เทีย่งอยู่ ครู โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
46 นายคฑาหัตถ ์ พลอาจ ครู โรงเรียนบ้านบางลาด
47 นายจริาวัฒน์  เมฆี ครู โรงเรียนบ้านวังตะแบก
48 นางสาวกลัยา  เชยเล็ก ครู โรงเรียนบ้านวังตะแบก
49 นายจ านงค์  พนัธุรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
50 นายสมคิด  แม้นพยคัฆ์ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
51 นางกมลทิพย ์ ฉมิมา ครู โรงเรียนยั่งยนืราษฎร์วิทยา
52 นางธัญญาภรณ์  สมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
53 นางวิวัฒนี  กนัเกยีว ครู โรงเรียนบ้านทุง่มหาชัย
54 นายสุรศักด์ิ  เพช็รตุ่น ครู โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า
55 นางวิปัทมา  จนัทร์พฒุ ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
56 นางระเบียบ  พรมมี ครู โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
57 นางจ ารัส  ค าบรรลือ ครู โรงเรียนบ้านลานดอกไม้
58 นางสาวจภีาลักษณ์  อนิทร์ขาว ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
59 นางวันทนา  ทรงประดิษฐ ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
60 นางทิพวรรณ  รอดเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
61 นางลัดดา  สุทธิพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร
62 นางประทุม  มณีเขยีว ครู โรงเรียนบ้านล ามะโกรก
63 นายธนบดี  ขนักสิกรรม ครู โรงเรียนบ้านทุง่เศรษฐี
64 นายบังเอญิ  หมั่นเขตรกจิ ครู โรงเรียนอา่งทองพฒันา (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะห์)
65 นางสุนทรี  นิรัติศัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอปุถมัภ์)
66 นางสาวสุนทรี  นาคนาม ครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
67 นายอดุลย ์ อทุเบ็ญ ครู โรงเรียนบ้านลานหิน
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68 นายเสถยีร  เกดิข า ครู โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์
69 นางสุกญัญา  วาอทุัศน์ ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
70 นายทวี  คงเมือง ครู โรงเรียนบ้านปางขนุน
71 นางสมบุญ  ตาวุน่ ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พฒันา
72 นายชาญศักด์ิ  ตาวุน่ ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พฒันา
73 นายจเร  จนัทร์เปรม ครู โรงเรียนบ้านทรงธรรม
74 นางราตรี  บุสบก ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร
75 นายปิยะบุตร  ธรรมบุตร ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร
76 นายจรัส  ชะออ้น ครู โรงเรียนบ้านไทรยอ้ย
77 นายกมล  ขอบเหลือง ครู โรงเรียนบ้านน้ าโท้ง
78 นางสาวแกว้ตา  จิ๋วแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโพธิพ์ฒันา
79 นางนิราภรณ์  จารุวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองรี
80 นายวิเชียร  จนัทร์ครุฑ ครู โรงเรียนบ้านโนนโก
81 นายธงชัย  จนัทร์ออ่น ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าขาว
82 นางสุนันท์  ฤทธิเ์ทพ ครู โรงเรียนบ้านคลองสีนวล
83 นายสุเทพ  อนิทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านธ ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)
84 นายสุรพล  มาดหมาย ครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย
85 นางอจัฉรา  กงบังเกดิ ครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย
86 นางปริศนา  นิลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
87 นายนิยม  ศรีทวีทูล ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
88 นางกฤษณา  สีตลพฤกษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแกว้
89 นายเสกสรรค์  สวนผล ครู โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
90 นางปราณี  ด านิล ครู โรงเรียนบ้านวังตะแบก
91 นางสุภางค์  กนกสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าใส
92 นายเกรียงศักด์ิ  สว่างเพยีร ครู โรงเรียนบ้านเนินกรอย
93 นางกรองกาญจน์  ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านป่าถั่ว
94 นางสิริลักษณ์  ทองรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มหาชัย
95 นางวรรณา  ศกนุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
96 นางสาวศิริลักษณ์  พว่งภาชน์ ครู โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
97 นางสาวนภาทิพย ์ เจยีมเกตุ ครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา
98 นายประสิทธิ ์ ด านิล ครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์
99 นางสาวปิยวดี  ช่างสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพนีคร (บ้านท่าคูณ)

100 นางศศิธร  สงวนศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพนีคร (บ้านท่าคูณ)
101 นางสุพตัรา  ปรีดาวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไทยทวี
102 นายส าเริง  ทองคลัง ครู โรงเรียนบ้านหนองวัวด า
103 นายสมบัติ  ม่วงสังข์ ครู โรงเรียนบ้านวังชมภู
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104 นางลดาวัลย ์ ขนุมธุรส ครู โรงเรียนบ้านเนินส าราญราษฎร์พฒันา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 2
1 นายสุวัฒน์  บุญพงษ์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
2 นางสนาม  ปานชื่น นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นางวันเนาว์  พลูเขตรกรม นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
4 นายถวิล  พึง่สุข ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
5 นายดิเรก  สุขตระกลู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บ ารุง
6 นายพรีะพงศ์  ปกเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
7 นายวิรัช  ส่องสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอทุิศ
8 นายเสน่ห์  ใบเนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญ
9 นายสนิท  รังมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิเ์อน

10 นายสุทธิเวช  ค ากล่อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องลม
11 นายสุรพล  หาญล ายวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพชรนิยม
12 นายมาโนช  ใหญ่มาก ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
13 นายภูวดล  ประภาวิชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงส าราญ
14 นายวิเชียร  นิลเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา
15 นายธนกฤต  อยู่สุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนอา่งทองราษฎร์วิทยา
16 นายสุวรรณ์  กลางสุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้ าอุ่น
17 นางนิตยา  อุ่นเป็นนิจ ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
18 นางรจนา  อนิทร์เทีย่ง ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
19 นางบรรเจดิ  ทองนวม ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร
20 นางจฑุามาส  มีสุข ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
21 นางสมนึก  สิงห์โตน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า
22 นางสุมาพร  เฉลิมผจง ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
23 นางกฤษณา  ศรีเดช ครู โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง
24 นางพรทิพย ์ บุญน่วม ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
25 นายวินัย  บุญน่วม ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
26 นางสมพศิ  เอี่ยมศรี ครู โรงเรียนบ้านบึงส าราญ
27 นายสุเทพ  วงค์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านโนนพลวง
28 นางสุนิศา  กาจธัญญการ ครู โรงเรียนบ้านท่าพทุรา
29 นางรุ่งนภา  กล้าเขตวิทย์ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
30 นางจรรยารักษ์  จนัธิดา ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
31 นางชูจติร  อนุพนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)
32 นางสาวเพญ็นุทัศน์  คงแถลง ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าซึม
33 นางคนึงนิจ  ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านทรัพยม์ะนาว
34 นางวีณา  ฟุง้ธีรกลุ ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
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35 นางกติติมา  อึ้งอสิรานุกลู ครู โรงเรียนบ้านดงด ามิตรภาพที ่88
36 นางกาญจนา  นิ่มนวล ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร
37 นายเชาวิทย ์ ไรเกษ ครู โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
38 นางชลิดา  ชินาธิปศิริธนา ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
39 นายแสงชัย  คงแสง ครู โรงเรียนบ้านพดัโบก
40 นางปราณี  มณีประกร ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
41 นางเตือน  กลัยาณธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
42 นางกญัญชัญ  กรรณิการ์ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
43 นางสาวสุภัคชา  วันพระคุ้ม ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
44 นางกชพรรณ  อยู่สุ่ม ครู โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
45 นายวราบุตร  อทุกงั ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
46 นายบุญมาย  เมาเกตุ ครู โรงเรียนบ้านโนนพลวง
47 นางสุนีย ์ สารีพทุธ ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
48 นางประคอง  พุม่นุตร ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
49 นางจริภาส  กล้ากสิการ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
50 นางปิยาวัฒน์  อะโนดาษ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
51 นายค าภีร์  อาลัย ครู โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา
52 นางสังวาลย ์ จ าปาทอง ครู โรงเรียนบ้านวังล้อมร าลึก
53 นายด ารงค์  คชฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อทุิศวิทยาคาร)
54 นายประยรู  ว่องธัญญการ ครู โรงเรียนบ้านหนองโมก
55 นางจติราภรณ์  สังขท์อง ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
56 นางสมทรง  พึง่สุข ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
57 นางจไุรวรรณ  ขนุพลึิก ครู โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
58 นายวันชัย  จนัทัน ครู โรงเรียนบ้านโพธิท์อง
59 นางสมศรี  บัวพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
60 นางวาสนา  แตงทอง ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าซึม
61 นางโฉมศิริ  แกว้มาลา ครู โรงเรียนบ้านแปลงส่ี
62 นายสุรจติ  เขยีวนิล ครู โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
63 นางชะมด  เหล่าเขตวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ
64 นางส าเร็จ  เจริญโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวรัง
65 นางพรทิพย ์ เลขะวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านวังพลับ
66 นายวิรัช  ธาตุวิจกัษณ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเหมือด
67 นายเสนาะ  แสงเชย ครู โรงเรียนบ้านโนนตารอด
68 นายกติติ  ด าสนิท ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
69 นายบุญเลิศ  หงษ์บุญ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าซึม
70 นายวสันต์  ดีแซว ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหม่
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71 นางบังอร  มั่นกสิกรรม ครู โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที ่27)
72 นายพฒันา  ภูน่าท ครู โรงเรียนบ้านคลองแขยง
73 นายวิชาญ  อนุสรณ์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านวังบัว
74 นายนิยม  พุม่ฉตัร ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน
75 นางเทวี  พทุธรักชาติ ครู โรงเรียนบ้านศรีอดุมธัญญะ
76 นายสวัสด์ิ  ยมเกดิ ครู โรงเรียนบ้านวังชะโอน
77 นางสถาพร  แกว้สอาด ครู โรงเรียนวัดหนองเหมือด
78 นางจงถนอม  เกษกจิ ครู โรงเรียนบ้านดอนขวาง
79 นายชาญ  เชียวเกตวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
80 นายนรา  ดารุณิกร ครู โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา
81 นายเสถยีร  วังอบู ครู โรงเรียนบ้านคลองขดุ
82 นางภาณี  กลุประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะ
83 นางสาวกลุ่มทอง  เลิศลภ ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
84 นายยงยทุธ์  แสงแสน ครู โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย
85 นางขวัญตา  พนัธุพ์ชิัย ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร
86 นางเบญจา  น้อยเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
87 นายประเสริฐ  สงวนศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านคลองมดแดง
88 นายอทุัย  สว่างหิรัญกลุ ครู โรงเรียนบ้านแปลงส่ี
89 นางอบุลรัตน์  เขตวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านชายเคือง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
1 นางสาวประภาพร  ส าเรียงจติต์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางจดิาภา  บุญโนนแต้ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นาง สุภาวดี  แสนบุราณ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
4 นายอร่าม  ลอยคลัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
5 นายปรีชา  เกง้โทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง้ิว
6 นายแสงสินธุ ์ ส าเริง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
7 นายสมศักด์ิ  โสรถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
8 นายอดุม  จนัทร์โสดา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
9 นายกติติศักด์ิ  เสนามนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

10 นายอภิชาติ  นาเลาห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
11 นายมนัส  ชาติประมง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเพยีง
12 นางวิไลวรรณ  มีแหยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง
13 นางวิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเด่ือ
14 นางประวีนันท์  ขามธาตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ
15 นางนวพร  บุญล้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
16 นายโกสินทร์  โคตรชุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้
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17 นายกิ่งพงษ์  นครพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเต่านอ
18 นายรัญจวน  ศรีภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
19 นาง มะลิวัลย ์ หมื่นไธสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
20 นายบุญเล้ียง  ดีโว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
21 นางเพญ็ประภา  หงษ์สินี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
22 นางเสรีรัตน์  อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
23 นางส ารวย  โพธิจกัร ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
24 นางพนิยา  บุญพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านทุม่ (ทุม่ประชานุเคราะห์)
25 นางอรุณรัตน์  ดรเสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุคุรุประชาสรรค์
26 นางสุละพนิย ์ แกว้ส าราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุคุรุประชาสรรค์
27 นางภาวนา  ผาติสุนทร ครู โรงเรียนบ้านเลิงเปือย
28 นายสุรศักด์ิ  สอนศิวโมกข์ ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
29 นายสุจติร  กงสะเด็น ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น
30 นางลักษณา  สุวรรณางกรู ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
31 นางสุดาพร  สุริยวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
32 นางณัฐกานต์  แสงมาลัย ครู โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
33 นายสินธุวา  ศรีหลัก ครู โรงเรียนบ้านป่าสังขห์นองฮี
34 นางอรจติ  หล้าหา ครู โรงเรียนบ้านโกทา
35 นางสาวพมิพภ์ัทรา  สุพรธนินวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโกทา
36 นายพรีะพงษ์  ติตะปัญ ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
37 นางรัชนี  พวกพระลับ ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง
38 นางชลดา  ค ามูล ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
39 นางเทวา  พรมภักดี ครู โรงเรียนบ้านหินต้ังหนองอเีลิง
40 นายนพดล  อนุพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านผือ (สวัสด์ิราษฎร์วิทยา)
41 นางเพญ็ศรี  ชวนอาจ ครู โรงเรียนบ้านกระเด่ือง
42 นายพชิัย  สังฆพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วง
43 นายสังวรย ์ พลูเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
44 นางพชัรินทร์  ชินค าหาร ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิช์ัย
45 นางสาวประภาพรรณ  สุธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพมิล
46 นางเอม็อร  ฉนัทวิริยวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก
47 นางจริาลักษณ์  ไชยเดช ครู โรงเรียนบ้านเลิง
48 นายวารินทร์  ศรีวิชา ครู โรงเรียนบ้านค้อ
49 นางสุขมุาลย ์ กลุสีนอ ครู โรงเรียนบ้านกดุกว้างประชาสรรค์
50 นางเบญจพรรณ  นาคหมื่นไวย์ ครู โรงเรียนบ้านกดุกว้างประชาสรรค์
51 นายดุสิต  ศรีดี ครู โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
52 นางเพญ็แข  รัศมาวี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3)
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53 นางสนธยา  บุรีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3)
54 นางบัวรอง  วงศ์กอ้ม ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
55 นางจมุมณี  กติิสกล ครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปีย้
56 นางตรีทิพย ์ ชัยประทุม ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
57 นายวิชาญ  หงษ์สินี ครู โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกลู
58 นางละออ  ผาน้อย ครู โรงเรียนสนามบิน
59 นางพรทิพย ์ เวียงสมุทร ครู โรงเรียนสนามบิน
60 นางประนอม  ผางจนัทดา ครู โรงเรียนสนามบิน
61 นางวิไลพรรณ  คุ้มวงศ์ดี ครู โรงเรียนสนามบิน
62 นางรตนวรรณ  เถาหมอ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
63 นางวารุณี  บัวชาบาล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
64 นางดารณี  ประพาศพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
65 นางผ่องศรี  ศรีภา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
66 นางเนาวรัตน์  กิ่งเมืองเกา่ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
67 นางสาวภาณุวัล  วงษ์นู ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
68 นางศุภวรรณ  อาศรัยผล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
69 นางสุดารัตน์  ผาตะเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
70 นางนิตยา  แกว้กนัยา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
71 นายวรเชษฐ  ขาวปัน้ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
72 นางนงเยาว์  มานาดี ครู โรงเรียนบ้านนาเพยีง
73 นายกมล  อรรคฮาต ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อย
74 นางสีนวน  ม่วงศรี ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อย
75 นางเพญ็วดี  วิริยะเสนา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
76 นางกาญจนา  สุวรรณแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
77 นางอมัพร  อรรคแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
78 นายประสาท  หนองแก ครู โรงเรียนบ้านทุม่ (ทุม่ประชานุเคราะห์)
79 นางสุพนิ  มูลพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
80 นางอนันต์  อนิบุญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
81 นายยงยทุธ  นันทวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
82 นางบัณฑิตา  เสนาหาญ ครู โรงเรียนบ้านเลิงเปือย
83 นางทัศนียา  มั่นแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเลิงเปือย
84 นางล าพนู  อนุรักษา ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่
85 นายสุเนตร  ดาวังปา ครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
86 นางดรุณี  แกว้เรือง ครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
87 นายสมเกยีรติ  รามทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านสาวะถ ี(สาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฏิ์)
88 นายปริวรรต  ดวงฤดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น
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89 นางจนิตนา  บัวพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
90 นางสุฑารัตน์  สัจจาสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
91 นายจ านงค์  นันท์ดี ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
92 นายประยรู  ทองสืบสาย ครู โรงเรียนบ้านลาดนาเพยีง
93 นายประภาศ  ดาทุมมา ครู โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
94 นางวิมล  หล้าวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
95 นางจติยรั์ตน์ตา  จติหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
96 นางประคอง  วันทอง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
97 นางประดับศรี  ไชยสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุวิทยาคาร
98 นางสหพร  บุญสุข ครู โรงเรียนบ้านกดุนางทุย
99 นายเศกศักด์ิ  ศรีดี ครู โรงเรียนบ้านโกทา

100 นางศศิกลุ  จลุจนัทนโพธิ์ ครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
101 นางวิภาดา  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
102 นางนันทนา  เสาะขนุทด ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง
103 นายวิเชียร  เต้ียค า ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง
104 นางพรียา  นามวงศ์ษา ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
105 นายสมนึก  มีแสงแกว้ ครู โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
106 นายนภาพล  ลาดโลศรี ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
107 นางณัฐพร  ภูทองเงิน ครู โรงเรียนบ้านโนนกู่
108 นายนรวัตร  บุญมาก ครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
109 นางพชิชารัตน์  ล้ิมตระกลู ครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
110 นายยิ้ม  บุญจริง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยนื
111 นางอไุรวรรณ  ผิวแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
112 นางนิอร  ศรีหนองกงุ ครู โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
113 นางชไมพร  สมภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิช์ัย
114 นางนวลอนงค์  บุตรพฒุ ครู โรงเรียนบ้านห้วยชัน
115 นางรัชนี  ไทยกวีพจน์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส าราญเพีย้ฟาน)
116 นางสาวไดเล็ค  สาลีมุข ครู โรงเรียนบ้านป่าเหล่ือม
117 นางรัศมี  โพธิปัสสา ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
118 นางนารี  ไชยรา ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
119 นางบังอร  คุณชัยวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
120 นางลดาวัลย ์ ศรีหล่มศักด์ิ ครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง
121 นางจนัทร์เพญ็  ศรีละโคตร ครู โรงเรียนบ้านดงพอง
122 นางสาวค าใหม่  ขุ่ยรานหญ้า ครู โรงเรียนบ้านชาด
123 นางปิยะฉตัร  โสภา ครู โรงเรียนบ้านตอกแป้น
124 นายธงชัย  ลับภู ครู โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
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125 นางเลิศลักษณ์  ศรีอรรคพรหม ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง
126 นางพกิลุ  ค าสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
127 นางวนิดา  ธนวัตองักรู ครู โรงเรียนบ้านกดุกว้างประชาสรรค์
128 นายวัชรินทร์  โชติทอง ครู โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
129 นายสมบัติ  ภูอภินันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3)
130 นางอไุรภรณ์  วงษ์เบาะ ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
131 นางสุรีพร  ผานิช ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
132 นางพรวีนัส  เพช็ฤาชัย ครู โรงเรียนหนองชาดพทิยาคม
133 นายสนธิ  ดีพรวน ครู โรงเรียนหนองชาดพทิยาคม
134 นางสมจติร  สีทอนสุด ครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปีย้
135 นางสุมามาลย ์ รัชตพบิูล ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
136 นางณัชชารีย ์ ณธีอคัรพฒัน์ ครู โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกลู
137 นางสาวอไุรวรรณ  อตัภูมิ ครู โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกลู
138 นางสุขมุาลย ์ ดอนวิจารณ์ ครู โรงเรียนสระแกว้ราษฎร์บ ารุง
139 นางรัตนา  ทองสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสระแกว้ราษฎร์บ ารุง
140 นางสุภาพ  อยัยะ ครู โรงเรียนสนามบิน
141 นางวัชรี  นามพรมมา ครู โรงเรียนสนามบิน
142 นางเปรมใจ  คุณาเศรษฐ ครู โรงเรียนสนามบิน
143 นางจติราภรณ์  ไคขนุทด ครู โรงเรียนสนามบิน
144 นางสิริกาญจน์  ศรีกงพาน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
145 นางสุเนตร  เทียมทะนง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
146 นางแฉล้ม  พลออ่นสา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่
147 นายมนตรี  ไพรี ครู โรงเรียนบ้านบะยาว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2
1 นายสีหนาท  สุจจะชารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปีย้ดอนขา่
2 นายเนตร  ภูมิโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนขา่
3 นายสวัสด์ิ  ปิกะตัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหินเกา่ค้อ
4 นายวิโรจน์  โคตรธนู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุง่สว่าง
5 นายสงวน  ศิรินารถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระแกว้ประชาสรรค์
6 นางอไุรวรรณ  ภูชาดา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
7 นายเทศน์  ทองเฟือ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าปากดาว
8 นางสุภัทร์  พรมภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด
9 นางประกาศ  พวงชน ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

10 นายแสวง  แกน่พรมมา ครู โรงเรียนบ้านขมุดิน
11 นายประเวส  กรมวัง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ
12 นายสมศักด์ิ  ธรรมสุจริต ครู โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
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13 นางนารีรัตน์  ไสยกจิ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าใส
14 นายพเิชษฐ์  รู้ปัญญา ครู โรงเรียนโพนเพก็พฒันวิทยา
15 นางมนิวัลย ์ นารินนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกนาดี
16 นางประภาพรรณ  ไชยแสนท้าว ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บ ารุง
17 นางเนตรนภิส  ลอกไธสง ครู โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
18 นายยทุธศาสตร์  นิลทะการ ครู โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
19 นางมาลินี  ปะริโต ครู โรงเรียนบ้านน้อยกลางค าแคนเหนือ
20 นางบุษบา  แต้มสี ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ชย
21 นางนิภาพร  ปิตานุวัฒน์ ครู โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์
22 นายบุญยง  ต่อชีพ ครู โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
23 นางอไุรวัลย ์ ดวงชัยเงิน ครู โรงเรียนประชาพฒันาบ้านแฮด
24 นางจนัทิวา  ไสยกจิ ครู โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนขา่
25 นางพชิญาภัค  ภูชาดา ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพยี
26 นางกอบกลุ  สกลุแพทย์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน
27 นางละม่อม  เฉลิมมีประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี
28 นายสุรชัย  ค ามณีจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพนัชาด
29 นางสายยมพร  พทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน
30 นางปราณีต  อม้เถื่อน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
31 นางนิภา  ลับภู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
32 นายสันทัด  นาขาม ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด
33 นายธงชัย  คาดสนิท ครู โรงเรียนมาบตากล้าร่มเยน็
34 นายบุญทง  บุษดี ครู โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองขา่ล้ิน
35 นางบัวพนัธ์  เทศสีหา ครู โรงเรียนโพนเพก็พฒันวิทยา
36 นายบรรจง  วรค า ครู โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า
37 นายมงคล  ขามค า ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน
38 นางรัตนาภรณ์  ชาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกดุเพยีขอมนาผายโนนสังข์
39 นางถนอมจติต์  พลิาออน ครู โรงเรียนบ้านนาฮี
40 นางรัตนาพร  ชัยนา ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี
41 นางจนัศรี  รู้กจิ ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
42 นางเพยีงพร  คัมภิรา ครู โรงเรียนประชาพฒันาบ้านแฮด
43 นางวันเพญ็  บุญมาไชย ครู โรงเรียนร่มเยน็ประชาสรรค์
44 นางทวีพร  สร้อยพาน ครู โรงเรียนบ้านป่าดู่
45 นายชัยวัฒน์  สร้อยพาน ครู โรงเรียนบ้านป่าดู่
46 นางพานี  สุภา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ
47 นางพยงุศรี  เฮ้าประมงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
48 นายจ าลอง  ออ่นธรรมา ครู โรงเรียนบ้านป่าปอ
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49 นางนิภาภรณ์  รุ่งสถติ ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี
50 นางเพญ็พศิก ์ น าพลอภิเดชกลุ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
51 นายมานิต  โคตรธนู ครู โรงเรียนไตรมิตรศึกษา
52 นางพมิลพร  นาขาม ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด
53 นางเทวัญ  รอบรู้ ครู โรงเรียนบ้านเขวา
54 นางประนอม  จอกส านัก ครู โรงเรียนบ้านลาน
55 นายประสาท  ภูห่มื่นไวย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปีย้
56 นายสังเวียน  สมบัติราช ครู โรงเรียนบ้านโนนทัน
57 นายสุวิรัตน์  เถาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านวังแคน
58 นายไพศาล  สุ่ยวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา
59 นางอรทัย  ผือลองไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่วิทยา
60 นายบุญสงค์  ปัญญะ ครู โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
61 นายยทุธศิลป์  ถาบุตร ครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
62 นางลออ  ปัญญาดี ครู โรงเรียนสวัสดี
63 นางล าดวน  กองแสนสี ครู โรงเรียนบ้านมูลตุ่น
64 นายค้ าจนุ  อตุรัศมี ครู โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง
65 นางปราณี  วาระกลู ครู โรงเรียนบ้านโสกนาดี
66 นายทองบัน  พมิพภ์ักดี ครู โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
67 นางวันเพญ็  ระดาบุตร ครู โรงเรียนบ้านกดุเพยีขอมนาผายโนนสังข์
68 นางพชันี  คนล่ า ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
69 นายอทุัย  ชัยนาฮี ครู โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์
70 นางจนิตนา  บัวระบัดทอง ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง
71 นางทิพวรรณ  เคนหงส์ ครู โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี
72 นางอรวรรณ  วรแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน
73 นางพรทิพย ์ นิลจลุกะ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
74 นางสมจติ  แฟงชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ชย
75 นายเชวง  พทุธศรี ครู โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแกว้วิทยาคาร
76 นางฉวีวรรณ  เค้าค า ครู โรงเรียนบ้านแท่น
77 นางสุมาลี  พร้อมพร่ัง ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี
78 นางบานเยน็  ส าเริง ครู โรงเรียนประชาพฒันาบ้านแฮด
79 นายสุนันท์  ชูสกลุ ครู โรงเรียนบ้านหินต้ัง
80 นางสมทรง  สะเดา ครู โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกล้ียง
81 นายสมจติร  มีดี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
82 นางธนวรรณ  นาคะวัจนะ ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
83 นางทองใบ  การาม ครู โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
84 นายประหยดั  มะลาด ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า
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85 นายค ามี  สังคะพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนทัน
86 นายสมหมาย  รัตนาภรณ์กลุ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
87 นางกาญจนา  ไชยชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปีย้
88 นายวรพนัธ์  ชาวชุมนุม ครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา
89 นายประยรู  เค้าค า ครู โรงเรียนบ้านแท่น
90 นายสุเนตร  เรือนทิพย์ ครู โรงเรียนสวัสดี
91 นายสุรพล  เคแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคก
92 นายวิชา  บุญน้อม ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
93 นายกศุล  ดรอศิวร ครู โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
1 นางประภากร  ลาดซ้าย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นายสุวิทย ์ เกตุพบิูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอรุณ
3 นายสมัคร  สมอออน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางต าแย (ไพจติรอปุถมัภ์)
4 นายบัวเรียน  แพไธสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง
5 นายสุพศิม์  สมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์อนุกลู
6 นายประดิษฐ์  แกว้พรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
7 นายสมคิด  เกดิศักด์ิ  ณ  แวงน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
8 นายอภิยธุ  ศรีประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังคูณ
9 นายส ารวย  จมุพลน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์

10 นายสรอาจ  โคตะคาม ครู โรงเรียนบ้านลอมคอม
11 นายปราโมทย ์ ศรีอคัรวิเนต ครู โรงเรียนบ้านลอมคอม
12 นางอมรา  ทีเจริญ ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อยหนองโจดหนองหอย
13 นายจริศักด์ิ  โหมดนอก ครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
14 นางทองม้วน  ขนับุตร ครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
15 นายสมชาย  สุดน้อย ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกงุ
16 นายสมเวศ  ค าโส ครู โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง
17 นายอดุม  แกว้ชนะ ครู โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง
18 นายวีรวิชญ์  เสนียธ์ ารงชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี
19 นายสมพร  ระภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงมน
20 นายเฉลียว  ศรีค าชน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงมน
21 นางดวงจนัทร์  เคารพ ครู โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี
22 นางนิพรรณี  ผาปริญญา ครู โรงเรียนบ้านป่าเป้า
23 นายบัวผัน  บัวแพง ครู โรงเรียนวัดอมัพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
24 นางนราทิพย ์ สมศรีแสง ครู โรงเรียนมิตรภาพ 2
25 นางจารุวรรณ  สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที ่206
26 นางยพุนิทอง  ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านทับบา
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27 นายสุพชิ  ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านทับบา
28 นายสมยศ  พนัธุว์ิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา
29 นางวิระวรรณ  จบมะรุม ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา
30 นางบังอร  ทิพยม์งคล ครู โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง
31 นายอไุร  สมศรีแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
32 นายประจวบ  ประกอบกจิ ครู โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง
33 นางทิพยภ์าภรณ์  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
34 นางบุญเทียม  ค าเหนือ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
35 นายปรีชา  พรมดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
36 นางสุมาลี  บุญช่วย ครู โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ า
37 นายเรืองฤทธิ ์ โลไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
38 นางโอภาช  ปะจะเน ครู โรงเรียนบ้านหนองตระครองบ้านโกรก
39 นายวิรัตน์  บุญชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุโนนทัน
40 นางรัตติยา  ล้ิอศิรามาศ ครู โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
41 นางสุภาวดี  ทองแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุสว่าง
42 นางสกาวรัตน์  ปิยะมณีพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านเปาะ
43 นางสาวกาญจนา  บุญจวง ครู โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
44 นายเสาร์  ธีรปรีชา ครู โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี
45 นายสมมาศ  ไชยเสนา ครู โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
46 นายสุรินทร์  กฤตเวทิน ครู โรงเรียนบ้านกดุหว้า
47 นายวิโรจน์  ภักด์ิไธสง ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่
48 นางสุภาภรณ์  แสงสุดตา ครู โรงเรียนบ้าหนองหญ้าขาว
49 นางหนูทรัพย ์ ยอดเพชร ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
50 นายภัทระ  อาษานอก ครู โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
51 นายเทียนสิน  ทบศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า
52 นายประยรู  ขนุสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
53 นายยรรยง  บะคะ ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา
54 นายกองหนุน  บุญหนา ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา
55 นางอทุิศ  ศรีภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านท่านางแนว
56 นายนิพนธ์  นนทะค าจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง
57 นายสุรพงศ์  จนัทจร ครู โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
58 นายวุฒิ  บุตรวิชา ครู โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน
59 นายธวัชชัย  ทองชุม ครู โรงเรียนบ้านหนองแขมอโีล
60 นางไพจติร  เกดิศักด์ิ  ณ  แวงน้อย ครู โรงเรียนบ้านแวงน้อย
61 นางวันเพญ็  ภูมิพาน ครู โรงเรียนบ้านกดุรู
62 นายชัชวาลย ์ เจริญภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี
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63 นายรณชัย  ศรีบุญโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนง้ิว
64 นางเพญ็มณี  จติแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนง้ิว
65 นายประมูล  อทุกงั ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนง้ิว
66 นายบรรยนต์  สืบวงษา ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
67 นายสมหวัง  ช่วยนา ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
68 นางทับทิม  จนัทร์น้อย ครู โรงเรียนบ้านละหานนา
69 นางฐาปาณวัฒน์  ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนบ้านละหานนา
70 นายสมพงษ์  ชัยพรมมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุง่มน
71 นางสาวสุเนตร  รักษาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
72 นายอทุัย  จติจกัร ครู โรงเรียนวัดจมุพล (วรพรตอปุถมัภ์)
73 นายบุญพร้อม  อวบอว้น ครู โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
74 นางวัฒนา  จนัทะรักษ์ ครู โรงเรียนนาโพธิช์ีวิทยา
75 นายประณต  ภูศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
76 นางปราณี  บุญจวง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
77 นางสาวประเทืองทิพย ์ เค้าสิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
78 นางสมบัติ  อนิทรีย์ ครู โรงเรียนโนนทองวิทยา
79 นางนพศรัญ  สุภาไชยกจิ ครู โรงเรียนหนองกงุห้วยเสียววิทยา
80 นายทีฆพฒัน์  เอกพนัธ์ ครู โรงเรียนหนองกงุห้วยเสียววิทยา
81 นางสาวกนกวรรณ  พฒันกลุชัย ครู โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
82 นายวิรัตน์  ภูชาดา ครู โรงเรียนบ้านหลุบคา
83 นางทิฆัมพร  ขามค า ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
84 นางเบญจา  สิทธิบุน่ ครู โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
85 นางสาวพชัรางส์ุ  อาดอนั ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน
86 นางพนิดา  บุษราค า ครู โรงเรียนบ้านหันศิลางาม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
1 นางสุภาวดี  ทองสีนาค  ศึกษานิเทศก์
2 นายทองใสย ์ อาษาสะนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว่างซ าโอง
3 นายสุรสิทธิ ์ อศัยาพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง
4 นายจ านงค์  ไชยวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
5 นายประดิษฐ์  อุ่นหนองกุ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม
6 นายสุนันท์  กลางจนัทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
7 นายสุเทพจนิดา  สีแกว้รัตนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักหนาม
8 นายนรชัย  พรมทา ครู โรงเรียนบ้านกดุพงัทุย
9 นางปราณี  นันทราดล ครู โรงเรียนชุมชนหนองกงุวิทยา

10 นางสุวจติ  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
11 นายทองม้วน  ต้นกนัยา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
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12 นางหนูเล็ก  ต้นกนัยา ครู โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
13 นางเล่ียมเพชร  พนัธุระ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเด่ือ
14 นางพวงพยอม  วรารัศมี ครู โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
15 นายอดุม  หลาบหนองแสง ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิท์่ามะเด่ือน้อย
16 นางจนัทร์เพญ็  พฒันาศูนย์ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม
17 นางทิวาวรรณ  พรมโสดา ครู โรงเรียนบ้านกดุน้ าใส
18 นายสุปริน  แหวนวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกดุน้ าใส
19 นางระเบียบ  ชนะโยธา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
20 นายพบิูลรัตน์  คงปัญญา ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
21 นายทวีป  จนัทร์เรือง ครู โรงเรียนโคกสูงกดุน้ าใส
22 นางสาวทิพาภรณ์  ศรีเวียงราช ครู โรงเรียนชุมชนกระนวน
23 นางปราณี  สุวรรณโสภา ครู โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง
24 นายศักดา  แกว้ชัย ครู โรงเรียนชุมชนกระนวน
25 นายทองเต็ม  ยาเกิ้น ครู โรงเรียนบ้านค าคร่ึง
26 นางสุกญัญา  คัทมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านค าคร่ึง
27 นางอรดี  สีแกว้รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านผักหนาม
28 นางนงนุช  อสิรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
29 นายยทุธการ  สุวรรณโสภา ครู โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง
30 นายธรรมภพ  สุริสาร ครู โรงเรียนบ้านค าบอนคุรุราษฎร์บ ารุง
31 นางรัชนี  สุริยฉาย ครู โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา
32 นางบุญญรัตน์  สุขเลิศตระกลู ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
33 นายสมบูรณ์  คลังกลาง ครู โรงเรียนน้ าพอง
34 นางวลัยลักษณ์  แคว้นคอนฉมิ ครู โรงเรียนน้ าพอง
35 นางศิริวรรณ  โพธิส์าจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม
36 นายประพนัธ์  พฒันาศูนย์ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม
37 นายประหยดั  บุญสีหา ครู โรงเรียนบ้านบึงกลาง
38 นายอดุลย ์ อดทน ครู โรงเรียนบ้านกดุพงัเครือ
39 นางสุภานี  อาบเงิน ครู โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
40 นายเกษม  รัตนพร ครู โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
41 นางจติุกา  ไชยวัน ครู โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
42 นางพมิพล์ภัทร  แสนสีมนต์ ครู โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
43 นางนงนุช  ศรีกระทุม ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
44 นายมฆวัน  คนกลาง ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
45 นางวิลัยวรรณ  ภักด์ิศรีแพง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
46 นางปราณีต  กลางหนองแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
47 นางกองค า  สุภรัตนกลู ครู โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
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48 นายสัญญา  ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิท์่ามะเด่ือน้อย
49 นางสมทรง  ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิท์่ามะเด่ือน้อย
50 นางวิญญู  ศรีมูลผา ครู โรงเรียนบ้านค าแกน่คูณ
51 นางสาวจนัทร์ดา  บรรเรืองทอง ครู โรงเรียนบ้านค าบง
52 นางพรชนก  อดุมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
53 นางรัตนารี  ตราชู ครู โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
54 นายสุทิน  ดวงอปุมา ครู โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
55 นายวิจติร  มะฮาด ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
56 นางบัวพนัธ์  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
57 นายสุข ี ป่านนี้ ครู โรงเรียนบ้านหนองหารจาง
58 นางสมบัติ  ศรีโยธา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
59 นางอมุาพร  จนัทร์เรือง ครู โรงเรียนโคกสูงกดุน้ าใส
60 นางพฒันศรี  จติต์บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
61 นางสว่างศรี  สูตรสนธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนกระนวน
62 นางสุนันทา  ภูมีศรี ครู โรงเรียนบ้านค าไฮผักแว่น
63 นางนวลละออง  ห่วงรัก ครู โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
64 นางสมจติร  สุราช ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง
65 นายค าแสน  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
66 นางบังอร  สมภาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
67 นายบุญเพง็  ปักโคทานัง ครู โรงเรียนบ้านโสกเส้ียวแสนสุข
68 นางศรีประไพร  ราชมนตรี ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
69 นางนิภาพร  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านค าคร่ึง
70 นายประหยดั  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านค าคร่ึง
71 นางประหยดั  แกว้คูณ ครู โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
72 นางจริาพร  พนัธุลาวัณย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
73 นางภคมน  เกตุบรรจง ครู โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
74 นายเจริญ  บุตรแวง ครู โรงเรียนบ้านนาอา่งทอง
75 นางประภาพรรณ  ศรีทะรักษ์ ครู โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา
76 นายสมพงษ์  นนทะแสน ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลรัตน์
77 นางจนัทร์เพญ็  แกว้เวียง ครู โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
78 นายค าบ่อ  ซาหยอง ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เกา่ขา่
79 นางอรวรรณ  พนัธ์น้อย ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
80 นางกรรณิกา  ค าภูมี ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
81 นายเสรี  ผาโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนจกิ
82 นางธัญญพร  ชินออ่น ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี
83 นางสมนึก  จนัทนามศรี ครู โรงเรียนบ้านกระนวนซ าสูง
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84 นายเอนก  อบุลสอาด ครู โรงเรียนบ้านแห้ว
85 นายสุพจน์  บัวใหญ่รักษา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
86 นายสมเกยีรติ  อภิรัตน์มนตรี ครู โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5
1 นายฉตัรชัย  มุระดา ศึกษานิเทศก์
2 นายเฉลิมชัย  เชื้อสาวะถี ศึกษานิเทศก์
3 นางอรอนงค์  ประเทือง นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
4 นายสมแพน  จ าปาหวาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้า
5 นายค าเบ็ง  รถสีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านส่ีแยกโนนหัวนา
6 นายโกมล  ส าแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกลู)
7 นายเสถยีร  แกว้ส่องใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
8 นายจารึก  งามฉลวย ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยายน
9 นายจริสันต์  บัวสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

10 นายไพฑูรย ์ ศรีบุรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง
11 นายวิชัย  แสนยศบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
12 นายเรืองวิทย ์ จนัทลือชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม
13 นายทวีศักด์ิ  ภิญโญทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุเขห้้วยบงวิทยานุกลู
14 นายเอนก  ผาเขม็ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า
15 นายสมาน  สีชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนบุรุษ
16 นายศิวดล  ดวงหะคลัง ผู้อ านวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์
17 นายกฤษ  ราชสีสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
18 นายนิคม  ค าภูเวียง ครู โรงเรียนหนองไผ่พทิยาคม
19 นายสิทธิพร  ศตสุรตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
20 นางกนิษฐา  มะหิงษา ครู โรงเรียนบ้านกดุเลา
21 นายจ าเริญ  อุ่นใจ ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
22 นางร าไพ  สอนถม ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
23 นายมานิตย ์ ภูพ่งษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิม่
24 นางมะลิ  ค าตัน ครู โรงเรียนบ้านโนนโก
25 นางสายตา  พรมดอนกอ่ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา
26 นางสุมาลี  มูลตรีภักดี ครู โรงเรียนบ้านโคกกงุหินลาดโคกเจริญ
27 นายพลาวัตร  ค าภากมุภ์ ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
28 นางพรรธนะศรี  ชัยบุตร ครู โรงเรียนหนองไผ่พทิยาคม
29 นายทรงศักด์ิ  รูค า ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
30 นางปิติภรณ์  ตุลาพทิักษ์ ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถมัภ์
31 นางอรพนิ  ยางป้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
32 นายค าสันต์ิ  มีทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองผือจ าเจริญพฒันา
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33 นายบรรจง  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
34 นางบัวล า  เวียงยศ ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
35 นายสมนึก  ค าตัน ครู โรงเรียนบ้านโนนโก
36 นางอไุร  วงศ์วทัญญู ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
37 นางอดุมลักษณ์  ปัทถาพงษ์ ครู โรงเรียนนาหว้านาเจริญ
38 นายประหยดั  ดวงแสง ครู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์
39 นางละเอยีด  ดวงตะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
40 นางสุมาลี  โคตรลา ครู โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
41 นายโสพล  มาตยว์ิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
42 นางนิตยา  สิงห์บ้านหาด ครู โรงเรียนบ้านหว้า
43 นางกติิมา  แกว้หล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค าประชานุเคราะห์
44 นางทัศนียว์รรณ  ชุดนอก ครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
45 นางปวีณา  สวัสด์ิมูล ครู โรงเรียนโนนสะอาดพทิยา
46 นางสุทิน  ถามุลตรี ครู โรงเรียนชมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
47 นางจารึก  สงดี ครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกลู
48 นางสังเวียน  กจิเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านดอนแขม
49 นางแฉล้ม  ลืนภูเขยีว ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
50 นางรัชนี  บุตรโพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
51 นายประพนัธ์  บุญหล้า ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถมัภ์
52 นางไปรยา  เต็มราษี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านส่ีแยกโนนหัวนา
53 นางอญัชลี  ขวัญศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไกต้ลาดหนองแก
54 นายสุนทร  ผิวนางาม ครู โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยาคม
55 นางภรณ์ภัศกรณ์  ชัยชนะเจริญ ครู โรงเรียนโนนงามศึกษา
56 นายสุริยนัต์  ค าสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
57 นายไตรรัตน์  ขาวพล ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
58 นายชูศักด์ิ  ทองสีดา ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
59 นายสุรเชษฐ์  เสนาสุ ครู โรงเรียนโนนงามศึกษา
60 นางกรรณิการ์  เอระน้อย ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์
61 นางรุ่งรัตน์  จกัรแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
62 นางเยาวมาลย ์ ตลับเพชร ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
63 นายถวิล  สารีพร ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
64 นายสุทัศน์  สาระผล ครู โรงเรียนบ้านถ้ าแข้
65 นางล าพรวน  บุบผา ครู โรงเรียนบ้านวังสวาบ
66 นายนพมงคล  ไพศาล ครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
67 นางบุศราพร  ประสมเพชร ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
68 นายวาริต  ยนืชีวิต ครู โรงเรียนบ้านอาจสามารถ
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69 นางจรีุรัตน์  บุญยนื ครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
70 นายประจกัษ์  บันเทิงใจ ครู โรงเรียนบ้านอา่งศิลา
71 นายวีระ  โม้ลา ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
72 นางอบุล  พรหมเสนา ครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
73 นายแวว  ศิลาพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนโก
74 นายสวัสด์ิ  อคัรพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
75 นางร่ืนฤดี  ประนันทัง ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
76 นางวันวิสาข ์ ส่ิวศรี ครู โรงเรียนบ้านเม็ง
77 นางสาวพชัรินทร์  ศรีอทุธา ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
78 นายสมาน  โสมาศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
79 นายวิเดช  ฤาชา ครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
80 นางนิตยา  สุดตาจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโก
81 นายประสาน  วรรณชัย ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
82 นายไชยนันท์  ค าเวียง ครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
83 นางรัชนี  แพนสง ครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
84 นางค าจนุ  พาค า ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
85 นางสุวิมล  สุท ามา ครู โรงเรียนโพธิต์ากวิทยา
86 นางไฉยา  แสนยศบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
87 นายพรชัย  พลแดง ครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
88 นายสุภาชัย  พมิพพ์ฒิุ ครู โรงเรียนโนนฟนัเรือบะยาววิทยา
89 นายสุริยนั  เทียมรินทร์ ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
90 นางจรีุรัตน์  ทาขลีุ ครู โรงเรียนบ้านชุมแพ
91 นางสุรคนธ์  สารผล ครู โรงเรียนโนนอดุมสะอาดวิทยา
92 นางเยาวลักษณ์  สุทธิกลุ ครู โรงเรียนกอ้งอดุมวิทยาคาร
93 นางสถติย ์ สายสุด ครู โรงเรียนบ้านนาอดุม
94 นายสุชาติ  จนัทีนอก ครู โรงเรียนบ้านผาน้ าเทีย่ง
95 นางสุพรรณา  งามนาเสียว ครู โรงเรียนบ้านนาดี
96 นายสุรัตน์  ต่อพรหม ครู โรงเรียนบ้านทรัพยส์มบูรณ์
97 นายสุชัย  ไชยมุทา ครู โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง
98 นายสมดี  โยธาทูน ครู โรงเรียนบ้านกดุกว้าง
99 นางสมบัติ  บัวสาย ครู โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยาคม

100 นางกนกลักษณ์  สิงห์เอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน
101 นายทวี  ทองหล่อ ครู โรงเรียนเหมือดแอห่นองบัว
102 นายสนิท  ลันระนา ครู โรงเรียนหนองกงุพทิยาคม
103 นายสายณัห์  วิเศษดี ครู โรงเรียนบ้านหว้า
104 นายประทวน  สมใจ ครู โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ
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105 นายสุรศักด์ิ  เทพรังสฤษฎิ์ ครู โรงเรียนบ้านยางค า
106 นายทวีศักด์ิ  พลราษฎร์ล้ า ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
107 นางรัตนาภรณ์  ธงหาร ครู โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่
108 นางรัญจวน  ดวงตะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
109 นางพชัรี  หาญญา ครู โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์
110 นายนิกร  ทัพซ้าย ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
111 นางยอดนารี  สิงห์สาร ครู โรงเรียนชุมชนไผ่กดุหิน-ท่าเด่ือ
112 นายเทวินทร์  ทีน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองเขยีดมิตรภาพที ่205
113 นางสมถวิล  รุ่งสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแดง
114 นายอดิศร  ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านโคกไร่
115 นายยงศักด์ิ  มุลทากลุ ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
116 นายสุพฒัน์  สุวรพนัธ์ ครู โรงเรียนโนนฟนัเรือบะยาววิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำจันทบรุี เขต 1
1 นายมนตรี  ทัดเทียม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายธงชัย  ถาวร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางชนิตพร  ชุ่มจติต์ ศึกษานิเทศก์
4 นายนเรศ  สวัสดี นิติกรช านาญการพเิศษ
5 นางรุจ ี ยติุวงษ์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
6 นางวิมลสิริ  บุญมานะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
7 นายสมชาย  สินวัต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองทัว่
8 นายธานินทร์  ปริญโญกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลับพลา
9 นางสาวจนัทนี  เกจ็วลีวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะโตนด

10 นายสุรดิษ  สุขอรุณยนืยง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองบัว
11 นายขวัญชัย  เจริญกลัป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นกระบก
12 นายสมชาย  ล้อมวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองสีงา
13 นายรังสรรค์  คุ้มตระกลู ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวงกต
14 นางบุญช่วย  วิจาระ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี
15 นายนิพล  มังกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนสฤษดิเดช
16 นายวรพนัธ์  เพชรางกรู รองผู้อ านวยการโรงเรียนสฤษดิเดช
17 นางนิยมศิลป์  ภูมิพืน้ผล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลับพลา
18 นางสาวสิริกาญจน์  เจริญธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี
19 นางอรสา  สุรสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี
20 นางทรงศรี  จริตงาม ครู โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี
21 นางพรพมิล  คชรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี
22 นางสาวบุษบา  ผลพชื ครู โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี
23 นางสาวเครือวัลย ์ พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี
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24 นางนพรัตน์  บุตรโคษา ครู โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี
25 นางเรณู  บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านแกว้
26 นางวิมลสินี  อธิศรัสมิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส
27 นางสุขสวัสด์ิ  ทองค าดี ครู โรงเรียนวัดพลับ
28 นางวัชรา  บรรณทอง ครู โรงเรียนวัดสิงห์
29 นางวาสนา  กลุฉวะ ครู โรงเรียนวัดสิงห์
30 นางจริยา  คันศร ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
31 นางปทิตตา  เรืองรัตน์ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
32 นางสาวสนาน  เจริญนาม ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
33 นายมานิตย ์ เสือจนัทร์ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
34 นางสาวผกาทิพย ์ หอมประเสริฐ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
35 นางมะลิซ้อน  โกสัลล์วัฒนา ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
36 นางสาวปรารมย ์ หวังสุข ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
37 นางจารุนันท์  สุธาสีกลุ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
38 นางสาวสมปอง  นาคปัน้ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
39 นางทัศนีย ์ ถาวร ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
40 นางมัณฑนา  ศรีมงคล ครู โรงเรียนวัดดอนตาล
41 นางวรวรรณ  ม่วงทองเกตุ ครู โรงเรียนวัดโป่งแรด
42 นางวารี  ดีพืน้ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
43 นางปราณี  ชินวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
44 นายเชาวลิต  สะอาด ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
45 นางปรีดา  โลกานิตย์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
46 นางจารุนี  เนื่องสิทธะ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
47 นางเปมิกา  บุณยฤทธานนท์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
48 นางสุมาลี  สุขผล ครู โรงเรียนวัดแสลง
49 นายพะวง  สุขผล ครู โรงเรียนวัดแสลง
50 นางนิภาวรรณ  ภานุมาส ครู โรงเรียนวัดเกาะขวาง
51 นางสาวศิรินารถ  สุขกจิ ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
52 นายสุรพล  กล่ินสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
53 นางวิภา  อานามวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
54 นางชุติมา  แพทยรั์งษี ครู โรงเรียนวัดบูรพาพทิยาราม
55 นางสุพนิสฐ์  สุทธิฉนัท์ ครู โรงเรียนวัดบูรพาพทิยาราม
56 นางนงเยาว์  เสนะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดบูรพาพทิยาราม
57 นางสมใจ  เสริมสัย ครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
58 นางส าลอง  จติรเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
59 นางมยรีุ  วรรณสุข ครู โรงเรียนวัดสามผาน



๘๒

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
60 นางสงกราน  จลุเจอื ครู โรงเรียนวัดสามผาน
61 นางสมทรง  บุญช่วย ครู โรงเรียนวัดหนองคัน
62 นายศิริพงศ์  ผดุงศาสน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจนิต์ รุจริวงศ์อปุถมัภ์ 2)
63 นางสาวพดุตาล  ชาญวิชา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจนิต์ รุจริวงศ์อปุถมัภ์ 2)
64 นางยพุดี  ล้ีประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจนิต์ รุจริวงศ์อปุถมัภ์ 2)
65 นางปราณี  ตุ้มฉมิ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจนิต์ รุจริวงศ์อปุถมัภ์ 2)
66 นางประภา  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจนิต์ รุจริวงศ์อปุถมัภ์ 2)
67 นางพรกมล  จริภูวทัตถ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจนิต์ รุจริวงศ์อปุถมัภ์ 2)
68 นายสุพรรณ์  วะโร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจนิต์ รุจริวงศ์อปุถมัภ์ 2)
69 นายพงษ์ทรัพย ์ กษโณทัย ครู โรงเรียนบ้านแกง่น้อย
70 นางศิวิไล  วิสุทธิพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
71 นางสุวพชัร  บุตรฉยัยา ครู โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
72 นางกฤษณา  บุญเกดิ ครู โรงเรียนวัดทุง่เบญจา
73 นางผกาพรรณ  เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดคลองขดุ
74 นายสนอง  อนิทรวิสูตร์ ครู โรงเรียนบ้านเจา้หลาว
75 นางอนุชินา  ทองสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเจา้หลาว
76 นายปราโมทย ์ จนัทกจิ ครู โรงเรียนวัดร าพนั
77 นางจฬุา  พรพานิช ครู โรงเรียนวัดร าพนั
78 นายโสภณ  บรรจง ครู โรงเรียนวัดท่าแคลง
79 นายชนม์ชรัส  รสชื่น ครู โรงเรียนวัดช้างขา้ม
80 นายลุ้ย  ภาคจติต์ ครู โรงเรียนวัดนาซา
81 นางมุกดา  เถื่อนวิถี ครู โรงเรียนวัดนาซา
82 นายวินิจ  ป้องหมู่ ครู โรงเรียนวัดหนองแหวน
83 นางบุญมา  สิงห์สุรีย์ ครู โรงเรียนวัดหนองไทร
84 นายบรรเลง  วุฒิจกัร ครู โรงเรียนวัดหนองแหวน
85 นางสาวกนิษฐา  ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองแหวน
86 นางประเทือง  ป้องหมู่ ครู โรงเรียนวัดหนองแหวน
87 นางศรีสุดา  เหมเวช ครู โรงเรียนวัดหนองแหวน
88 นางเกษร  พงษ์นัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดวังหิน
89 นางกนัยา  ศรีศัมภุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว
90 นางแสงอรุณ  ผดุงสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านต้นกระบก
91 นางภิรมยรั์ติ  โหมดแจง้ ครู โรงเรียนบ้านต้นกระบก
92 นางนันทพร  เวชมณี ครู โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
93 นางบังอร  นามไร่ ครู โรงเรียนวัดโพธิลั์งกามิตรภาพที ่171
94 นายวินัย  ศิริชนม์ ครู โรงเรียนวัดโพธิลั์งกามิตรภาพที ่171
95 นายตระกลู  เทพบุตร ครู โรงเรียนบ้านช่องกะพดั
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96 นายจนิดา  สวัสด์ิมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจนิต์ รุจริวงศ์อปุถมัภ์ 2)
97 นายวันชัย  สิทธิประสงค์ ครู โรงเรียนวัดแขมหนู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำจันทบรุี เขต 2
1 นายทัศนะ  วิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนุน
2 นายโสภณ  เจริญนาน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองชิ่ม
3 นายสมปอง  พริิยนนทกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
4 นายพงษ์ศักด์ิ  วงษ์แกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมาบไผ่
5 นายปัญญา  นามธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะไชย
6 นายนุโลม  วรฉตัร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางสระเกา้
7 นางตันหยง  ล้ีพล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน
8 นายกฤษณะ  อนิทร์อ่ า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ ารัก
9 นายณรงค์  นรากร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่กร่าง

10 นายสรรเสริญ  ศรีประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน
11 นายเดชาวัต  ผลิพชื ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรัพยป์ระเมิน
12 นางองักาบ  อ่ าสอน ครู โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
13 นางรุ่งราตรี  ผดุงพรรค์ ครู โรงเรียนบ้านตรอกนอง
14 นายอ านวย  บรรจบ ครู โรงเรียนบ้านตรอกนอง
15 นางอารี  จรัลทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านตรอกนอง
16 นายธนกฤต  นิยมวงษ์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
17 นางศันสนีย ์ ลิขติมณีชัย ครู โรงเรียนวัดบางกะไชย
18 นางสาวพมิพใ์จ  ฐาปนะดิลก ครู โรงเรียนวัดมาบไผ่
19 นางบุญตา  กจิศิริรัตน์ ครู โรงเรียนวัดมาบไผ่
20 นางสุนันทา  รัตนสร้อย ครู โรงเรียนวัดหนองชิ่ม
21 นางวรรษา  พงคะชา ครู โรงเรียนวัดขนุน
22 นางนันทิมา  ช านาญศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านช้างขา้ม
23 นางสาวสุชาดา  กลุพานิชย์ ครู โรงเรียนวัดซ้ึงล่าง
24 นายมานพ  ชมยนิดี ครู โรงเรียนบ้านสามสิบพฒันา
25 นางใหม่  จรัล ครู โรงเรียนวัดวันยาวล่าง
26 นางวิลาวัณย ์ วงศ์ดินด า ครู โรงเรียนวัดวันยาวล่าง
27 นายกรีฑา  บ ารุงมิตร์ ครู โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย
28 นางปราณี  บ ารุงมิตร์ ครู โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย
29 นางกนกพร  ร่วมโพธิรี์ ครู โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย
30 นางอทุัย  วรรณป้าน ครู โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย
31 นางรุ่งรัตน์  ศิริเจริญธรรม ครู โรงเรียนวัดมะทาย
32 นางเยาวลักษณ์  เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านนาสนาดก์
33 นางวัชรี  วัฒนชัย ครู โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
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34 นายสุรพล  วงษ์ปรีชา ครู โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
35 นางละเอยีด  ประกอบผล ครู โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
36 นางสุจนิดา  เลาห์กติิกลู ครู โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
37 นางสนทนา  ไทยเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
38 นางเพญ็จนัทร์  บุญโยประการ ครู โรงเรียนบ้านเขาแกว้
39 นางศิริสุข  ปกครอง ครู โรงเรียนบ้านเขาแกว้
40 นางค ามา  พืน้ผล ครู โรงเรียนบ้านประตง
41 นางนิรมล  งามจริต ครู โรงเรียนบ้านประตง
42 นางปล้ืมจติต์  มิ่งมีชัย ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง
43 นายจ าลอง  ลอยล่ิว ครู โรงเรียนวัดสะตอน้อย
44 นายศิวะรักษ์  ชินวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะเปริด
45 นางจรินทร์  พรรคชัย ครู โรงเรียนบ้านเกาะเปริด
46 นางทิวา  โศภิษฐ์สิทธิกลุ ครู โรงเรียนวัดอมิั้ง
47 นางสาล่ี  ร่าร่ืน ครู โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
48 นางสุภาพ  ชมชื่น ครู โรงเรียนวัดพงังอน
49 นางสาวบุญอนันต์  ทองภักดี ครู โรงเรียนบ้านปัน้หม้อ
50 นางประภัสสร  โพธิพฒัน์ ครู โรงเรียนพล้ิว
51 นางมาลี  โพธิสกล ครู โรงเรียนวัดเกวียนหัก
52 นางไพรัตน์  เพช็รฉลูกรรณ์ ครู โรงเรียนวัดเกวียนหัก
53 นายสฤษด์ิ  สุนทร ครู โรงเรียนวัดคลองพลู
54 นางสาวอ าพร  บรรเทาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
55 นางเพญ็วดี  เจริญงาม ครู โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
56 นายวิรัช  ชอบชล ครู โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที ่82
57 นางณกานต์  เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนวัดส าโรง
58 นางจฑุามาศ  สูญยี่ขนั ครู โรงเรียนบ้านจนัทเขลม
59 นางอมรรัตน์  สอนเจริญ ครู โรงเรียนบ้านจนัทเขลม
60 นางสาวภาวนา  การพานิช ครู โรงเรียนวัดตกพรม
61 นางสงกรานต์  ธงชัย ครู โรงเรียนส.ไทยเสรีอตุสาหกรรม 2
62 นางแกน่จนัทร์  พลล้ า ครู โรงเรียนวัดกะทิง
63 นางศิริวรรณ  แสงประกอบทอง ครู โรงเรียนวัดกะทิง
64 นางสาวกญัญา  หอมประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านมะขาม
65 นางกาญจนา  อิ่มผ่อง ครู โรงเรียนบ้านมะขาม
66 นางสมใจ  ร่ืนรักษา ครู โรงเรียนวัดทับไทร
67 นางปรีชา  ถาปนา ครู โรงเรียนบ้านอมีุย
68 นายจ ารัส  แกว้งาม ครู โรงเรียนบ้านหนองสลุด
69 นางระเบียบ  หัสคุณ ครู โรงเรียนบ้านหนองสลุด
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70 นายขจติพนัธ์  บ้านด่าน ครู โรงเรียนวัดพลวง
71 นางวาสนา  ชัยสุริวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพลวง
72 นางพรทิพย ์ โพธิศ์รี ครู โรงเรียนวัดบ้านอา่ง
73 นางอมัพร  สัมมา ครู โรงเรียนวัดบ้านอา่ง
74 นางโสภา  เพช็ร์บุญ ครู โรงเรียนบ้านท่าขาหยา่ง
75 นางศิริยา  สรวมศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองสลุด
76 นางทิพยสุ์ดา  สาแสง ครู โรงเรียนวัดมาบไผ่
77 นางจริภา  พจนานนท์ ครู โรงเรียนวัดซ้ึงบน
78 นางอญัชนา  สีหนาท ครู โรงเรียนบ้านตาเรือง
79 นายเดชา  ล้ าตระกลู ครู โรงเรียนวัดวังจะอา้ย
80 นายค ารณ  ซ่อนกล่ิน ครู โรงเรียนวัดหนองชิ่ม
81 นางชุดาอร  เจนจดัการ ครู โรงเรียนบ้านช้างขา้ม
82 นางจงดี  สุภางค์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านช้างขา้ม
83 นายมานพ  เบญจพรม ครู โรงเรียนวัดบางชัน
84 นางกลัยา  อิ่มผ่อง ครู โรงเรียนบ้านคลองตาคง
85 นายประวัติ  เจริญวัย ครู โรงเรียนบ้านตรอกนอง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
1 นายพฒันพงศ์  เสมานิตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุขใจ  ดวงประเสริฐ ศึกษานิเทศก์
3 นายบุญโชติ  แกว้เเสนสุข ศึกษานิเทศก์
4 นายพสัตร์สัณห์  ตัณวัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประตูน้ าท่าไข่
5 นายสิทธิชัย  มาลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง
6 นายมโน  เขยีนประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางปรง
7 นางณัฏกาญ  เอื้อสุวรรณา ผู้อ านวยการโรงเรียนสุเหร่าล าชะล่า
8 นายไพจติร  ใหม่ศาสตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุเคราะห์
9 นางนภาพร  วิริยะปานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสกดั 80

10 นางสาวธัญญธร  อนุศิริกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนทราย
11 นางสัญญา  แกว้พทิักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพพิธิประสาทสุนทร
12 นายสุกจิ  อดุมสิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ประเวศ
13 นายสินรัตนา  ก าแพงเพช็ร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
14 นางกาญจนวิไล  โมมินทร์ ครู โรงเรียนสุเหร่าแคราย
15 นางมนทิรา  พงษ์ทองค า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
16 นางนลินี  เพชรงาม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
17 นางสาวพรทิพย ์ นิรชโรภาส ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
18 นางจติรา  เด่นงามวศิน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
19 นางจ าปา  พฒันสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
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20 นางกรวัณยสิ์ริ  ไชยมโน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
21 นางรัชนี  ปานเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
22 นายนฤพนธ์  ลักษณ์บวรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดประตูน้ าท่าไข่
23 นางสาวสุมาลี  น่วมทอง ครู โรงเรียนวัดเทีย่งพมิลมุข
24 นางพชัณี  ยติุธรรม ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
25 นางรอยพมิพใ์จ  คงจร ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
26 นายทนง  อิ่มมาก ครู โรงเรียนบ้านวังตะคียน
27 นางอรนุช  เอี้ยวน้าว ครู โรงเรียนบ้านวังตะคียน
28 นางนุชนันท์  ทิพยศ์รี ครู โรงเรียนวัดจกุเฌอ
29 นายวัลลภ  มาลัย ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
30 นางกรรณิการ์  เอี่ยมวิจติร์ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
31 นางวันดี  สระพรม ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
32 นางศุภวรรณ  ตรีพลอกัษร ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
33 นางสาวศิญาภรณ์  อา่วแกว้ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
34 นางวัฒนา  ตันศิริ  ครู โรงเรียนวัดทด
35 นางอมร  จลุศรีไกรวัลย์ ครู โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
36 นางรัชตา  พึง่แสง ครู โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
37 นางสมศรี  บุญเกดิ ครู โรงเรียนวัดบางปรง
38 นางเลขา  ดวงจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดบางปรง
39 นายสินสมัย  มาตรก าจร ครู โรงเรียนวัดบางปรง
40 นางสายทิพย ์ แสงเพชร ครู โรงเรียนวัดเกาะ
41 นายสันติ  ศรีอรุาม ครู โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
42 นางทิพยม์ณี  ไหลหล่ัง ครู โรงเรียนบ้านแขวงกล่ัน
43 นางสุดาจนัทร์  รัตโน ครู โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อปุถมัภ์
44 นางพาชื่น  วิชิตกลุ ครู โรงเรียนบ้านคลองเจา้
45 นายชวลิต  เลาะวิถี ครู โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพง่
46 นางสาวล าดวน  พกุกล่ิน ครู โรงเรียนวัดไชยธารา
47 นางวรรณพร  ไตรติลนนท์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะดอน
48 นางสาวธนาภรณ์  เกดิแกว้ ครู โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
49 นางเขม็พร  ฮีมวิเศษ ครู โรงเรียนบึงเทพยา
50 นางรัชนี  ปารัคมาตย์ ครู โรงเรียนสิทธิสุนทรอทุิศ
51 นายสมปอง  จกัขจุนัทร ครู โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
52 นางสาวศรีสุดา  เวชปรีชา ครู โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
53 นางสมนึก  สวัสดี ครู โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์
54 นางทิวา  คงสบสิน ครู โรงเรียนวัดคลอง 18
55 นายนิสิต  นาคคนึง ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19
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56 นางร าพงึ  พนิิจพรรณ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์สงกาญจนราษฎร์
57 นางวันเพญ็  พุม่ทอง ครู โรงเรียนตลาดคลอง 16
58 นายเสรี  ฟกัประเสริฐ ครู โรงเรียนสุเหร่าคู้
59 นายสุชาติ  เนียรมงคล ครู โรงเรียนวัดบึงตาหอม
60 นางสุคนธา  แกว้เรือง ครู โรงเรียนวัดบึงน้ ารักษ์
61 นายสุวัชชัย  มูฮ าหมัดสลาม ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15
62 นางวาสนา  ทักภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
63 นางอจัฉรา  คงจรูญ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
64 นางวรพร  ปายะนันทน์ ครู โรงเรียนวัดบน
65 นางนงลักษณ์  บัณฑุกลุ ครู โรงเรียนวัดบน
66 นางสาวจฑุาธิป  เปีย่มประถม ครู โรงเรียนวัดบน
67 นางวนิดา  อ่ าเอี่ยม ครู โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
68 นางสงวน  อิ่มใจ ครู โรงเรียนวัดสองคลอง
69 นางพรรณทิพา  ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดสองคลอง
70 นายวิเชียร  อ่ าเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านสีล้ง
71 นางอารมณ์  สวัสดี ครู โรงเรียนวัดบางวัว
72 นางอจัฉราพรรณ  ทองสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดบางวัว
73 นางสาวสุภาพร  อยู่ดี ครู โรงเรียนวัดบางสมัคร
74 นางสาวนงเยาว์  ดีอิ่ม ครู โรงเรียนวัดบางสมัคร
75 นางพรรณี  ศิริพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดบางเกลือ
76 นางสาวเฉลา  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดลาดยาว
77 นางมัฏฐพร  บ าเพญ็เชาว์ ครู โรงเรียนวัดลาดยาว
78 นางซ่อนกล่ิน  นพสิทธิ์ ครู โรงเรียนประกอบราษฏร์บ ารุง
79 นางพมิพบ์ุญ  อมรบุญพพิฒัน์ ครู โรงเรียนวัดบางแสม
80 นางสาวอมรรัตน์  คงเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางแสม
81 นางฉลวย  เนาว์วัน ครู โรงเรียนวัดบางแสม
82 นางวารีย ์ บุญรอด ครู โรงเรียนวัดบางผ้ึง
83 นายสมชาย  มาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านบางขา้ว
84 นางอ านวย  โรจนเขมาพร ครู โรงเรียนบ้านบางขา้ว
85 นายสุพจน์  พพิฒัน์ศรี ครู โรงเรียนวัดประชาบ ารุงกจิ
86 นายสุริยา  อุ่นเจริญ ครู โรงเรียนวัดประชาบ ารุงกจิ
87 นายวิมล  ดาแดง ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
88 นางสุนทรี  แต่งวัฒนไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี
89 นางกลัณภรณ์  ศิริพพิฒัน์ ครู โรงเรียนวัดเทพราช
90 นางพชันันท์พร  ทองวิจติร์ ครู โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บ ารุง
91 นางนัยนา  ปานพวงแกว้ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
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92 นางสาววันเพญ็  ศรัณยพจน์ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
93 นางสาวสุภาพร  พลอยประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
94 นางวันดี  ศิริฉวีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
95 นางมาลี  เทพสนธิ ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
96 นางสาวพทัยา  ลายประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
97 นายสุรชัย  วิจติรกลู  ครู โรงเรียนวัดเทีย่งพมิลมุข
98 นางพรศรี  ยอดสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
99 นางสมลักษณ์  วิหครัตน์ ครู โรงเรียนวัดไชยธารา

100 นายชัยยศ  ช านิประเสริฐกลุ ครู โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
101 นางอนงค์  หรุ่มวิสัย ครู โรงเรียนสุหร่าคลองใหญ่
102 นางบุญมา  มั่นประเสริฐ ครู โรงเรียนบึงเทพยา
103 นางสาวสมสุข  เมฆโหรา ครู โรงเรียนวัดประชาบ ารุง
104 นางสมใจ  สมบุญ ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน
105 นางนลินี  เจริญสุข ครู โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง
106 นางศรีนวล  อนิแบน ครู โรงเรียนวัดไผ่ด า
107 นายวิชา  โสวัณณะ ครู โรงเรียนวัดล่าง
108 นางสาวศิริพร  ตันติวุฒิกญุชร ครู โรงเรียนวัดบางเกลือ
109 นายอ านวย  ขจรรุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดดอนสีนนท์
110 นางวนิดา  ทองภูสวรรค์ ครู โรงเรียนวัดดอนสีนนท์
111 นายวิโรจน์  เหลืองออ่น ครู โรงเรียนวัดแสนภูดาษ
112 นางพนิดา  ตันกมิ ครู โรงเรียนวัดลาดยาว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
1 นางฉวีวรรณ  พทุธสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
2 นางสาวนงลักษณ์  ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์
3 นายส าเริง  นิ่มปล้ืม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
4 นางสาวสุภาพ  นิลนนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวกระสังข์
5 นายประดิษฐ  นพรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองบัว
6 นางสมาภรณ์  ศิริปุณย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย
7 นายณรงค์  นิยมสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนไพบูลยป์ระชานุกลู
8 นายมนตรี  แกว้วิจติร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง
9 นายการันต์  นพทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ

10 นายสินชัย  เทพารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน ก.ม.7
11 นายสายณัห์  พฒันเอกวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรทองอปุถมัภ์
12 นายสมศักด์ิ  เศวตสุพร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองแหน
13 นายมนตรี  รัฐประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอน
14 นางเพญ็จนัทร์  สมัครช่วย ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
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15 นางสมจติ  ทศชนะ ครู โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
16 นายปรีชา  ตันเจริญ ครู โรงเรียนวัดอา่วช้างไล่
17 นางไสลทิพย ์ วชิรพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดอา่วช้างไล่
18 นายกระแสร์  ร้ิวทอง ครู โรงเรียนวัดอา่วช้างไล่
19 นายสมทรง  เพช็ร์ผุดผ่อง ครู โรงเรียนวัดหินดาษ
20 นางสาวส ารวย  วงศ์ก าภู ครู โรงเรียนวัดหินดาษ
21 นางสาวจฑุามาศ  ศรีหิรัญ ครู โรงเรียนวัดหินดาษ
22 นางสาวนิติกรณ์  แกว้มรกต ครู โรงเรียนวัดหัวส าโรง
23 นางวิรัติ  มะเหศวร ครู โรงเรียนวัดหัวสวน
24 นางสาวปณิตา  ปราณี ครู โรงเรียนวัดหัวสวน
25 นางนันทนา  โสภา ครู โรงเรียนวัดหัวไทร
26 นางวิลาวรรณ  วิลารักษ์ ครู โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
27 นางเกตุกญุช์  จติรน้อม ครู โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
28 นายธีระพงษ์  ชื่นพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ
29 นางประภา  พานนิล ครู โรงเรียนวัดหนองปาตอง
30 นางปัทมา  หงษ์ทิพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดหนองเค็ด
31 นายณรงค์  บุญยงั ครู โรงเรียนวัดหนองเค็ด
32 นางสาวยพุนิ  นนทกาล ครู โรงเรียนสุวรรณคีรี
33 นางสาวสุชีรา  ตะเภาทอง ครู โรงเรียนวัดสามร่ม
34 นางบุญส่ง  บัวลพ ครู โรงเรียนวัดสามแยก
35 นางสุนันทา  พทุธวิเศษสรรค์ ครู โรงเรียนวัดสามแยก
36 นางปราณี  ตันชุณห์ ครู โรงเรียนวัดสะแกงาม
37 นางมณเฑียร  ทิพยโ์อรา ครู โรงเรียนวัดสระสองตอน
38 นายมณู  แจม่จ ารัส ครู โรงเรียนวัดล ามหาชัย
39 นายสนชัย  กติติพฒันกลุ ครู โรงเรียนวัดล ามหาชัย
40 นางเฉลิมวงศ์  บุญยงั ครู โรงเรียนวัดพงษาราม
41 นางสาวสมคิด  พฒันยนิดี ครู โรงเรียนวัดไผ่แกว้
42 นางพรสวรรค์  ศรีบัว ครู โรงเรียนวัดไผ่แกว้
43 นางโฉมศรี  ก าเหนิดสุข ครู โรงเรียนวัดแปลงยาว
44 นางพกิลุ  ยงัคง ครู โรงเรียนวัดแปลงยาว
45 นายรังสรรค์  โสภา ครู โรงเรียนวัดปากน้ า
46 นางสาวแสงดาว  ตัณฑวุฑโฒ ครู โรงเรียนวัดบางกระดาน
47 นายประกฤษฎ์  ทิสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านซ่อง
48 นางสุนันท์  จนัทสี ครู โรงเรียนวัดธารพดู
49 นางเพญ็ศรี  สุวรรณโกมุท ครู โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ
50 นางรุ่งทิพย ์ ชื่นพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน
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51 นางกญัญา  ทิสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน
52 นางกลัยา  วิเวกชาติ ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน
53 นางทัศนันท์  เดชาธนไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน
54 นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน
55 นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล ครู โรงเรียนวัดต้นตาล
56 นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก ครู โรงเรียนวัดต้นตาล
57 นางเรณู  พรมมิ ครู โรงเรียนวัดคลองเขื่อน
58 นางพเยาว์  อยู่นอน ครู โรงเรียนวัดเกาะแกว้เวฬุวัน
59 นายสมพร  เสนีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดปากน้ าโจโ้ล้
60 นายอนิทิสิทธิ ์ นนท์ค าวงค์ ครู โรงเรียนบ้านอา่งทอง
61 นางสาวคนึงนิจ  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน
62 นางร าพงึ  จนัทร์มี ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน
63 นางสาวชนากานต์  เชาวลิต ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู
64 นายอฐิ  พึง่เกษม ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
65 นางจติรลดา  พึง่เกษม ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
66 นางพรีดา  เทพารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
67 นางสาวสุนีย ์ จนิตลิขติดี ครู โรงเรียนบ้านหนองคอก
68 นายประสาร  บัวลอย ครู โรงเรียนบ้านหนองคอก
69 นางสาวนวลจนัทร์  เชาว์วิชารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
70 นางสุภาพ  ทนันไธสง ครู โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
71 นายจ าลอง  บานเยน็ ครู โรงเรียนบ้านท่าทองด า
72 นางรจนา  ไชยกาล ครู โรงเรียนบ้านช าขวาง
73 นายวิพล  จนัทจติร ครู โรงเรียนบ้านคลองสอง
74 นายสายบัว  พงษ์จรูญ ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
75 นางเพญ็จนัทร์  ชาวเวียง ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
76 นายเยื่อ  จนัทร์แจม่ใส ครู โรงเรียนบ้าน กม.7
77 นางกนิษฐา  ส าเนียง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41
78 นางบุญยนื  นวพรประไพ ครู โรงเรียนทุง่สะเดาประชาสรรค์
79 นางอรนิต  สถาปนิกกลุ ครู โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
80 นางศรีทุม  จติต์อารียเ์ทพ ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ
81 นายสุรศักด์ิ  แซ่ต๊ัน ครู โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน
82 นางพจนาถ  พอใจ ครู โรงเรียนวัดหัวสวน
83 นางสมหมาย  ยนิดี ครู โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
84 นางสาวลัดดาวัลย ์ เรืองสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
85 นางสอิ้งทอง  ดาแดง ครู โรงเรียนวัดวังเยน็
86 นางทัศนี  การเนตร ครู โรงเรียนวัดบางโรง



๙๑

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
87 นางอารีย ์ เอี่ยมยิ้ม ครู โรงเรียนวัดธารพดู
88 นายบ ารุง  บ ารุงสุข ครู โรงเรียนวัดทางขา้มน้อย
89 นายสุรพล  บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดกอ้นแกว้
90 นายอรรณพ  ปรีดานนท์ ครู โรงเรียนไม้แกว้ประชานุเคราะห์
91 นายด ารงค์  ถงึดี ครู โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ
92 นางอรอนงค์  นคร ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
93 นายการัณย ์ ยอดทอง ครู โรงเรียนบ้านยางแดง
94 นางสาวมะลิ  จงถาวรเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
95 นางบังอร  ปักษา ครู โรงเรียนบ้าน กม.7

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชลบรุี เขต 1
1 นายเกษม  เนียมสันเทียะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายอดุม  มัตโน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายคมน์บูรณ์  ธัญญหเสถยีร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นายไกรวุฒิ  ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์
5 นายสมพร  หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์
6 นายถนอม  สหะวรกลุศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเขนิ
7 นายวิวัฒน์ไชย  ศรีวิพฒัน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
8 นายค านวณ  ทองมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถมัภ์)
9 นายณัฐวุฒิ  เนาวประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

10 นายสิทธิพล  สุธรรมาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
11 นางกหุลาบทิพย ์ มัตโน ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
12 นางสาวนิตยา  ฮวดเจย้ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
13 นางสมพศิ  จ านงจติ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
14 นางวันเพญ็  แรงเขตการ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
15 นางองัคนา  รักวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
16 นายพชิัย  วรนุช ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
17 นางกมลลักษณ์  ปิยะนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
18 นางสาวอไุรวรรณ  กจิโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
19 นางอจัจมิา  คชชา ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
20 นางสาวจฑุาทิพย ์ ปุญญฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
21 นางวันเพญ็  การสมโชค ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
22 นางภัคพชัร์  โพกลิา ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
23 นางรสสุคนธ์  สมชิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอทุยานนที
24 นางปรานอม  ศรีนาคสุก ครู โรงเรียนอนุบาลพทุธยาคม (วัดเขาบางทราย)
25 นางทรรศกมล  ชะนา ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
26 นางสุรัตน์  มั่นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
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27 นางสาวรัชนีกร  กระจา่งพจน์ ครู โรงเรียนวัดบุญญราศรี
28 นางสาวไพรัตน์  สิงห์ทอง ครู โรงเรียนวอนนภาศัพท์
29 นางสุนันทา  อนิทร์อดุม ครู โรงเรียนวัดบางเป้ง
30 นางวีณา  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบางเป้ง
31 นางเพญ็แข  สมจติร์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
32 นางวีนัส  มงคลากร ครู โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
33 นางอมัพร  จนัทร์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
34 นางสาวประชิต  จนัทร์พร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
35 นางจรีรัตน์  เกษตรสุนทร ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหหล า
36 นางสาวองัค์วรา  ตุลสุข ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
37 นางสมจติร์  ศุภมิตรมงคล ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
38 นางพชุนี  วิถี ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
39 นางดวงตา  อนิทโชติ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
40 นางประภาพรรณ  บุญรอด ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
41 นางสาวรวีวรรณ  สดใส ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
42 นางวรรณา  มาตรแม้น ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
43 นางรัตนา  ชีวาพร ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
44 นายพงษ์พชิญ์  ไพศาลธนัท ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
45 นางจนิตนา  ไพศาลภูมิ ครู โรงเรียนวัดนาเขื่อน
46 นางสุรีย ์ ธิวรรณลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดนาเขื่อน
47 นางประภา  สนใจ ครู โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลยร์าษฏร์วิทยา)
48 นางสาวสายรุ้ง  บุญมี ครู โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา)
49 นางสาวนิทรา  ฉลอง ครู โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา)
50 นางชิสา  ทวนเงิน ครู โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา)
51 นางสาวศิริรัตน์  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
52 นางสาวไพลิน  นาคสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
53 นางสาวอรทิพย ์ ศรีเกล่ือนกจิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
54 นางสาวอษุา  ศรีเกล่ือนกจิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
55 นางสาวกนกลักษณ์  ลาภประเสริฐโชค ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
56 นางจติสุภา  นาคะเวทิน ครู โรงเรียนบ้านชากพดุซา
57 นางสุจนิต์  สีล้ินจี่ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
58 นางสมรัก  พงษ์ทองเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
59 นางกติติมา  เทียมเมฆ ครู โรงเรียนบ้านสวนอดุมวิทยา
60 นางพมิพใ์จ  ศิริผล ครู โรงเรียนวัดผาสุการาม
61 นางขวัญชนก  วีระสกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะโก
62 นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหัวโกรก
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63 นางศมนวรรณ  อิศรางกูร  ณ  อยธุยา ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
64 นางสุกลัยา  นาวีรัตนวิทยา ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน
65 นางฉวีวรรณ  อนิทกรอดุม ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน
66 นางประพมิพ ์ วนิชลานันท์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน
67 นางสาวจรรยส์มร  ศราวณะวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถมัภ์)
68 นางกรรณิการ์  วงศ์สุเทพ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถมัภ์)
69 นางสาวอญัชลี  จนัทเปรมจติต์ ครู โรงเรียนบ้านมาบกรูด
70 นางสุชาดา  นนทสาย ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
71 นางสาวประทุม  ภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองเขนิ
72 นายธวัชชัย  ส่องสว่าง ครู โรงเรียนบ้านบึงกระโดน
73 นางมนัสนันท์  รอดทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านบึงกระโดน
74 นางนันทินี  ช้างด้วง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่แกว้
75 นายอนุชิต  สงแพง ครู โรงเรียนบ้านเนินโมก
76 นางนิพภา  สันติศิริ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอปุถมัภ์)
77 นางเสง่ียม  เหิมขนุทด ครู โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)
78 นายสมศักด์ิ  มาลัย ครู โรงเรียนบ้านป่ายบุ
79 นางสมปอง  ตาทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกญุแจ
80 นายจลุพล  รังจริานนท์ ครู โรงเรียนวัดหนองน้ าเขยีว
81 นายจงกล  คัมภ์พภิพ ครู โรงเรียนวัดหนองน้ าเขยีว
82 นางสมพร  เกตุวัตถา ครู โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห)์
83 นายสุพล  พานรินทร์ ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
84 นางสุวภา  เตชะมา ครู โรงเรียนบ้านวังตะโก
85 นางชุลีพร  เขยีวแสง ครู โรงเรียนบ้านหัวโกรก
86 นายณัฐกฤษ  ความดี ครู โรงเรียนบ้านมาบไผ่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชลบรุี เขต 2
1 นายสินชัย  โรจนไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์
2 นางปราณี  หนูขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแกว้ศิลาราม
3 นายชัยโรจน์  หนูขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจนัทน์
4 นายพาไชย  โชติพนัธุโ์สภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์
5 นายประวิทย ์ วงษ์แกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข
6 นายวีระเดช  รัตนธ ารงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านศาลา
7 นายณัฐพนธ์  ชื่นบาน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย
8 นายสัน  สุขม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
9 นางรมยร์วินท์  ตันติฤทธิพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แกว้

10 นายสนิท  คงภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ
11 นายขจร  ไต่ทัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่เสธ์



๙๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
12 นายบัวรุ่ง  วิโนทพรรษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนิน
13 นายมนัส  สกลุสุทธิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
14 นายฉลอม  แผลงเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล
15 นายปริญญา  สุธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
16 นายสมเดช  วุฒิไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา้
17 นายชาญชัย  ส่องสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
18 นายไพบูลย ์ ศุภพชิน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนุช านาญ
19 นายจ านงค์  มิ่งเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง
20 นายวีระ  เพีย้นศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุง่เหียง
21 นางทัศนีย ์ อศัฤกษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
22 นางวิภานิตย ์ ทรัพยแ์สนดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
23 นางอนงค์  นิธิประดิษฐกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
24 นางไพเราะ  สุธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
25 นางสมถวิล  คงคาเนาวรัตน์ ครู โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์
26 นางมุกดา  แดงเปีย่ม ครู โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
27 นางเรณู  เพีย้นศรี ครู โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
28 นายจริชัย  สุจริานุธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองสังข์
29 นายสายชล  บุญชู ครู โรงเรียนวัดหนองกาน้ า
30 นางล ายอง  บรรพต ครู โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
31 นางสาวพศิมัย  อู๋สังข์ ครู โรงเรียนวัดศรีประชาราม
32 นางประทิน  ด่านโคกสูง ครู โรงเรียนวัดศรีประชาราม
33 นางวันเพญ็  สุ่มทอง ครู โรงเรียนวัดศรีประชาราม
34 นางสาวอนัญญา  กลุประยงค์ ครู โรงเรียนวัดพานทอง
35 นางอไุรวรรณ  สุจริานุธรรม ครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง (สง่า,รุธิระราษฎร์วิทยา)
36 นางศิวพร  ขนุภักดี ครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง (สง่า,รุธิระราษฎร์วิทยา)
37 นางพลัลภา  จลุศิริวัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง (สง่า,รุธิระราษฎร์วิทยา)
38 นายอารมณ์  ตุ้มมล ครู โรงเรียนวัดบ้านกลาง
39 นางเพลินพศิ  ทิมวิไลรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเนินสัก
40 นางโชตนา  จริสินพงศ์ภานุ ครู โรงเรียนวัดเนินสัก
41 นายทวีป  มูลผลา ครู โรงเรียนวัดนาวังหิน
42 นายประมวล  พมิลา ครู โรงเรียนวัดนาวังหิน
43 นางนิสากร  ธรรมวิชัย ครู โรงเรียนวัดนากระรอก
44 นางมยรีุ  ทองธรรมชาติ ครู โรงเรียนวัดนากระรอก
45 นางสาวทิพยว์รรณ  ธาดาคุณากร ครู โรงเรียนวัดนากระรอก
46 นายนนท์  สุรนันท์ ครู โรงเรียนวัดเซิดส าราญ (บ้านเซิดวิทยาคาร)
47 นางสาวณัฏฐิณี  โรจนทัต ครู โรงเรียนวัดแกว้ศิลาราม
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48 นางสาวอทุัยวรรณ  เกดิสว่าง ครู โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง
49 นางไพเราะ  ทองดี ครู โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
50 นายเผชิญ  ทิมวิไลรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด
51 นางนิพร  ไกรศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองพรหม
52 นางสาวพยงุ  ประทุมทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองพรหม
53 นายประศาสน์  ศรีนวล ครู โรงเรียนบ้านหนองขา่
54 นางจ ารูญ  นิลวดี ครู โรงเรียนบ้านหนองขา่
55 นางรุณี  เชียงเถยีร ครู โรงเรียนบ้านหนองขยาด
56 นายสมฤทธิ ์ กะทงยาม ครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
57 นายยรรยง  ดอกลัดดา ครู โรงเรียนบ้านสามแยก
58 นายเจนยทุธ์  ตันตราธิปไตย ครู โรงเรียนบ้านสามแยก
59 นายบุญธรรม  รักสวน ครู โรงเรียนบ้านไร่เสธ์
60 นางสีดาวรรณ  ขดูแกว้ ครู โรงเรียนบ้านแปลง
61 นางแสงอรุณ  อิ่มสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบางแสม
62 นางสาวอไุรวรรณ  ไพจติร ครู โรงเรียนบ้านบางแสม
63 นางวารุวรรณ  แกว้สีขาว ครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
64 นางปิยะกลุ  เขม็ทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ าซับ
65 นางวิมล  จนัทโภโต ครู โรงเรียนบ้านทับร้าง
66 นางสาวบุญมี  รักชาติ ครู โรงเรียนบ้านทับร้าง
67 นางภัทราภา  ตรีกติติคุณ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
68 นายปราโมทย ์ จนัทร์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม
69 นางวิมล  ชัยชาติสุตานนท์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42
70 นางสาววาสนา  ชลอ านวย ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง
71 นางเรณู  อยู่เยน็ดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง
72 นางพชักฤต  พงศ์ปรีชาชาญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุง่เหียง
73 นายกติติพงษ์  เชี่ยววณิชชากร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุง่เหียง
74 นางลาวัลย ์ วงศ์ล้อมนิล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุง่เหียง
75 นายสุรชัย  สุขสถติย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง
76 นางวัลนา  รุจริาภิลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านสามแยก
77 นายสรโชติ  อนิทรา ครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
78 นายสมพศิ  เมืองปาง ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
79 นายธวัชชัย  ไวยวรรณ ครู โรงเรียนวัดแกว้ศิลาราม
80 นางอจัฉรา  จนัทน์พยอม ครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง (สง่า,รุธิระราษฎร์วิทยา)
81 นางสาวพศิพร  อนิทสงค์ ครู โรงเรียนวัดศรีประชาราม
82 นางธัญลักษณ์  มงคลนิธิพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดห้วยยาง



๙๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชลบรุี เขต 3

1 นายวิชัย  พวงภาคีศิริ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายธนกร  ทองเลิศ ศึกษานิเทศก์
3 นางสาวอรทัย  เศวตกติติรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
4 นางสรรัตน์  อธัยาตมวิทยา นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
5 นายสมโชค  ยนิดีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
6 นายมงคล  สุวรรณกล่อม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมโนรม
7 นางปิยะฉตัร  วารีชล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถา่น
8 นางอมัพา  ถว้ยงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชากยายจนี
9 นางกาญจนา  ทองเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโรงหีบ

10 นางพทัธนันท์  นันทะกะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุรศักด์ิ
11 นายมาโนช  ดอกแยม้ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
12 นางวรรณนิภา  กณุาศล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ
13 นางอารีรัตน์  วีระสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
14 นางเบ็ญจา  สุกใส ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
15 นายวิจติร  พึง่ปาน ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
16 นางพนมศรี  ทิมเทีย่ง ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
17 นางปัทมา  ม่วงค า ครู โรงเรียนบ้านชากนอก
18 นางสาวพาณีวรรณ  จนัทร์แจม่ศรี ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
19 นางสาวดรัณภัทร  ชาวสวน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ละหาน
20 นางสาวรัชนี  พกัรกรึก ครู โรงเรียนบ้านบึง
21 นางภัสศิกานต์  รัตนกลัยสิ์ริ ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา
22 นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ ครู โรงเรียนบ้านมาบฟกัทอง
23 นายประเสริฐ  สร้อยเพชร ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
24 นางสุมาลี  ศิลมงคล ครู โรงเรียนวัดพระประทานพร
25 นางเพญ็ศรี  นาคปฐม ครู โรงเรียนวัดพระประทานพร
26 นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ ครู โรงเรียนบ้านวังค้อ
27 นายสมคิด  จติจ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านโค้งดารา
28 นางภวิษ์พร  ถนอมแกว้ ครู โรงเรียนวัดเขาฉลาก
29 นางสาวน้ าเงิน  อานามวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดเขาฉลาก
30 นางรุจาภา  นาคประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดเขาฉลาก
31 นางพจมาน  ฤทธิรงค์ ครู โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
32 นางทัศนีย ์ จติประสูตวิทย์ ครู โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
33 นางสาววันดี  คงเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
34 นางกลัยา  พชืมงคล ครู โรงเรียนวัดมโนรม
35 นายเจริญ  สุรารักษ์ ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
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36 นางปทิตตา  พทิักษ์ญาติ ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
37 นางกาณฑ์สิณี  กล่อมแสงศรี ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
38 นางกมลา  จารุเนตร ครู โรงเรียนบ้านระเวิง
39 นายประเสริฐ  สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อวิน
40 นางนฤมล  สายสุนทรวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านชากยายจนี
41 นางประเทือง  จ านงค์ประโคน ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ
42 นางพศิมัย  ผ่านด่าน ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ
43 นางพรพมิล  อ่ าสกลุ ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ
44 นางปรีดา  ปฐมนีละ ครู โรงเรียนบ้านหินวง
45 นางอาภรณ์  แกว้แกม ครู โรงเรียนวัดหนองจบัเต่า
46 นางภัทรภร  สินสงวน ครู โรงเรียนวัดหนองจบัเต่า
47 นางศิริษา  ล่ามกจิจา ครู โรงเรียนบ้านขลอด
48 นางชุลีพนัธุ ์ เจริญกลัป์ ครู โรงเรียนบ้าน กม.ห้า
49 นายสุริยะ  ครุธแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถา่น
50 นางมาลินี  พลูศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถา่น
51 นางสิริลักษณ์  ชุมพาลี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถา่น
52 นางเบญจะ  นาเอก ครู โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
53 นางสมพร  สิงห์โต ครู โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
54 นางชุตินันท์  บุญรอด ครู โรงเรียนบ้านอ าเภอ
55 นางวรางคณา  บุญจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านอ าเภอ
56 นางขวัญตา  สมค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท 
1 นายเรวัตร  เอี่ยมรอด   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางจงรักษ ์ วชิรศักด์ิโสภานะ   ศึกษานิเทศก์
3 นางสาวอมัพรรัตน์  วัฒนะโชติ   ศึกษานิเทศก์
4 นายโชคชัย  อนิทรอ านวย   ศึกษานิเทศก์
5 นายวิมล  ดีประดิษฐ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางลือ 
6 นายโอภาส  พาพนัธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 
7 นายไพโรจน ์ โพธิห์วี   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์(วัดศรีสิทธิสุ์วรรณวัฒนะ)
8 นายวสัน  โฉมชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกแจง (ประชานุกลุวิทยาส านักงานสลากกนิแบ่งสมทบสร้าง337)
9 นายศิรินทร์  ธนบริบูรณ์พงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน)

10 นายทรงยศ  พงศ์หิรัญกมล   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตาตน 
11 นายบรรจบ  ภูเ่หล็ก   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโฆสิตาราม 
12 นายเกรียงศักด์ิ  วรรณพนัธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิมงคล 
13 นางสาวอรอนงค์  ภูยาธร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะปราง 
14 นายสุชาติ  ประยรูธรรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 
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15 นายประเทือง  บุญม ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าโบสถ ์(ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ 343)
16 นายสมหมาย  ลีจอ้ย   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนคลองจนัทน์ 
17 นายชาญชัย  ค าหอม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง 
18 นางละมาย  ฟกัขาว   ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัย
19 นางสาวส าเนา  หลาวทอง   ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัย
20 นายคมสัน  แม้นญาติ   ครู โรงเรียนพระยาตาก 
21 นายวันชัย  โพธิศ์รี   ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 
22 นางสมร  เทศเขยีว   ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 
23 นายพยน  เงินเศษ   ครู โรงเรียนวัดนางลือ 
24 นายวีระพงค์  สินทักษ์ทรัพย์   ครู โรงเรียนวัดไผ่โพธิท์อง 
25 นางสาวผ่องศรี  วิมลเศรษฐ   ครู โรงเรียนวัดง้ิว (เรือไทยสงเคราะห)์
26 นางนภาภรณ์  ภูบ่ัณฑิต   ครู โรงเรียนวัดธรรมามูล 
27 นางสาวพรเทพ  สุพลจติต์   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
28 นางประทิน  รุ่งเรือง   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
29 นางกลัยาณ์  เนียรภาค   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
30 นางจริาพร  แสงรัตน์   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
31 นางสงวนศรี  แม้นญาติ   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
32 นายอดิศักด์ิ  สีแตง   ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 
33 นางสุณิสา  เจติยะกลุ   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
34 นางสุจนิต์  ดีประดิษฐ์   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 
35 นางอมัพร  สนเอี่ยม   ครู โรงเรียนวัดฝาง 
36 นางสุวันทนา  พนิิจจนัทร์   ครู โรงเรียนวัดแหลมหว้า 
37 นางสาวสุนันทา  บัญดิษฐ์   ครู โรงเรียนวัดหนองพงันาค 
38 นายพรชัย  รักษาจนัทร์   ครู โรงเรียนวัดเนินถา่น 
39 นางสมนึก  สอนสระเกษ   ครู โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 
40 นางอารมณ์  ดิษฐสวรรค์   ครู โรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์(วัดศรีสิทธิสุ์วรรณวัฒนะ)
41 นางสาวยิ่งชีพ  สีเขยีว   ครู โรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์(วัดศรีสิทธิสุ์วรรณวัฒนะ)
42 นางสุกญัญา  บุญเพช็ร์   ครู โรงเรียนวัดโคกแจง (ประชานุกลุวิทยาส านักงานสลากกนิแบ่งสมทบสร้าง337)
43 นางมณี  เกดิปาน   ครู โรงเรียนวัดคลองกลาง (พวงเกดิราษฎร์รังสรรค์)
44 นางสุมาลี  เตียเยน็   ครู โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)
45 นางทิชากร  สังขธ์ูป   ครู โรงเรียนวัดหัวยาง (รัฐราษฎร์นุเคราะห)์
46 นางสุมาลี  ปิน่ปาน   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ าสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจติร)
47 นางมาลัย  วงศ์ฤทัยวัฒนา   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ าสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจติร)
48 นางสุจติ  อนิโชติ   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ าสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจติร)
49 นางภิรมย ์ พุม่มี   ครู โรงเรียนบ้านดอนแตง 
50 นางกาญจนา  ค าแสง   ครู โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 
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51 นายประสาร  อนิทร์เอี่ยม   ครู โรงเรียนวัดหัวหว้า 
52 นางวรรณเพญ็  ช้างหัวหน้า   ครู โรงเรียนวัดดอนตาล 
53 นางวาจา  ตาคะ   ครู โรงเรียนส าราญราษฎร์บ ารุง 
54 นางมานี  พลูเพิม่   ครู โรงเรียนวัดวังหมัน 
55 นายส าราญ  แขง็ธัญญกจิ   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ (ชุมชนวัดปากคลอง)
56 นางวรรณี  ค าสิงห ์  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ (ชุมชนวัดปากคลอง)
57 นางพจิติรา  อนิทสิทธิ์   ครู โรงเรียนวัดหนองบัว (รัฐปทุมราษฎร์อปุถมัภ์)
58 นายจารึก  อ่ าทิพย ์  ครู โรงเรียนวัดบ่อแร่ (วิจติราษฎร์บ ารุง)
59 นางสาวสวาท  แสงเขยีว   ครู โรงเรียนวัดหนองจกิ 
60 นางวราภรณ์  ภูสุ่วรรณ   ครู โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิต)
61 นางบุญส่ง  ใหญ่โต   ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 
62 นางปภัสสรณ์  ปิน่เงิน   ครู โรงเรียนวัดโพธาราม 
63 นายไพบูลย ์ อดุมศักด์ิ   ครู โรงเรียนวัดสระไม้แดง 
64 นายภูมินทร์  ศรีฉ่ า   ครู โรงเรียนวัดท่ากระแส 
65 นางสมส่วน  คงสนุ่น   ครู โรงเรียนวัดท่ากระแส 
66 นางสุภาวดี  สรรพชัยยทุธ์   ครู โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 
67 นายประเสริฐ  นิธิพฒันกาญจน์   ครู โรงเรียนวัดคลองง้ิว 
68 นางจ าเนียร  โพธิก์ลีบ   ครู โรงเรียนวัดจนัทน์ 
69 นายวีระ  เกง่การเรือ   ครู โรงเรียนวัดจนัทน์ 
70 นางนวลนภา  เนียมปูน   ครู โรงเรียนวัดพร้าว 
71 นางสุภวรรณ  เดชมา   ครู โรงเรียนวัดโบสถร์าษฎร์บ ารุง 
72 นายสงกรานต์  ทัพบ ารุง   ครู โรงเรียนวัดโพธิง์าม 
73 นางกหุลาบ  สว่างเพยีร   ครู โรงเรียนวัดสนามชัย 
74 นางนุกลู  เล้ียงหล่ า   ครู โรงเรียนวัดหัวเด่น 
75 นายนพดล  ถว้ยอิ่ม   ครู โรงเรียนวัดหัวเด่น 
76 นางประจบ  อนิพกัทัน   ครู โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 
77 นายโสภณ  เกยีรตินพคุณ   ครู โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 
78 นางนิษา  ยิ้มจนัทร์   ครู โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 
79 นายดาวเรือง  เกตุน้อย   ครู โรงเรียนวัดสกณุาราม (ประสิทธิช์ัยประชาสรรค์)
80 นางราตรี  ปล้องมาก   ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง 
81 นายก าพล  รอดยอ้ย   ครู โรงเรียนบ้านทุง่กระถนิ 
82 นายอฒิรุจ  ออ่นจา้ย   ครู โรงเรียนบ้านทุง่กระถนิ 
83 นางสัมฤทธิ ์ หมื่นกล้า   ครู โรงเรียนเทพรัตน์ 
84 นางประยงค์  พลโคต   ครู โรงเรียนเทพรัตน์ 
85 นายประคอง  จนัเงิน   ครู โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 
86 นายบุญเลิศ  บัวทอง   ครู โรงเรียนวัดหนองแขม 
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87 นายวัฒนชน  เมืองช้าง   ครู โรงเรียนวัดหนองแขม 
88 นางสาวบุญลือ  ร่ืนฤทธิ์   ครู โรงเรียนวัดหนองแขม 
89 นางสิริรัตน์  เสืออนิทร์   ครู โรงเรียนวัดกรุณา 
90 นายพภิพ  ไทยเขยีว   ครู โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 
91 นางสมคิด  โชติพฤกษวัน   ครู โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 
92 นายณรงค์  แสงสน   ครู โรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา)
93 นายน้อย  ทองพานิช   ครู โรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา)
94 นางยพุนิ  กะตะโท   ครู โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพมุมะระประชาสรรค์)
95 นางบ ารุง  นัคราจารย ์  ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถติมงคลราษฎร์อปุถมัภ์)
96 นางทองค า  ร่ืนอรุา   ครู โรงเรียนวัดโพธิป์ระสิทธิ ์
97 นางศิริลักษณ์  แกว้ทับทิม   ครู โรงเรียนวัดบ้านหนอง 
98 นายสุเทพ  เฉยนก   ครู โรงเรียนวัดบ้านหนอง 
99 นางจรรยา  เงินกลม   ครู โรงเรียนวัดบ้านหนอง 

100 นางจริะพนัธ์  ส าเภา   ครู โรงเรียนบางไกเ่ถื่อน (ตันติวิสิษฐประชานุกลู)
101 นายสมบัติ  เหลืองศรีสว่าง   ครู โรงเรียนวัดมะปราง 
102 นางจรรยา  สีสด   ครู โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห)์
103 นางรัชนี  จนัทร์พว่ง   ครู โรงเรียนวัดเขาแกว้ 
104 นายวิเชียร  กระจง   ครู โรงเรียนวัดเขาแกว้ 
105 นายสุจนิต์  เกตุตระกลู   ครู โรงเรียนวัดเขาแกว้ 
106 นางน้ าทิพย ์ ประยรูธรรม   ครู โรงเรียนวัดวิจติรังสิตาราม 
107 นายบุญเลิศ  สุขทอง   ครู โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 
108 นายพชรภูม ิ ทรัพยอ์ดุม   ครู โรงเรียนวัดวิจติรรังสรรค์ 
109 นางวลินดา  พลเจยีก   ครู โรงเรียนวัดวิจติรรังสรรค์ 
110 นายไสว  พลเจยีก   ครู โรงเรียนวัดวิจติรรังสรรค์ 
111 นายวรวรรธน ์ จนัทร์อนิทร์   ครู โรงเรียนวัดถ้ าเข ้
112 นายวีระยทุธ  นาคสุขใส   ครู โรงเรียนวัดถ้ าเข ้
113 นางอมรพรรณ  นาเอก   ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 
114 นางสาวเจดิลักษณ์  เดชมา   ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 
115 นางพชัรินทร์  ประทุมมาลี   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
116 นายวันชัย  รัตนปัญญาโชติ   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
117 นางนิชาภา  ศรีนาราง   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
118 นางภิญญาพชัญ์  อิ่มแสงจนัทร์   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
119 นางสมถวิล  โพธิดี์   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
120 นายรัฐธี  บุญปลูก   ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
121 นายบุญม ี ทิพยสิ์งห ์  ครู โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 
122 นายวีระ  มุมานะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ 
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123 นางสุนัน  เพชรดาวัชรมัย   ครู โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 
124 นางสาวชญาภา  กรองสอาด ครู โรงเรียนบ้านไพรนกยงู (วันชัยประชาสรรค์)
125 นายวิเศษศักด์ิ  ทัพรังษ ี  ครู โรงเรียนวัดวงเดือน 
126 นางสมใจ  ผลยาม   ครู โรงเรียนชุมชนคลองจนัทน์ 
127 นายวิเชียร  พบบ่อเงิน   ครู โรงเรียนชุมชนคลองจนัทน์ 
128 นายพงษ์ศักด์ิ  คุ้มทรัพย ์  ครู โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 
129 นางสาวพลูศรี  อ านวยสาร   ครู โรงเรียนดอนสีนวน (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ 523)
130 นางสาวอารีย์  พรมนิ่ม   ครู โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 
131 นางยภุา  เขยีวเหลือง   ครู โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 
132 นายมานะ  เขยีวเหลือง   ครู โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 
133 นายสมชาย  ค ารอด   ครู โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แกว้ประชาสรรค์)
134 นายวิรัช  มารยาท   ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุ
135 นางดารณี  สีเขยีว   ครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี)
136 นายแดน  พุม่จ าปา   ครู โรงเรียนอนุบาลเนินขาม
137 นายจกัรพงษ์  กระแสร์สินธุ์   ครู โรงเรียนอนุบาลเนินขาม
138 นายสุทิน  ทาเอื้อ   ครู โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง (ประดิษฐ์ราษฎร์อปุถมัภ์)
139 นางสาวอรทัย  ศิลปกลูวิวัฒน์   ครู โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ)
140 นางสมหมาย  เทีย่งธรรม   ครู โรงเรียนบ้านทุง่โพธิ ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 1
1 นายวิเชียร  เคนชมภู รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายสุริยนต์  วงษ์ชู ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
4 นายสมศักด์ิ  ไตรสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุละลม
5 นายคณิต  ธัญญะภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
6 นายประทีป  เอี่ยมส าอางค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
7 นายดิเรก  กลุชูศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
8 นายกฤษฎา  สาวก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย
9 นายบรรจง  ดวงสุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุชุมแสง

10 นายสุเทพ  รินไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา
11 นายวุฒินันท์  กลุสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
12 นายไกรสิทธิ  เนียงสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฮี
13 นายสุคมนต์  ทราบพรมราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา
14 นายบริบูรณ์  พพิฒันชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกลู
15 นายพพิฒัน์  ทวีเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)
16 นายประจญ  พนัธ์เนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง
17 นายสมจติ  หาญรบ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
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18 นายประยงค์  ค าสุริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยร่วม
19 นายสมสัน  ฦาชา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
20 นายสุรศักด์ิ  พนัธุส์ง่า รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
21 นายสาโรจน์  พรมเด่ือ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดใต้
22 นางค าพอง  ล าพองชาติ ครู โรงเรียนโพนทองพทิยา
23 นางแสงอรุณ  ดวงเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
24 นางสุรัตน์  ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
25 นางปัทมา  ผลไพบูลย์ ครู โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
26 นายเดชา  เสนาวงศา ครู โรงเรียนโค้งน้ าตับวิทยาคาร
27 นางทองเพชร  รัตนองัศิริกลุ ครู โรงเรียนวังกา้นเหลืองดรุณกจิ
28 นางสอิ้ง  ศาลาศักด์ิ ครู โรงเรียนวังกา้นเหลืองดรุณกจิ
29 นายธวัชชัย  ไตรยศ ครู โรงเรียนกดุเวียนวิทยผ์ดุง
30 นายประเมิน  จอ้ยสูงเนิน ครู โรงเรียนกดุเวียนวิทยผ์ดุง
31 นายสุชาติ  พลชัย ครู โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพทิยาคม
32 นางสาวอนงค์  ดวงลูกแกว้ ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
33 นางสาวนิลุบล  บุญชาญ ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
34 นางสุวรรณนี  ปิน่มณี ครู โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
35 นางประชิต  กล่ินสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
36 นางมนฤดี  นวลออ่น ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
37 นางวิบูลยลั์กษณ์  วัฒนโสภณวงศ์ ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
38 นายสุรัตน์  แสงมณี ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
39 นายสะเทือน  ธรรมกลุ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
40 นางสุนทรี  วงศ์ษา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
41 นางเอมอร  พจันสุนทร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
42 นายจกัรพนัธ์  ค าจนัทน์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
43 นางราตรี  เอี่ยมส าอางค์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
44 นางวิชนีย ์ ฉลาดการ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
45 นางธัญวลัย  ตันมณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
46 นางจริพร  ตาบประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
47 นางพชันิดา  ผิวสุข ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
48 นางอารีย ์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
49 นางลาวัลย ์ ประภาตะนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
50 นางสาวณัฐสุดา  กลุรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
51 นางเตียงทอง  พรโสภิณ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
52 นางกณัฐารัตน์  จติต์ปราณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
53 นางอมัพร  มาลา ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
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54 นางกลัยญ์านันต์  ดุลเปีย่มขจร ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่
55 นางประพทิย ์ ชัยศร ครู โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา
56 นางจรูญ  วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ
57 นางจตุพร  อุ่นเรือน ครู โรงเรียนสามพนัตาราษฎร์อทุิศ
58 จา่สิบเอกนนท์  แกว้ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ
59 นายเฉลิม  หิรัญชาติ ครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงม
60 นางณัฏฐิกา  ศารทูลทัต ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
61 นายประสานศักด์ิ  ฦาก าลัง ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
62 นางปริศนา  ขวัญเมือง ครู โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร
63 นางประยงค์  ต่อพนัธุ์ ครู โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร
64 นายพฒันะพงศ์  วรรณพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
65 นางปราณี  ลือมงคล ครู โรงเรียนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิน์้อยกดุสวง)
66 นางไพรวัลย ์ ไชยชาติ ครู โรงเรียนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิน์้อยกดุสวง)
67 นางรัชนี  ซ้ายยศ ครู โรงเรียนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิน์้อยกดุสวง)
68 นายสุเวส  คะมาวิวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนกดุตุ้มสามัคคีวิทยา
69 นางทวีพร  เหลืองกระโทก ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์)
70 นางประทานพร  คล่องแคล่ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่คล้าวิทยา
71 นางสุรีย ์ ญาติสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านขวาน้อย
72 นายสุระ  อตุมะพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านสัมพนัธ์
73 นางศิวาพร  อณุาพรหม ครู โรงเรียนบ้านหนองฉมิ
74 นายอธิ  จี้เพชร ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
75 นายสานิตย ์ พองชัยภูมิ ครู โรงเรียนโนนหว้านไพล
76 นายอาทิตย ์ ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
77 นายสถติย ์ ต้ังสกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
78 นายจริะศักด์ิ  มีโพนทอง ครู โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์
79 นางวิไล  อาวะบุตร ครู โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
80 นายชัยยงค์  ปิน่มณี ครู โรงเรียนบ้านแจง้น้อย
81 นางเจริญศรี  อรุณแกว้ ครู โรงเรียนฉมิพลีวิทยา
82 นายสุรศรี  ค าลอยฟา้ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ
83 นายพทุธรักษ์  นิลราช ครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
84 นางปราณี  ขนชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
85 นางนิยดา  ธงทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
86 นายจารุวัฒน์  ศรีโฉม ครู โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
87 นายสฤษด์ิ  วังสระ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
88 นางสุภัทรา  นิ่มทอง ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
89 นางมะลิ  เสนชัย ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
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90 นางรัชนี  จลุเถยีร ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
91 นางส าอาง  ยอดวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
92 นายบุญส่ง  คณะยอด ครู โรงเรียนบ้านต้อน
93 นายวิมล  โจไธสง ครู โรงเรียนบ้านโนนตาด
94 นางจนัทร์นภา  ประทุมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านกดุฉนวน
95 นายสุมนตรี  ดีชัย ครู โรงเรียนบ้านกดุฉนวน
96 นางดวงพร  กลุชูศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมง
97 นางราตรี  กลุชูศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมง
98 นางวิไลวรรณ  ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
99 นายปราโมทย ์ ใยโนนตาด ครู โรงเรียนบ้านกดุไผ่

100 นางเพญ็ผกา  ทองใบใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านกดุไผ่
101 นางอ านวย  ก าเนิดค า ครู โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
102 นางสมส่วน  ออ้ชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านกดุยาง
103 นายอ านวย  ศรีไทย ครู โรงเรียนบ้านกดุยาง
104 นางพสิมัย  นามเสนาะ ครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
105 นางทิฆัมพร  ภูมิสถาน ครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
106 นางเพญ็กศุล  ภูมิประภาส ครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
107 นางลัดดาวรรณ์  ศิริชาติ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
108 นายสมคิด  วงษ์จนัทึก ครู โรงเรียนท่าแกวิทยากร
109 นายแสวงศักด์ิ  เพยีรชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านหนองออ้
110 นายค า  ชัยเขว้า ครู โรงเรียนบ้านแกง้ยาว
111 นางอธิวรรณ  ขวัญบุญจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
112 นางสาวล าใย  บัวพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
113 นางบุญสม  ชีววิศิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านกดุชุมแสง
114 นางกมล  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านกดุชุมแสง
115 นายสามารถ  ฦๅชา ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
116 นางเพลินจติ  ฦๅชา ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
117 นางกษมาวดี  วิวัฒน์เงิน ครู โรงเรียนบ้านลาดใต้
118 นางอรพนิ  พมิสิม ครู โรงเรียนบ้านหนองแห้วพฒันา
119 นางสาวดารา  คนขยนั ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ด าเนิน
120 นางอารมณ์วัลย ์ นาคค า ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ด าเนิน
121 นายสายณัห์  ม่วงเพชร ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
122 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีอุ่น ครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
123 นายสมัคร  ไพรทอง ครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
124 นายนิคม  ฝ่ายอปุระ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทา
125 นางวิวัฒนาพร  เชื้อจนัอดั ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
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126 นายสุภาพ  โมด า ครู โรงเรียนบ้านโนนเหม่า
127 นางละมัย  สุขสาคร ครู โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
128 นายอดุม  ตระกลูรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหัน
129 นางพรทิพย ์ เคนดี ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
130 นายพยนต์  สาปาน ครู โรงเรียนหนองหอยปังบ าเหน็จวิทยา
131 นายประวิทย ์ กระพนัธ์เขยีว ครู โรงเรียนหนองหอยปังบ าเหน็จวิทยา
132 นางลาวัลย ์ บุญโนนแต้ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
133 นายบุญทอง  ทวีเงิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
134 นางอารียา  ผลเกดิ ครู โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ
135 นายไพฑูรย ์ โคบุตรี ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
136 นางสายทอง  ธนพึง่พงษ์ทอง ครู โรงเรียนหนองทอนโนนขนุทิพยว์ิทยา
137 นายค านวณ  ตอพล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
138 นายชาติชาย  พงษ์จ านงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
139 นายทวี  จนัทรมนตรี ครู โรงเรียนบ้านนาโจด
140 นางลัดดา  สวนดี ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
141 นางราตรี  ศรีษาพทุธ ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
142 นางล าดวน  กนัยาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านโนนพนัชาติกดุโดน
143 นายปรีชา  งอกค า ครู โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา
144 นางสัญญา  จลุละนันทน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า
145 นางทิชาพร  จอกสวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
146 นางสมควร  รักษาชนม์ ครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
147 นายด ารงค์  ชาวนาเสียว ครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบ าเพญ็)
148 นางยพุนิ  พาลี ครู โรงเรียนแจง้ตราดคลองไทร
149 นายเอก  ราชเดิม ครู โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง
150 นายวัชรพล  จ าเริญทิศ ครู โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์
151 นายสุรเชษฐ์  เนาว์โนนทอง ครู โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
1 นางกญัญุมา  เสริมนอก ศึกษานิเทศก์
2 นายนิเวศน์  อนิทร์วิมาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขา่เชียงพนิ
3 นายวิจติร  สร้อยทองดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกงุ
4 นายส าคัญ  วิชัยระหัด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดพทิยาคาร
5 นายธนวัฒน์  ภิรมยไ์กรภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนภูมิวิทยา
6 นายจริาวุธ  ปัชชาเขยีว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม
7 นายละมร  สิงห์ชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแกง้คร้อหนองไผ่
8 นายสินธุ ์ ด้วงบุง้  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางด า
9 นายสนอง  ชาวกะมุด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ
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10 นายจกัรกฤษณ์  วิฆเนศรังสรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง
11 นายไพบูรณ์  เถาว์พนั ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
12 นายพสัิย  ทุมสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระหัด
13 นางสมแปลง  สูงนารถ ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
14 นางบังอร  เกดิศักด์ิ  ณ  แวงน้อย ครู โรงเรียนภูมิวิทยา
15 นายสุจนิต์  โรมขนุทด ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน
16 นายฉลอง  ปะท ามา ครู โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
17 นางราตรี  ทักโม้ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ลุยลาย (กฟผ.อปุถมัภ์)
18 นางสมจติร  ดงหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)
19 นางสมสิน  ปัดไธสง ครู โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กดุกว้าง
20 นางสมคิด  บุพตา ครู โรงเรียนบ้านโพธิ ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
21 นางอรนุช  สร้อยทองดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพกัเกวียน
22 นางบังอร  ทับทิมออ่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพกัเกวียน
23 นางจารุวรรณ  งามสง่า ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ
24 นายไพจติร  น้อยดี ครู โรงเรียนชุมชนแท่นประจนั
25 นางมาลา  รัตนประทุม ครู โรงเรียนบ้านคอนสาร
26 นางประไพร  วงศ์นรา ครู โรงเรียนบ้านตลาดอดุมวิทย์
27 นางรัตนีญา  โคจ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
28 นางอมัพร  จรรยโ์กมล ครู โรงเรียนภูมิวิทยา
29 นางวรวรรณ  สิงห์ตุ้ย ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
30 นายสันติ  เหลืองดอกไม้ ครู โรงเรียนบ้านนาวงเดือน
31 นายสุนทร  เอื้อประชา ครู โรงเรียนบ้านโคกกงุ
32 นางสาวนวลรัตน์  เอี่ยมชโลทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพกัเกวียน
33 นายวิญญู  แผ่นสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านมอญ
34 นายอรรณพ  คุณเศรษฐ ครู โรงเรียนบ้านเลิงทุม่
35 นางร าไพ  นันทเมธินทร์ ครู โรงเรียนบ้านกดุเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
36 นายวิทยา  คิดการ ครู โรงเรียนบ้านโนนชาด
37 นางศิราณี  ล้วนโสม ครู โรงเรียนบ้านสีปลาด
38 นางพมิพน์ิภา  ประยรูหาญชูสิน ครู โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
39 นางชนัญชิดา  ก าไรรวย ครู โรงเรียนบ้านคอนสาร
40 นางคนึงนิจ  ภูมิคอนสาร ครู โรงเรียนบ้านนาเกาะ
41 นางพรรณทอง  เสาธง ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
42 นายค าเพยีร  หลงแก ครู โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
43 นางสมคิด  ฤาก าลัง  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
44 นายสุริยะ  ต่อศรี ครู โรงเรียนบ้านกดุแดง
45 นางวาสนา  ปล้ืมใจ ครู โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
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46 นางวงเดือน  มาชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง
47 นายชัยนรินทร์  ภูต้องศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
48 นายบรรเทา  เต็มพงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
49 นายธงไท  จนิดาจ านง ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
50 นางปิยะนุช  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
51 นางลัดดา  พรมดี ครู โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
52 นางอจัฉรา  มาลากอง ครู โรงเรียนบ้านโคกกงุ
53 นายวิเศษ  เภาออ่น ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุม่
54 นายสมาน  เสริมนอก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเกา่
55 นายธารา  ต้ังตระกลู ครู โรงเรียนบ้านสารจอด
56 นางศศิวิมล  คามวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
57 นายอมร  จลุละนันทน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
58 นายวิชิต  ฦๅแรงสูงภิไลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
59 นางปิยะนุช  ตอพรหม ครู โรงเรียนบ้านหนองคัน
60 นายพสิิษฐ์  สางห้วยไพร ครู โรงเรียนบ้านห้างสูง
61 นางสมพงษ์  เรียกจ ารัส ครู โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี
62 นางบุญเติม  กวนคอนสาร ครู โรงเรียนบ้านคอนสาร
63 นางวีรวรรณ  น้อยศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
64 นางกอบนันทิกาญจน์  สิงหบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กดุกว้าง
65 นางกนกพรรณ  เศียรเขยีว ครู โรงเรียนบ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)
66 นายชลจติต์  วิริยะธรรม ครู โรงเรียนบ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา)
67 นายสัมภาษณ์  แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านพรมห้วยขา่วิทยา
68 นางยวุดี  เหมือนพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านกดุขอนแกน่
69 นางสาวจ ารัส  มงคล ครู โรงเรียนบ้านโนนสลวย
70 นางศรีสุนันทา  เอบุญมา ครู โรงเรียนเพชรราษฎร์บ ารุง
71 นายวิโรจน์  รัตนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านมอญ
72 นางณัฐฐินันท์  นาคค า ครู โรงเรียนบ้านหินลาดพฒันา
73 นางละเอยีด  ผลานิสงค์ ครู โรงเรียนสามสวนวิทยา
74 นายธีรยทุธ์  ไตรสิริโชค ครู โรงเรียนออป.19 (สวนป่าคอนสาร)
75 นางลัดดาวัลย ์ สัมพนัธ์ ครู โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร
76 นางสมศิลป์  ม่วงนิกร ครู โรงเรียนบ้านเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)
77 นางสมทรง  นรเศรษฐโสภณ ครู โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
78 นายสงัด  ส าราญร่ืน ครู โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟา้อปุถมัภ์
79 นายอดิศักด์ิ  แสนสระ ครู โรงเรียนบ้านนาสีดา
80 นางนภาพร  บุญมี ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
81 นางกรปภา  พนัเวียง ครู โรงเรียนบ้านโนนโจด



๑๐๘

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
82 นางประดิษฐา  เสาวคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
83 นายสุพร  ฤาชา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเกา่
84 นายสะอา้น  มิตรชื่น ครู โรงเรียนเนรมิตศึกษา
85 นางลัดดา  นาเพยี ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ
86 นางเยาวภา  สุทธาธิวงษ์ ครู โรงเรียนภูมิวิทยา
87 นางสุมาลี  เวียงเตา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแกง้คร้อหนองไผ่
88 นายประหยดั  พลิาทอง ครู โรงเรียนบ้านแกง้-โนนส้มกบ
89 นางวาสนา  โคจ านงค์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเกา่
90 นางดวงใจ  แสนสระ ครู โรงเรียนบ้านนาสีดา
91 นายแถว  โสภณ ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่า
92 นางลัดดา  มาตยว์งศ์ ครู โรงเรียนบ้านเกา่วิทยานุกลู
93 นางจารุวรรณี  สินธุพนัธุป์ระทุม ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
94 นายวิสิฎฐ์  ฦานาม ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
95 นายอร่าม  บุญมี ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
96 นายสมพงษ์  อนุศรี ครู โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
97 นางมลิวรรณ  โชควิเศษ ครู โรงเรียนเพชรราษฎร์บ ารุง
98 นายนิวัติ  เลิศสรรสิริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแกง้คร้อหนองไผ่
99 นายเกษมสันต์  วิเศษชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน

100 นายสุรศักด์ิ  สุนนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
101 นายประยรู  มิ่งแกว้ ครู โรงเรียนบ้านสารจอด
102 นายรณชัย  แกว้หยอ่ง ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
103 นางมะลิวัลย ์ ปิตุพรหมพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองบอน
104 นายเรวัต  สุชาสันติ ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่า
105 นางสมดังจนิต์  กรีติพลพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
106 นายดุสิต  บุญสนอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
107 นางแพรพรหมลักษณ์  อาสาสู้ ครู โรงเรียนบ้านดอนหัน
108 นายศราวุฒิ  สมวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
109 นางเพช็รมณี  ปราบวารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
110 นางเพญ็ศรี  จนัทร์ฦาชา ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
111 นางบุบผา  จวบลาภ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ
112 นายประเสริฐ  สิงห์ชู ครู โรงเรียนบ้านโนนเพิม่
113 นางอรุณรัตน์  วุน้สีแซง ครู โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
114 นายเทอดไท  มุขดา ครู โรงเรียนบ้านแกง้-โนนส้มกบ
115 นายศิริ  รวมภักดี ครู โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม
116 นางละมุล  ไมตรีแพน ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่
117 นายประดิษฐ์  วุยชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านกดุหมากเห็บ



๑๐๙

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
118 นายโกษา  กมลรัตน์ ครู โรงเรียนสามสวนวิทยา
119 นายวิษณุกร  บุญซ้อน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพกัเกวียน
120 นายสุพจน์  สุระพร ครู โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพฒันา
121 นางวราภรณ์  ชาติสุนทราวุฒิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแกง้คร้อหนองไผ่
122 นายจอน  เหล่าขนุค้า ครู โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
123 นายเสถยีร  พลนิกาย ครู โรงเรียนบ้านโนนเพิม่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3
1 นายนพดล  โพธิง์าม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายมงคล  อคัรปทุม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายบุญรอด  จงมุม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นายนิรินธน์  ช่องวารินทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
5 นายวินัย  พนัธุม์ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฉมิ (สิงห์จนัทร์บ ารุง)
6 นายวีระ  โคตรชาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุน้ าใส (3พระครูอนุสรณ์)
7 นายประยรู  วิไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พฒันา
8 นายนิทัศน์  หรรษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเด่ือ
9 นายสุรพล  แช่มขนุทด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

10 นายด าเนิน  ชาลีเครือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
11 นายมานิตย ์ พรหมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก
12 นายเฉลิมพล  อนิทรผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกลู
13 นางสาวปิยพร  เคนวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
14 นายประยทุธ  เจมิชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
15 นายรักษ์สันติ  มลิทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมแกว้วิทยา
16 นายสุเทพ  ส่ือกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่
17 นายวรพฒุ  จรัลชวนะเพท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังมน
18 นายสมใจ  เฮ้าจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน
19 นางสาวสุภาภรณ์  โตตามเกยีรติ ครู โรงเรียนบ้านวังเสมา (พนิิจอนุสรณ์)
20 นายนายผดุง  รุจาคม ครู โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
21 นางอภิรดา  จนัทรนนท์ ครู โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
22 นางสมบัติ  ปลายชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
23 นางทวีป  ชาลีเครือ ครู โรงเรียนบ้านนา
24 นางกรณ์ธรรม์  จนัทร์น้ าใส ครู โรงเรียนบ้านหนองฉมิ (สิงห์จนัทร์บ ารุง)
25 นางสาวแสงจนัทร์  สอนสะอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองฉมิ (สิงห์จนัทร์บ ารุง)
26 นางวาสนา  ศักด์ิศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บ ารุง)
27 นางปิยนันท์  เสนสอน ครู โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บ ารุง)
28 นายประยรู  เหิมขนุทด ครู โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
29 นายยอด  แดนชัยภูมิ ครู โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร



๑๑๐
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30 นางจ าเรียง  เหิมขนุทด ครู โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
31 นางส าราญ  พนัธวนิช  ครู โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
32 นางศิริพร  ทองชาลี ครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
33 นางอไุร  มากขนุทด ครู โรงเรียนโคกหินต้ังศึกษาศิลป์
34 นายสุชาติ  โสภานุสนธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อปุถมัภ์)
35 นางประทีป  อาบสุวรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อปุถมัภ์)
36 นางเพญ็ชนิศา  โรจนจริานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
37 นายจรัล  ชาลีเครือ ครู โรงเรียนบ้านวังกงุ
38 นางพนัธ์ชื่น  แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านง้ิว
39 นายโสภณ  สมัครการ ครู โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
40 นายก าพล  มากขนุทด ครู โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
41 นางอมร  พงษ์อดุม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
42 นางทัศนา  รติธรรมกลุ ครู โรงเรียนบ้านส าโรงทุง่
43 นางเกษียร  สกลุกงัศิริ ครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกลู
44 นางกนิษฐา  วัฒกี ครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกลู
45 นางสาวละออ  นุขนุทด ครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกลู
46 นายเกยีรติศักด์ิ  ตันไชยฤทธิกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
47 นายสมพงษ์  บัวนันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขา้วนก
48 นายณรงค์  พงษ์ราศรี ครู โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว
49 นางภัทรภร  ช านาญสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านไร่พฒันา
50 นายธีรพงศ์  พนัธ์กุ่ม ครู โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอปุถมัภ์
51 นางสาวระวรรณ์  เสนชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองจาน
52 นายกรประสิทธิ ์ ยอดจตุัรัส ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย
53 นางรัศมี  คณาวัง ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย
54 นางประไพศรี  แกว้กลู ครู โรงเรียนหัวสระวิทยา
55 นางสมบูรณ์  โสภกลุ ครู โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)
56 นางรัศมี  ตันจนิดาประทีป ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อนิทรผลบ ารุง)
57 นายนิพนธ์  เสาโกมุท ครู โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
58 นางประสิทธิ ์ สิงหกมัพล ครู โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
59 นางยพุดี  แช่มขนุทด ครู โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
60 นางบัวหลัน  แสงดาว ครู โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
61 นายจ าเริญ  ชาญสูงเนิน ครู โรงเรียนเขาดินพทิยารักษ์
62 นายเกรียงไกร  เพชรประไพ ครู โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
63 นางจารุชา  กล้ารอด ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
64 นายคณพชิญ์  พงษ์ศิลา ครู โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
65 นางจ านงจติร  จนัทร์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผักชี



๑๑๑

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
66 นางบุญร่วม  นารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสะพานยาว
67 นางพรรณาราย  ยมุิมัย ครู โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)
68 นางพชัรินทร์  ขนุสูงเนิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500)
69 นายมานพ  รักงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500)
70 นางณัฏฐิรา  ส่ือกลาง ครู โรงเรียนบ้านซับใหม่
71 นางสมศรี  อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านตาล
72 นางสมรักษ์  ส าแดงไชย ครู โรงเรียนบ้านดงลาน
73 นายวิรัตน์  ศักด์ิศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
74 นางกมลา  รุ่งชัยยนัต์ ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน
75 นางอรอมุา  ทารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน
76 นายสมชาย  มิตรศิลา ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
77 นายอ านวย  เปรมไธสง ครู โรงเรียนบ้านโคกแสว
78 นางบังอร  แจง้สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ
79 นางสุกญัญา  กลุหินต้ัง ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพนัธ์
80 นายสุรสิทธิ ์ กลุหินต้ัง ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพนัธ์
81 นายอ านวย  โชควัติชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางดี
82 นางลัดดา  พงษ์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าชวน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1
1 นายด ารงศักด์ิ  สุขโคนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวิเชียร  หัตถา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
3 นางฐณากญั  หนูบรรจง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางลึก
4 นายนิกร  จองกฤษ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดพนัไกร
5 นายประมวล  พรหมศร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ าสิงห์
6 นายมโน  ถงึเสียบญวน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยายไท
7 นายธงชัย  ตันเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที ่25)
8 นายวีระพฒัน์  ศรีสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนประชานิคม
9 นายชโนวรรณ  สุทธิโยค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพุ

10 นางพรรณี  คงชนะ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า"เผดิมจนีนาวาสงเคราะห์"
11 นางสาวแกว้หทัย  จนัทรพพิฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า"เผดิมจนีนาวาสงเคราะห์"
12 นางกญัญามาศ  สิงห์บุตร ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า"เผดิมจนีนาวาสงเคราะห์"
13 นางมัลลิกา  อทุยารัตน์ ครู โรงเรียนวัดพชิัยยาราม
14 นางเยาวลักษณ์  ฉตัรภูมิ ครู โรงเรียนบ้านบางคอย
15 นางบุญเลิศ  ยิ้มน้อย ครู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
16 นางส ารวย  ทองแกว้ ครู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
17 นางสุมาลัย  ภักดีคง ครู โรงเรียนวัดดอนรวบ
18 นางอไุร  ชนินทรเทพ ครู โรงเรียนวัดดอนรวบ



๑๑๒

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
19 นางสัญญา  นาพญา ครู โรงเรียนวัดหาดทรายแกว้
20 นางลัดดา  บ ารุงราษฎร์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
21 นางพชัรา  ใยนิรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
22 นางสาวสมพติร  จนิตนาชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
23 นางนิ่มนวล  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
24 นางเสาวภา  ช่วยชูหนู ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
25 นางผ่องศรี  โอสถกระพนัธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
26 นางสุวนิตย ์ ทิศมุสิก ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
27 นางนัยนา  แกว้สังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
28 นางสุริยา  รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
29 นางวชิราภรณ์  ปานสวี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
30 นางอรุณี  เยน็ท่าเรือ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
31 นางศิริญา  แป้น ครู โรงเรียนบ้านในห้วย
32 นางนงเยาว์  กิ้มจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดดอนเมือง
33 นางเยาวภา  สุวรรณวิฑิต ครู โรงเรียนวัดดอนเมือง
34 นางจรีะวัฒน์  ทันทะวา ครู โรงเรียนวัดดอนเมือง
35 นางจรรยา  สังขาชาติ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)
36 นางวลัยพร  วัฒนไชย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)
37 นางจริพนัธ์  เขยีวอดุม ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
38 นายอาทิตย ์ สุดแสง ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
39 นางสนองรักษ์  กลางณรงค์ ครู โรงเรียนวัดนาทุง่
40 นางสาวประนอม  สุคันโท ครู โรงเรียนวัดนาทุง่
41 นางบุญพา  สุทธินานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดพนัไกร
42 นางสุดารัตน์  ธนะไชย ครู โรงเรียนวัดเชิงกระ
43 นางเทียมจนัทร์  สหชาติมานพ ครู โรงเรียนบ้านเขาบ่อ
44 นางสาวกญัญา  กล่ินละออ ครู โรงเรียนบ้านเขาบ่อ
45 นางเสาวณี  ชูศรี ครู โรงเรียนวัดขนุกระทิง
46 นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
47 นางสวนีย ์ จลุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
48 นางรัชนี  อนิทะริง ครู โรงเรียนประชานิคม 4
49 นางรัญจวน  อุ้ยนอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที ่25)
50 นางบุญญา  ตันเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที ่25)
51 นางปรานงค์  แกว้สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหาดหงส์
52 นางสุรัชนี  ถงึเสียบญวน ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ
53 นางสุนันทา  รสสุคนธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ
54 นางส ารวย  จนัทร์แกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ



๑๑๓

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
55 นางสาววิไลวรรณ  สังขส์ม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
56 นางรัตนา  เทศนนท์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
57 นางวรรณา  เพช็รแกว้ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
58 นางสิริพร  ดีมี ครู โรงเรียนชุมชนมาบอ ามฤต
59 นายโสภณ  เพชรกลู ครู โรงเรียนบ้านบางจาก
60 นางนวรัตน์  คงภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพพิธิราษฏร์บ ารุง)
61 นางวิภา  ร่มแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินส าลี
62 นายพศิาล  เจริญวนิช ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า"เผดิมจนีนาวาสงเคราะห์"
63 นางจรีภรณ์  รัชวการ ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
64 นางสายพณิ  ไชยต่อเขตต์ ครู โรงเรียนวัดหัวกรูด
65 นางศิริรัช  รัตนกลู ครู โรงเรียนวัดหัวกรูด
66 นางสาวอนุรัตน์  ชุ่มพงษ์ ครู โรงเรียนวัดพชิัยยาราม
67 นางจริวัฒน์  มีลาภ ครู โรงเรียนบ้านคอสน
68 นางเรณู  เจริญวนิช ครู โรงเรียนวัดดอนทรายแกว้
69 นางวรรญา  ชุ่มชื่น ครู โรงเรียนบ้านคอเต้ีย
70 นางพจนีย ์ กณัหา ครู โรงเรียนวัดดอนรวบ
71 นางกญัญา  มิตรเมธ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
72 นายสุเมธ  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
73 นางวนิดา  กวุลัยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
74 นางจฑุาวรรณ์  ฟกัแฟ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
75 นางอรวรรณ  พุม่สร้าง ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
76 นางฉวีวรรณ  กาญจนวิวิญ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
77 นางอษุา  ณ  ระนอง ครู โรงเรียนวัดหูรอ
78 นางรัญจวน  วิจติร ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดพนัไกร
79 นายบุญหนุน  บ่วงราบ ครู โรงเรียนบ้านคลองสูบ
80 นางเนาวรัตน์  รัตนศิลา ครู โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
81 นางสาวประวิง  ร้ิวงาม ครู โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
82 นางสัมพนัธ์  ใจดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ าสิงห์
83 นางสุพตัรา  ภัยวิมุติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที ่25)
84 นางกาญจนา  สายพทัลุง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที ่25)
85 นางสุดา  พึง่แยม้ ครู โรงเรียนบ้านเขาพาง
86 นางภิรมย ์ เพชรน้อย ครู โรงเรียนประชานิคม 3
87 นางภานีย ์ ปรีชาไว ครู โรงเรียนบ้านใหม่พฒันา
88 นางอทุิศ  ข าอว้ม ครู โรงเรียนประชานิคม 2
89 นางจนิตนา  หนูสุด ครู โรงเรียนวัดควนมณี
90 นางสาวอรสา  แซ่อว้ง ครู โรงเรียนบ้านจนัทึง



๑๑๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
91 นายณัฐวุฒิ  วิวัฒน์ภิญโญ ครู โรงเรียนบ้านเนินทอง
92 นายประสิทธิ ์ แช่มช้อย ครู โรงเรียนบ้านทรายแกว้
93 นายอวยพร  ชุมสุวรรณ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
94 นางอาภาศรี  ชื่นชู ครู โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้
95 นางสมใจ  ปราชญ์นคร ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพพิธิราษฏร์บ ารุง)
96 นางจนัทิมา  แสงเพช็ร ครู โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)
97 นายมนูญ  มลิชู ครู โรงเรียนบ้านท่าลานทอง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
1 นายวิทยา  สิงคิวิบูลย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายประเสริฐ  รอบคอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาค่าย
3 นายณรงค์  พรหมนิมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทะลุ 
4 นางสาวสุระพร  แกว้ลมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พฒันา
5 นายจริพนัธ์  ร่ืนฤทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิม์ิตรภาพที ่129
6 นายคะนอง  พรหมสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
7 นายอดุม  คงเขยีว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวาลุการาม
8 นายประหยดั  นวลสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างมนัส
9 นายมนัส  มีพฒัน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดขนัเงิน

10 นางสุนิภา  พมิาน ครู โรงเรียนบ้านอา่วมะม่วง
11 นางชูศรี  ผอมคง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
12 นางอรพนิ  พรหมจนัทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดขนัเงิน
13 นางจนิตนา  ชัยประทุม ครู โรงเรียนชุมชนวัดขนัเงิน
14 นางสาวพรภิรมย ์ วนเศรษฐ ครู โรงเรียนชุมชนวัดขนัเงิน
15 นางสุวรรณา  จริตาภิวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดขนัเงิน
16 นายวันชัย  แจง้อาญา ครู โรงเรียนชุมชนวัดขนัเงิน
17 นางเพญ็พร  วีระด่านขจร ครู โรงเรียนชุมชนวัดขนัเงิน
18 นายไชยวุฒิ  โพธิน์่วม ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
19 นางบิลล่ี  โพธิน์่วม ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
20 นางกหุลาบ  มีทิม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดส าราญ
21 นางนิภา  จนัทร์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนสวี
22 นายเธียรชัย  พชิัยกมล ครู โรงเรียนบ้านเขาค่าย
23 นางเพญ็ศรี  บัวแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเขาทะลุ
24 นางส าเนียง  สังขดี์ ครู โรงเรียนบ้านเขาล้าน
25 นางวรรณิภา  ชวาลิต ครู โรงเรียนบ้านเขาวงกรด
26 นางสุจติรา  สืบชุน ครู โรงเรียนบ้านคลองระ
27 นางอาภรณ์  เพยีรมาก ครู โรงเรียนบ้านดวด
28 นายชยพงศ์  เทพพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดวด
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29 นายส ารอง  บัววารี ครู โรงเรียนบ้านดอนแค
30 นางพสิมัย  ทองเกล้ียง ครู โรงเรียนบ้านดอนแค
31 นายประพนัธ์  ขอรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนแค
32 นางศรีประภา  สนธิพร ครู โรงเรียนบ้านดอนนน
33 นางจนัทร์ทิพย ์ เจยีะสถติย์ ครู โรงเรียนบ้านตรัง (จน้ทสิงห์อทุิศ)
34 นางนภาพร  สิงคิพร ครู โรงเรียนบ้านตรัง (จนัทสิงห์อทุิศ)
35 นางสะอาด  เกดิสุข ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง
36 นางสมรัก  โชติด าเกงิ ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่
37 นางปภาวริณห์  ซ่อนศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พฒันา
38 นางสาวอาบทิพย ์ สว่างวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พฒันา
39 นางเพญ็ณี  นุ้ยสุข ครู โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พฒันา
40 นางสาวกลัยา  นาคเขยีว ครู โรงเรียนบ้านทุง่เขาสะบ้า
41 นางคนึงนิตย ์ เตส่วน ครู โรงเรียนบ้านไทรล่า
42 นายวิพฒัน์  แกว้กอ่ง ครู โรงเรียนบ้านไทรล่า
43 นางสาวส าเนา  เกื้อสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านในเหมือง
44 นางสุณีย ์ ใจรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปังหวาน
45 นางร าไพ  ชูลิตรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง
46 นางยพุา  พงศ์เตรียง ครู โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
47 นางสมศรี  รัตนิพล ครู โรงเรียนบ้านสะพานยงู
48 นางสารวัลย ์ จารุนันท์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลา (สว)ี
49 นายสันติ  บุญญกาศ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลา (สว)ี
50 นางรจนา  มาสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ ์มิตรภาพที ่129
51 นางพวงพร  สกลุไทย ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
52 นางธนวรรณ  ฝอยทอง ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
53 นางสุนิสา  มงคล ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
54 นายประสิทธิ ์ ธนูศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
55 นางบุญนัด  ปานชู ครู โรงเรียนบ้านอา่วมะม่วง
56 นางประพมิพนัธ์  พรหมสุวรรณ ครู โรงเรียนประชาเอื้ออารี
57 นางประภาพร  จนัทร์ณรงค์ ครู โรงเรียนประชาเอื้ออารี
58 นางมาลี  เผือกสวัสด์ิ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
59 นายประมวล  บัวชาวเกาะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
60 นางสุนา  จนิาหุน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
61 นางนงเยาว์  ธุลีวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
62 นายชัยวัฒน์  คงแกว้ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
63 นางสุภาวดี  เดชเรือง ครู โรงเรียนวัดชลธารวดี
64 นางสุกญัญา  วังสว่าง ครู โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร



๑๑๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
65 นายอาดูร  นวนอึ่ง ครู โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
66 นางพวาทอง  ด าสนิท ครู โรงเรียนวัดชุมแสง
67 นางมนิตา  ชนชีวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดท้องตม
68 นางฐิติวรรณ  พมิลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดธัญญาราม
69 นางสาวกระมล  พรหมขนุทอง ครู โรงเรียนวัดธัญญาราม
70 นางเรณู  ไชยชนะ ครู โรงเรียนวัดธัญญาราม
71 นายวีระพล  ไชยชนะ ครู โรงเรียนวัดธัญญาราม
72 นายสุทิน  ศิลปสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดนพคุณ
73 นางดรุณี  หลิมวัฒนา ครู โรงเรียนวัดปากน้ าละแม
74 นายอวยชัย  วงศ์วิเชียร ครู โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
75 นางกลัยา  อดุมเดช ครู โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
76 นายช านาญ  มีทิม ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
77 นางจนิตนา  ยนิดีรักษ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
78 นายเสน่ห์  มากภักดี ครู โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
79 นายบรรยงค์  พทุธเมฆา ครู โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม
80 นายปรีชา  มีแกว้ ครู โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม
81 นางผ่องศรี  สุทธิอาจ ครู โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม
82 นางวัฒนา  นาคจนิดา ครู โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม
83 นางจรีพนัธ์  ทองโสม ครู โรงเรียนวัดสว่างมนัส
84 นายอสิรา  เขมากรณ์ ครู โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
85 นางพรกมล  มาแจง้ ครู โรงเรียนวัดแหลมปอ
86 นางปิยนาถ  ปิยกติติไพบูลย์ ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมอปุถมัภ์
87 นายถนอม  คมวิลาศ ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมอปุถมัภ์
88 นางสุพติร์  สุรชัยสิทธิโชค ครู โรงเรียนสหกรณ์พฒันา
89 นางสาวนวลจนัทร์  ม่วงขาว ครู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ)์
90 นางสาววันทนีย ์ พลธสูร ครู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ)์
91 นายวีระศักด์ิ  พรหมหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ)์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1
1 นายวิวรรธนพงศ์  สมจติร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสมดี  นาคหฤทัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ
3 นายสมพร  ไขท่า นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
4 นางสาวศุภคณา  อภิวงค์ษา ศึกษานิเทศก์
5 นายสมพงษ์  ฤทธิแผลง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงกอืนา
6 นายสายณัห์  แกว้กิ่งจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
7 นายสมเดช  ชุมภูรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก
8 นายเกรียงกมล  สมแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยพลูพทิยา
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9 นางสุวัฒนา  ภูรีโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์

10 นายเกต  เกี่ยวบ้านหัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแหยง่
11 นางสาวจฑุารัตน์  วงค์หนัก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ
12 นายบุญส่ง  ศรีสายณัห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
13 นายกมล  สุรินธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีเวียง
14 นายบรรจง  สิทธิยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงเดิม
15 นายชวลิต  หาญกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอยีก
16 นางประอรศรี  กลุนะ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
17 นางจตุพร  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
18 นางพจนา  พรหมวิชัย ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
19 นางเกษร  ชัยอิ่นค า ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
20 นางวัลยา  อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
21 นางภวิกา  พวัพนัพฒันา ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
22 นางบุปผา  เลิศพลานันต์ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
23 นางเจตน์สุดา  ทศานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
24 นายพาย ุ อภิยะกนัทะกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
25 นางสาวกอบกลุ  อนิทร์จนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
26 นางกาญจนา  สังขพทิักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
27 นางสาวระวีวรรณ  จนัทราพร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
28 นางวินัย  ทันเรือน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
29 นางทัศนีย ์ จนีจรรยา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
30 นางแน่งน้อย  จนัทรานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
31 นางมาลัย  ม้าเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
32 นายกระจา่ง  มิตรานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
33 นางปาริฉตัร  เมืองมา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
34 นางวันทนีย ์ ศุภฐิติพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายมหาราชอปุถมัภ์)
35 นางวาสนา  มุดเจริญ ครู โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
36 นางเกศราพร  มีระบุญ ครู โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร)
37 นางภัชรา  จรีชัยพนัธุส์กลุ ครู โรงเรียนบ้านขวัแคร่
38 นางสายอรุณ  ปัญญาจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
39 นางนิรมล  ทิพยพ์ละ ครู โรงเรียนบ้านนางแล
40 นางอารีย ์ แกว้วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนางแล
41 นางดวงเดือน  ไชยง าเมือง ครู โรงเรียนบ้านสันต้นขาม
42 นางสาวล าดวน  วงศ์ภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
43 นายสมนึก  แกว้ชุ่มชื่น ครู โรงเรียนห้วยพลูพทิยา
44 นางอรพนิท์  โพรี ครู โรงเรียนบ้านแม่ขา้วต้มท่าสุด
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45 นายสัมฤทธิ ์ ประนัปดา ครู โรงเรียนแม่ยาววิทยา
46 นางกรองทอง  แถลงนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลวง
47 นางศรีสมร  ใจผูก ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลวง
48 นายนรินทร์  ผุดผ่อง ครู โรงเรียนบ้านห้วยขม
49 นางสุดใจ  ผุดผ่อง ครู โรงเรียนบ้านห้วยขม
50 นางร าไพ  มณีขติั ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
51 นายประธูปทิพย ์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
52 นายจ ารัส  ฉนัทะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
53 นายรัง  ขนัใจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
54 นางแสงจนัทร์  หนูแกว้ ครู โรงเรียนบ้านรวมมิตร
55 นางกญัต์จรัส  ดิษฐ์สูงเนิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ขา้วต้มหลวง
56 นางมาลัย  ณ  พกิลุ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ขา้วต้มหลวง
57 นางพร  นันป้อ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ขา้วต้มหลวง
58 นายประทีปทอง  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
59 นายสนั่น  ใจผูก ครู โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
60 นายวิชัย  จ ารัส ครู โรงเรียนบ้านเวียงกลาง
61 นายบรรเทิง  เตชะตน ครู โรงเรียนบ้านปางลาว
62 นายทวีศักด์ิ  ปัญญาไชย ครู โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์
63 นางกรุณา  ธิค า ครู โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์
64 นางวิรัตน์  พงษ์เสือ ครู โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์
65 นางจนัทร์เพญ็  ศรีปัญญา ครู โรงเรียนบ้านปางคึก
66 นางจงจติต์  แกว้กอ้ ครู โรงเรียนบ้านปุยค า
67 นางพาณี  นานา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
68 นางสุพตัรา  โต๋วตระกลู ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
69 นางพวงผกา  สีเหลือง ครู โรงเรียนบ้านหัวดอย
70 นางพรศิร์ิญา  ธนเสฐกลุนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
71 นางวัชรี  อมัรนันทน์ ครู โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา
72 นายธนทรัพย ์ ล้านแปง ครู โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง
73 สิบเอกสมศักด์ิ  พรมภิยะ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
74 นายสาโรจน์  เพยีรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
75 นางสุนันท์  เพชรโพธหาร ครู โรงเรียนบ้านโป่งนาค า
76 นายสุวรรณ  ชอบธรรม ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
77 นางสุพรรณ  ไชยปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
78 นางครองสิน  ถรีะแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
79 นางจนัทร์หอม  วังมณี ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
80 นางประนอม  อนิต๊ะเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีเวียง
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81 นางวิมลรัตน์  แนวเล็ก ครู โรงเรียนบ้านเมืองชุม
82 นางพุม่พวง  ภาษิตวิไลธรรม ครู โรงเรียนบ้านเมืองชุม
83 นายเจน  บุญมี ครู โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
84 นางล าเนา  จนัต๊ะสา ครู โรงเรียนบ้านช่องลม
85 นางเยน็จติร  ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงเดิม
86 นางเสน่ห์นิตย ์ แสงบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านเวียงเดิม
87 นางเสง่ียม  ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงเดิม
88 นายเจริญ  สุตะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ยั้งหัวฝายวิทยา
89 นายอคัรเดช  ตันมา ครู โรงเรียนบ้านทุง่ยั้งหัวฝายวิทยา
90 นางสาวพกิลุ  สุค า ครู โรงเรียนบ้านปงเคียน
91 นางนวลสวาท  นาสา ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอยีก
92 สิบต ารวจโทประเสริฐ  มะโนเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
1 นายสุพจน์  สันมณีวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที ่68)
2 นายจ านงค์  สมควร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
3 นายบุญยงค์  ใจล าปาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่แกว้เด่นชัย
4 นายส าราญ  โปทาวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฏร์สามัคคี)
5 นายนรินทร์  นันทิพงศา ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
6 นายทรงชัย  ดาสา ผู้อ านวยการโรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ)
7 นายสุรชาติ  อนิต๊ะรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว้
8 นายเฐนก  เป็งขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ)์
9 นายบุญช่วย  เหมยค า ผู้อ านวยการโรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยา

10 นายนิคม  ฟองจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงค า
11 นางลาวรรญ  ธนรุ่งเรืองเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวสลีวิทยา
12 นายไพโรจน์  ยะจอม ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
13 นายอดุลย ์  คงยนื ผู้อ านวยการโรงเรียนพานพสกสวัสด์ิ
14 นายประวิตร  จติรโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
15 นายสมพร   กนัทา ผู้อ านวยการโรงเรียนสันหนองควาย
16 นายศุภชัย   ทะน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสิบสอง
17 นายจ านงค์  ตุ้ยชัยตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง
18 นายสุวัฒน์  บุญสูง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา
19 นางอรทัย   สมนาม ครู โรงเรียนบ้านใหม่ใต้
20 นางผ่องศรี  ค าสมุทร ครู โรงเรียนบ้านสันมะแฟน
21 นางอ าไพ   ขอบรูป ครู โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
22 นายประเชน  ไชยนันตา ครู โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
23 นางลัดดาวัลย ์ เรือนค า ครู โรงเรียนสันกลางวิทยา
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24 นายณรงค์  โพธิ ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
25 นางอรุณี   บุญเกดิ ครู โรงเรียนพานพสกสวัสด์ิ
26 นางสาวรุจริา   เชื้อเมืองพาน ครู โรงเรียนปูแกง (อนิทราราษฏร์อปุถมัภ์)
27 นางจริาภรณ์  รัตนวิมลชัย ครู โรงเรียนปูแกง (อนิทราราษฏร์อปุถมัภ์)
28 นางกาญจนา  ดีหล้า ครู โรงเรียนปูแกง (อนิทราราษฏร์อปุถมัภ์)
29 นางวิมาลา   เนื่องเดช ครู โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย
30 นางปานุพนัธ์  ตานนท์ ครู โรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ)
31 นางองัคณา  อดุล้อม ครู โรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ)
32 นายวัฒน์เวศร์  เนื่องเดช ครู โรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ)
33 นางสมพร   ดาสา ครู โรงเรียนบ้านดงเวียง
34 นายไพศักด์ิ  หาญภักดีสกลุ ครู โรงเรียนบ้านแม่ออ้
35 นางศรีจนัทร์  เกษมราษฏร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ออ้
36 นางจ าเนียง  พรหมยะกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
37 นางยพุา   บุตตะลอ ครู โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฏร์พฒันา)
38 นางสาวพชิรินทร์  อุ่นนิ่ม ครู โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฏร์พฒันา)
39 นางปวีณา   เผือกไร่ ครู โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแกน่จนัทน์
40 นางรัตนา   ทุนชิงชัย ครู โรงเรียนบ้านป่าถอ่น (วิทยาสมิทธิ)์
41 นายไพรสณฑ์  อเุทียม ครู โรงเรียนบ้านป่าถอ่น (วิทยาสมิทธิ)์
42 นายอ าพนัธ์  มูลวัง ครู โรงเรียนท่ากอ๊พลับพลาพทิยา
43 นางประทุม  ค าวัน ครู โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
44 นายโสภณ   งามดี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ม่าน
45 นายประยรู  สุรินทอง ครู โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
46 นายสมยศ  ขาวอิ่น ครู โรงเรียนบ้านป่าจั่น
47 นางอมัพร   บัวอนิทร์ ครู โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยา
48 นางสุมารีย ์ ไชยประสพ ครู โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยา
49 นายสุวิทย ์ ต้องใจ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขนัหอม)
50 นางสมแกว้  ปงกองแกว้ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขนัหอม)
51 นางศิวาพร  หอมนิยม ครู โรงเรียนบ้านป่าแงะ
52 นายสมบัติ  ศิลาวงษ์  ครู โรงเรียนปางมะกาดวิทยา
53 นางเกล็ดทอง  ภูไ่พศาล ครู โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า
54 นางประทุมพร  ประมวล ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
55 นางอไุรลักษณ์  สะท้านพายพั ครู โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฏร์สามัคคี)
56 นายวิสุทธิ ์ ศิริมาตย์ ครู โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
57 นางจนัทร์วรรณ  สายปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว้
58 นางสุพนิ  สมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านต้นยาง
59 นางผ่องศรี  พทุธจนัทร์ ครู โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
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60 นายสงกรานต์  อนิสวรรค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่ากอ่ด า
61 นางพกิลุทอง  โปทาวี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่ากอ่ด า
62 นางจนัจรีา  วรรณสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า
63 นางมณีวรรณ์  สุวรรณกลุ ครู โรงเรียนบ้านป่าคา
64 นางรัชดาภรณ์  ออ่นอ าไพ ครู โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
65 นายเมธี  บุญเต่ียม ครู โรงเรียนบ้านโป่งนก
66 นางนุชรินทร์  มุงคุณ ครู โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
67 นางจนิดา  ทาทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา
68 นายถนอม  ชัยลังกา ครู โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
69 นายไพศาล  งอกขึ้น ครู โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที ่68)
70 นายมนัส  เตจะ๊ ครู โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที ่68)
71 นางพชัรี  ดีหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที ่68)
72 นายบ ารุง  มูลวัง ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ า
73 นายประสิทธิ ์ ศรีค าปัน ครู โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
74 นางวรรณพร  เสมอเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านม่วงค า
75 นางอนงค์  จงจ ารัสศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงค า
76 นางสมพรรณ  อนิต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
77 นางลัดดาวัลย ์ เกษมราษฏร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่แกว้เหนือ
78 นายวุฒิไกร  มอพา่ ครู โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
79 นางพรเสด็จ  นันทศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ม่าน
80 นางณัฐดา  สุวรรณพศุิทธิ์ ครู โรงเรียนสันหนองควาย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3
1 นายกติติชัย  เมืองมา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายพงศ์พนัธ์  ลีนิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายอดุม  ทิพวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
4 นางธัญญรัตน์  ฟองอสิสระ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
5 นางบุญญาภา  มีสวรรค์  ศึกษานิเทศก์
6 นายสมนึก  โกเสนตอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม
7 นายรุ่งทิพย ์ วรรณชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องกอ๊-ม่วงค า
8 นายปิยะศักด์ิ  ชนะชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง
9 นายนินนาท  นิธิธนานันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว

10 นายเอี่ยม  บริบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
11 นายสมศักด์ิ  แกว้นาสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
12 นายธวัชชัย  กนัทาเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบรวก
13 นายสอาด  หงษ์ค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันถนน
14 นายเกษม  ชาวค าเขต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันยาว-สันลิดไม้
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15 นายเสน่ห์  สืบนันตา ผู้อ านวยการโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1
16 นายวิโรจน์  จี้ระมาตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ค า (ประชานุเคราะห)์
17 นางทิพยว์รรณ  ต๊ะต้องใจ ครู โรงเรียนบ้านร่องกอ๊-ม่วงค า
18 นางวรนุช  อนิเจริญ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
19 นางลดาวัลย ์ จนัตาสิงห์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง)
20 นางชาลินี  แพท็เทอร์สัน ครู โรงเรียนธรรมจาริกอปุถมัภ์ 1
21 นายอนันต์  กอ้นอาทร ครู โรงเรียนธรรมจาริกอปุถมัภ์ 1
22 นางพลอย  เตมีศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น
23 นางสาวอ าพร  หม่องมูล ครู โรงเรียนบ้านแม่มะ
24 นางนิตยา  ชัยมณี ครู โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง
25 นางสาวมยรีุ  โตภานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสันต้นธง
26 นายทวีศักด์ิ  พรหมศร ครู โรงเรียนบ้านสันหลวง
27 นายบุญช่วย  พงิคะสัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าราก (ไตรราษฎร์บ ารุง)
28 นางอญัชิสา  สุวรรณศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าราก (ไตรราษฎร์บ ารุง)
29 นางบัวค า  กาจมุ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าราก (ไตรราษฎร์บ ารุง)
30 นางกลัยา  สุประการ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเกา่แสนภูวิทยาประสาท)
31 นางอมรา  ผลประกอบ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเกา่แสนภูวิทยาประสาท)
32 นางปิน่เพชร  สมบุญเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี
33 นางเจนจริา  ภิระบรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
34 นางยพุนิ  กองค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
35 นางเตือนใจ  อปุละ ครู โรงเรียนบ้านจอ้ง
36 นางวิไล  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าจ า
37 นางอารีย ์ กนัทะวิน ครู โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
38 นางวันทนี  ไชยลาม ครู โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จนั
39 นางอมรจติร  อสุา ครู โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จนั
40 นางสมทรง  มาลา ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
41 นางสาวสุจนิต์  สุถาวร ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
42 นางศรีธร  สิมณี ครู โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
43 นางสมคิด  ทิพวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
44 นางมันทนา  ภาณุวัฒน์สกลุ ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน
45 นางมุกดา  ก าแพงทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ค า (ธรรมาประชาสรรค์)
46 นางภัสรากรณ์  อนุวงค์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ค า (ประชานุเคราะห)์
47 นางศรีสุดา  ทองกลาง ครู โรงเรียนบ้านแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)
48 นางพลูศรี  ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)
49 นางโยลา  จติออ่นน้อม ครู โรงเรียนบ้านแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)
50 นางพรทิพย ์ นามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)
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51 นายสุนทร  สิทธิวงค์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง
52 นางวัลลี  กอ๊ใจ ครู โรงเรียนบ้านร่องกอ๊-ม่วงค า
53 นางกติติมา  จนัต๊ะคาด ครู โรงเรียนบ้านเวียงพาน
54 นายวรรณศิลป์  ใจวรรณะ ครู โรงเรียนบ้านสันทราย
55 นางอารมณ์  ชาติพนิิจ ครู โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)
56 นายสงบ  พรมตัน ครู โรงเรียนบ้านสันมะนะ
57 นางนารีรัตน์  นาใจ ครู โรงเรียนบ้านหนองแหยง่
58 นาง  โสภา  คารินทา ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
59 นางอทุัยวรรณ  หมื่นสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแดง
60 นางอมรรัตน์  จนัทวาลย์ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแดง
61 นางสายสุนีย ์ กอ้นอาทร ครู โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อกา๊ง)
62 นางกติติกลุ  แกว้ปันมา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีค้ า
63 นางเพญ็ศรี  วงศ์นาค ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแดง
64 นายอ านวย  คีรีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านสันหลวง
65 นางสาวสมพศิ  ผ่องอกัษร ครู โรงเรียนบ้านสันหลวง
66 นายสนั่น  กนัทาเดช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเกา่แสนภูวิทยาประสาท)
67 นางวิไลลักษณ์  พรานเนื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
68 นางมยลีุ  รัตนพนัธุจ์กัร์ ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
69 นางยพุนิ  เรือนค า ครู โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
70 นายคุณาธิป  อนิต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านเวียงแกว้
71 นางสาวบัวทิพย ์ นามวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสันยาว-สันลิดไม้

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
1 นายบุญชม  ยะแสง ศึกษานิเทศก์
2 นายบุญธรรม  จอมมงคล ศึกษานิเทศก์
3 นายศักดา  จนัทวิมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วเวียง (โกศัลยว์ิทย์)
4 นายสมชาย  ค าจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่อา่ง
5 นายสว่าง  จองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกน่วิทยา
6 นายจ าเริญ  พรชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปล้องตลาด
7 นายพษิณุ  ศิริรังษี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
8 นายวินัย  สายศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงเค่ียน (คณาราษฎร์บ ารุง)
9 นายนิยม  ลีค าหมง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระแล

10 นางลัดดา  ค าดี ครู โรงเรียนอนุบาลขนุตาล (ป่าตาลเจดีย)์
11 นายมาโนชญ์  มั่นเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
12 นางสาวมยรีุ  กองวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แกว้สุวรรณประสิทธิ์)
13 นางวีณา  จรีาพนัธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แกว้สุวรรณประสิทธิ์)
14 นางศจรัีตน์  รู้ท านอง ครู โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกลู)



๑๒๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
15 นางสุมาลี  พงษ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลยว์ิทย์)
16 นางอ าพนัธ์  ไชยมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่ทรายพฒันา
17 นางแสงจนัทร์  ขนัแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่ทรายพฒันา
18 นายจ ารุณ  กาละวงค์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นาน้อย
19 นางจนัทร์ฉาย  หมื่นจนิะ ครู โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)
20 นางสุวมาศ  บุญวงค์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ง้ิว (ประชาสงเคราะห์2)
21 นางจนัทร์เพญ็  วงศ์ชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
22 นางพกายกลุ  รัตน์น้ าหิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
23 นางสุพนิ  กองฟู ครู โรงเรียนบ้านแกน่วิทยา
24 นางอธิษฐาน  ศิริเทพ ครู โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
25 นางวิลาวรรณ  โสรจสฤษฎ์กลุ ครู โรงเรียนบ้านส้าน
26 นางอมัพร  วันไชยธนวงศ์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุประชา)
27 นางสาวจริาภรณ์  อกัษรดิษฐ์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุประชา)
28 นายไพฑูรย ์ เครือทองศรี ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุประชา)
29 นางสุวัจนี  ปันสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านร่องแช่
30 นางเพญ็ศรี  รัตนาวิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านร่องแช่
31 นายชวน  เพชราช ครู โรงเรียนบ้านร่องแช่
32 นายสุพรรณ  หมื่นศรีภูมิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
33 นางสาวเยาวภา  จกัรสาร ครู โรงเรียนวัดพระเกดิคงคาราม
34 นางรัตนาภรณ์  โชติรักษ์ ครู โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
35 นายเสง่ียม  โชติรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
36 นายประพนัธ์  นันทวรรณ์ ครู โรงเรียนศรีสว่าง
37 นางเรณู  วุฒิ ครู โรงเรียนศรีสว่าง
38 นางปทุมวัน  นุภาพ ครู โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
39 นายบัณฑิต  บุญเพยีร ครู โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
40 นางร าเพลิน  มุงเมือง ครู โรงเรียนบ้านง้ิวป่าไผ่ (ราษฎร์นุกลุ)
41 นายณรงค์  กาศโอสถ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)
42 นายประสิทธิ ์ ไชยแสนท้าว ครู โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
43 นางจนิดา  เลอวงศ์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
44 นางสุวพชัร  ตนะทิพย์ ครู โรงเรียนจ าไฮบ้านเหล่า
45 นายขจรเกยีรติ  ยาวิชัย ครู โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
46 นางสารภี  อาภรณ์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านบุญนาค
47 นางรัชนี  ไชยปันติ ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
48 นางวราภรณ์  พงษ์มณี ครู โรงเรียนบ้านดอนไชย
49 นายเฉลิมเกยีรติ  ธุระกจิ ครู โรงเรียนบ้านดอนแยง
50 นางพกิลุ  ศิริรังษี ครู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
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51 นางศรีจนัทร์  ปัญญาดี ครู โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่
52 นางทยดิา  เสาร์รังษี ครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
53 นาง มาลัย  ชายา ครู โรงเรียนบ้านกอ๊
54 นายสมบัติ  บุญศรี ครู โรงเรียนเพยีงหลวง 16
55 นางประคองจติ  ศิริบุญธรรม ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
56 นางโสภา  จนัต๊ะขติั ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
57 นางพกิลุ  เหล่ียมใส ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวค า
58 นายอภิสิทธิ ์ ช่างฆ้อง ครู โรงเรียนบ้านแม่ต่ าน้อย
59 นายนรินทร์  หมื่นโฮ้ง ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสง
60 นายประเสริฐ  ปิมปา ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสง
61 นายผดุงศักด์ิ  อ าไพร ครู โรงเรียนแม่หลวงอปุถมัภ์ไทยคีรี
62 นางสุค า  อนิทร์ต๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงแกน่
63 นางจนัทร์เพญ็  อนิเทพ ครู โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
1 นายอ าพล  แกว้มหานิล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นายชูชาติ  หาได้ นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
3 ว่าทีร้่อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนพทุธิโศภน
4 นายเรืองฤทธิ ์ จนัทร์ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
5 นายไมตรี  ธินะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
6 นายสุรสิทธิ ์ แสนสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกลู)
7 นายทองปอนด์  พพิธิภัณฑ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนชัย
8 นายบรรจง  จนัทระ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขว่งสิงห์
9 นายสังวาลย ์ บุญมาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟา้

10 นายวิชาติ  ปาลีตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง
11 นายสุทัศน์  บัวเยน็ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน
12 นายทองเปรียว  ค าใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
13 นางสาวอบุลรัตน์  วิชัยหาญ ครู โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกลู)
14 นางจไุรรัตน์  อนิต๊ะแสน ครู โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
15 นางสาวอบุลลักษณ์  คุณยศยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
16 นางผานิต  ล่ามกจิจา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
17 นางนงนุช  สุวรรณบ ารุง ครู โรงเรียนวัดร้องออ้
18 นางโสภา  ศรีบาง ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
19 นางประไพ  ฤทธิป์ัญจะ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
20 นางกลัยรัชต์  ขติัรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
21 นางสาวจนัทพร  พลอนิตา ครู โรงเรียนวัดห้วยแกว้
22 นางสาวชมัยพร  บริพนัธกลุ ครู โรงเรียนวัดขะจาว
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23 นายวรรณนพ  คาบเพช็ร ครู โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
24 นางศจรัีตน์  มณเฑียร ครู โรงเรียนวัดสวนดอก
25 นางเสาวลักษณ์  สุขนิยม ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
26 นายมานพ  ทองทา ครู โรงเรียนวัดสันมะฮกฟา้
27 นางภาสวรรณ  โฮซิน ครู โรงเรียนวัดสันป่าค่า
28 นางสาวลาวัลย ์ คันธา ครู โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
29 นางพชัรา  อนุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดดอนจั่น
30 นางอทุัยรัตน  บรรเลงสวรรค์ ครู โรงเรียนวัดขว่งสิงห์
31 นายมนตรี  เสาวธีระ ครู โรงเรียนวัดล้านตอง
32 นางศรีธร  กะวัง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
33 นายบุญเลิศ  แกว้ดี ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
34 นางมาลีรัตน์  จนัต๊ะนาเขต ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
35 นางผ่องภาใย  ค าฝ้ัน ครู โรงเรียนบ้านม่วงโตน
36 นางสุพตัรา  หล้าปาวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
37 นางพรทิพย ์ ภูอ่ภิสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
38 นางทิพยว์รรณ  ศรีเพช็รดี ครู โรงเรียนบ้านปงป่าเอี้อง
39 นางทัศนีย ์ ก าแพงแกว้ ครู โรงเรียนบ้านออนหลวย
40 นางสาวสุรางค์  สายอดุม ครู โรงเรียนวัดป่าตัน
41 นางสาวิตรี  ดูงาม ครู โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
42 นางสาวอไุร  มหาพรหม ครู โรงเรียนบ้านบวกค้าง
43 นางสว่างจติ  แกว้ยานะ ครู โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
44 นางนงลักษณ์  ไชยเลิศ ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง
45 นางเกษร  เขม็นาค ครู โรงเรียนวัดดอนจั่น
46 นางพกิลุ  พืน้อนิต๊ะศรี ครู โรงเรียนสันก าแพงคันธาอนุสรณ์
47 นายสุเทน  นันธิ ครู โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
48 นางพลูศรี  นิยมสินธุ์ ครู โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
49 นางศิริลักษณ์  ศรีไกรภักด์ิ ครู โรงเรียนวัดห้วยแกว้
50 นางสาวปิยวรรณ  ตีระไชย ครู โรงเรียนบ้านมอญ
51 นางสุนันทา  สุนันต๊ะ ครู โรงเรียนแม่คือวิทยา
52 นางเกษแกว้  สายยาว ครู โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
53 นางฉวีวรรณ  ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
54 นางวิไลบูลย ์ สุวรรณมาโจ ครู โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
55 นางสาวอรุณี  พมิเสน ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
56 นางอรสา  กณุาเงิน ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
57 นางสุภาพร  กนัธา ครู โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
58 นายเฉวก  พญามงคล ครู โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
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59 นางสุทิตย ์ ขนัค า ครู โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
60 นางลไม  พรหมพจิารณ์ ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเกด็ศึกษา)
61 นายอ านวย  เร่งเร็ว ครู โรงเรียนวัดป่าแดด
62 นางสุมล  สุนทรเวช ครู โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
63 นางสาวอ านวย  ค าเปียง ครู โรงเรียนแม่คือวิทยา
64 นางจนัทร์ศรี  เมืองแกว้ ครู โรงเรียนพทุธิโศภน
65 นางปุณณดา  บวรวุฒิภัทร ครู โรงเรียนวัดขว่งสิงห์
66 นางแสงทอง  พรมเสน ครู โรงเรียนวัดวังสิงห์ค า
67 นางนิ่มนวล  มณีจกัร ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
68 นางกาญดา  แสงค า ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
69 นางจนัทราภรณ์  ปัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดป่าแดด
70 นางสุภาวรรณ  ค าวงศ์ปิน ครู โรงเรียนวัดห้วยแกว้
71 นายสุเกรียงศักด์ิ  สมณะ ครู โรงเรียนทาเหนือวิทยา
72 นางศิริวรรณ  ใจสุดา ครู โรงเรียนวัดวังสิงห์ค า
73 นางประคอง  สุวรรณชื่น ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
74 นางสุจริา  ไชยวัง ครู โรงเรียนวัดป่าแดด
75 นางรัตนา  พญามงคล ครู โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
76 นางสิริพรรณ  โล่ห์วิริยสกลุ ครู โรงเรียนบ้านปางน้ าถุ
77 นางสุคณทิพย ์ จนิดามัง ครู โรงเรียนวัดหนองป่าคร่ัง
78 นางสาวชุลี  นาคะเปรมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันก าแพง
79 นายภักด์ิ  ภูมิมาลา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
80 นางนุสรา  ค าราพชิ ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเกด็ศึกษา)
81 นางสาวมัทนา  เสียงแจม่ ครู โรงเรียนวัดสวนดอก
82 นายนพดล  เพช็รวิเศษ ครู โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
83 นางณัฐพร  บุญจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดสันโค้ง
84 นางลักษณา  พากดวงใจ ครู โรงเรียนบ้านม่วงโตน
85 นางสุวดี  วัชรโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
86 นายวิฒิศักด์ิ  วุฒิศรี ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
87 นางสาวผ่องพรรณ  ตะริโย ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง
88 นายอนันต์  สารทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสันทราย
89 นางพมิพใ์จ  ส่องศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
90 นางล าดวน  ปัญญาบุญ ครู โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
91 นายประพนัธ์  ทรวง ครู โรงเรียนบ้านป่าขยุ
92 นางนงลักษณ์  ไชยเดชาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง
93 นายมนตรี  สุวรรณจกัร ครู โรงเรียนบ้านบวกค้าง
94 นางกานต์ชนิต  บุญโคตร ครู โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
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95 นางไพสินทร์  สามตา ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง
96 จา่สิบต ารวจพงศ์อนันต์  แสงบุญ ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
97 นางสาววนัสนันท์  ทาอิ่นค า ครู โรงเรียนพทุธิโศภน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2
1 นายสิทธิโชค  โรจนพพิฒัน์พงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวมณีวรรณ  สุทธิกาปลูก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายมงคล  พทุธัง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นางจารุวรรณ  บุตรจนัทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
5 นายสมเกยีรติ  ฤทธิพณิ เจา้พนักงานพสัดุช านาญงาน
6 นายสัมฤทธิ ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์
7 นายเอกราช  ฉตัรใจค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง
8 นายจ ารัส  อสุา ผู้อ านวยการโรงเรียนสบเปิงวิทยา
9 นายประพนัธ์  มูลปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจดียแ์ม่ครัว

10 นายสิทธิพล  พรวนหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปง
11 นายเสถยีร  ธะนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
12 นายสรรเพชร  มหายศนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
13 นางวลี  จกัร์ค าปัน ครู โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจริาธิวัฒน์อปุถมัภ์
14 นายวิวัฒน์  ประสานสุข ครู โรงเรียนบ้านแม่โจ้
15 นายนิวัตร์  เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านป่าไหน่
16 นายทองเหรียญ  ตันบุญ ครู โรงเรียนบ้านป่าไหน่
17 นายนพ  เทพกญัญา ครู โรงเรียนบ้านสันกลาง
18 นางจนัทร์เพญ็  มณีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง
19 นายบุญทรง  จนัทร์ค า ครู โรงเรียนบ้านสันปง
20 นายบุญช่วย  เทียนแป้น ครู โรงเรียนบ้านสันปง
21 นางอ าไพ  บิดขนุทด ครู โรงเรียนบ้านแจง่กู่เรือง
22 นายทวี  สุทธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแจง่กู่เรือง
23 นางมลิวรรณ  หลวงทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านแจง่กู่เรือง
24 นางงามตา  ชุ่มมาลี ครู โรงเรียนบ้านแจง่กู่เรือง
25 นายสุวิทย ์ สายใจอปู ครู โรงเรียนสหกรณ์ด าริ
26 นางสาวสังวาลย ์ แสงวงศ์ ครู โรงเรียนสหกรณ์ด าริ
27 นางสาวกนัยา  เบิกบาน ครู โรงเรียนสหกรณ์ด าริ
28 นายประสาน  บุญทวี ครู โรงเรียนสหกรณ์ด าริ
29 นางสมศรี  เปรมเสมานนท์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ปัง๋
30 นางจรรยา  เพยีรงาม ครู โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
31 นายมณีศร  ขติัน า ครู โรงเรียนบ้านหลวง
32 นายสุทัศน์  ไชยเรือน ครู โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
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33 นางโสภา  ริยะกาศ ครู โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
34 นางวลาพร  กนัธรรม ครู โรงเรียนบ้านปางกว้าง
35 นางวัฒนา  ปรีดี ครู โรงเรียนวัดปางมะกล้วย
36 นางชุมพร  หมั่นแสวง ครู โรงเรียนบ้านแม่ไคร้
37 นายประเสริฐ  ศรนุวัตร ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง
38 นางดวงเดือน  หอมสะอาด ครู โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง
39 นางจรีาพชัร์  อนันต์โสภา ครู โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง
40 นายศุภวัฒน์  หมั่นแสวง ครู โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
41 นางประนอม  แสนเมืองมูล ครู โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร
42 นางสาวจรีุย ์ ประสิงห์ ครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา
43 นางสุดาพร  หมุดสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา
44 นางศรัญญา  ถาค าต๊ิบ ครู โรงเรียนวัดท่าขา้ม
45 นายอภิศักด์ิ  ค าอา้ย ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
46 นายมงคล  สุคม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
47 นางจไุรรัตน์  สุขสถาน ครู โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ
48 นางประคอง  เสรีกลุ ครู โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ
49 นางนวลจนัทร์  อทุรานันท์ ครู โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
50 นางพกิลุ  ศิวะพฤกษ์พงศ์ ครู โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
51 นางฉวีวงค์  เชื้อวรสถติย์ ครู โรงเรียนวัดห้วยไร่
52 นางราตรี  ศิริเขตต์ ครู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร
53 นางสุพรรณ  เมืองโสม ครู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร
54 นางเพญ็พชัร์  สังขค์ าภาร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน
55 นายจ ารัส  ธิพงึ ครู โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
56 นายประเสริฐ  อนิทรา ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
57 นางเพญ็ณี  ศรีพนัสกลุ ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
58 นายชัชวาล  เปลา ครู โรงเรียนบ้านกองแหะ
59 นายสมาน  ไชยมงคล ครู โรงเรียนบ้านบวกจั่น
60 นางสาวอ าไพ  ทาไว ครู โรงเรียนเจา้พอ่หลวงอปุถมัภ์ 7
61 นางวลัยพร  อนิเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป่ง
62 นางโนรี  ชัยชมภู ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป่ง
63 นายดุลยท์ัศน์  กณุา ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป่ง
64 นางพชัรินทร์  คณะนัย ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป่ง
65 นางเกษฎาพร  ชูชื่น ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป่ง
66 นางสุวลี  ภูท่อง ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
67 นางทวีลักษณ์  ทองอนิปัน ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
68 นางประไพ  ด่านวิวัฒน์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
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69 นางอ าไพ  วงศ์ค าปัน ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
70 นางลมัย  พวงมณี ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
71 นางสารภี  พงษ์พนัธ์ ครู โรงเรียนวัดทรายมูล
72 นางสาวอสิรีย ์ ชัชชวารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสันคะยอม
73 นางหลินฟา้  กนัตี ครู โรงเรียนบ้านพระนอน
74 นางชุตินันท์  คนอยู่ ครู โรงเรียนบ้านพระนอน
75 นางวรรณา  ขนัมะลิ ครู โรงเรียนบ้านพระนอน
76 นางอุ่นใจ  กนัยะมี ครู โรงเรียนบ้านแม่สา
77 นายสุนทร  แสนชัย ครู โรงเรียนบ้านแม่สา
78 นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกลุ ครู โรงเรียนบ้านแม่สา
79 นายชัชชัย  จรีพงษ์อดุม ครู โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
80 นางปริยวัฒน์  ศูนยจ์นัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
81 นางสาวจรัิชติภรณ์  ไหนาค ครู โรงเรียนบ้านป่าต้ิว
82 นางพชันี  เรือนค า ครู โรงเรียนบ้านป่าต้ิว
83 นางสาวปรานอม  บุญซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านป่าต้ิว
84 นางพมิล  ทิพยป์ระจติต์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองกะ๊
85 นายวิสุทธิ ์ ทิพยป์ระจติต์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองกะ๊
86 นางสาววรวรรณ  ตัณฑเสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดง
87 นายสุชาติ  ชุ่มมงคล ครู โรงเรียนทรายทองราษฎร์อทุิศ
88 นายประมวล  มาศขาว ครู โรงเรียนบ้านแม่ลานค า
89 นางสาววิทยจ์กัรรัชต์  คล้ายโตนด ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
90 นางสาวสุธาสินี  จติร์เกษม ครู โรงเรียนวัดปางเติม
91 นายสิงห์ชัย  ยาวิชัย ครู โรงเรียนวัดยั้งเมิน
92 นายมงคล  อามะลิ ครู โรงเรียนบ้านสันศรี
93 นางจริพนัธ์  ศิริพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านสันพระเนตร
94 นางทัศนีย ์ พพิฒัน์สมุทร ครู โรงเรียนบ้านหลักปัน
95 นางดาเรศ  อามะลิ ครู โรงเรียนบ้านบวกเปา
96 นางรัตนา  ล าเนาว์ ครู โรงเรียนบ้านบวกเปา
97 นางสาวสมนึก  ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจริาธิวัฒน์อปุถมัภ์
98 นางกนกพร  อภิวงค์ ครู โรงเรียนวัดแม่แกด้น้อย
99 นางฉตัรวรีย ์ แสนมโนรักษ์ ครู โรงเรียนวัดแม่แกด้น้อย

100 นายสมเพชร  ตุ่นค า ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
101 นางศรีธร  ประสานสุข ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
102 นางกนกวรรณ  ไชยถาวร ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
103 นางสุมาลี  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
104 นายสังวรณ์  ว่องไว ครู โรงเรียนบ้านแม่โจ้
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105 นางพรจติร  อนิทะจกัร์ ครู โรงเรียนบ้านเจดียแ์ม่ครัว
106 นางจนัทรารัตน์  สถาพรศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเจดียแ์ม่ครัว
107 นายอภิชาติ  สุภานุสร ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
108 นายเจริญ  บุญพนิ ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
109 นางสุริยา  ค าหล่อ ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
110 นางศิริวรรณ  ศาลาน้อย ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
111 นางศิริพรรณ  ค าเป็ง ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
112 นางสายพณิ  ติกอภิชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
113 นางวลัย  การบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
114 นางคนึง  บุตรตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
115 นางกนัยารัตน์  กาญจนพนัธุบ์ุญ ครู โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา)
116 นางกญัจน์พร  บุญพนิ ครู โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา)
117 นางงามจติร  มุนิจารวัฒนกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
118 ว่าทีร้่อยตรีศิวภัค  พรมญาน ครู โรงเรียนบ้านหนองไคร้
119 ว่าทีร้่อยโทจ านงค์  แดงจนี ครู โรงเรียนบ้านแม่แสะ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3
1 นางมยรุา  วรรณวัต นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
2 นายทรชิต  ร่วมจติร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ
3 นายกฤษดา  มาตรวชิระ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
4 นายจมุพล  กนัจนิะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบคาบ
5 นายสันติ  จนัทะแจง้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ า
6 นายทินกร  พนัธุเ์ภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่หลุก
7 นายวิจกัขณ์  ตัวสม ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยสามหมื่น
8 นายฉลอง  จนัทร์เภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามน
9 นายธีรพล  เนียมทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

10 นายชลอ  สิรชาญวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านอา่ย
11 นางเครือวัลย ์ เทพสมรส ครู โรงเรียนวัดจอมคีรี
12 นายทวีชัย  สุริวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังจอ๊ม
13 นางวิลาวัลย ์ เจริญเกตุ ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
14 นางนิตยา  รัตนธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
15 นางแสงหล้า  ไทยวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่สาว
16 นางปิยะนาถ  ธรรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
17 นางเกษร  วุฒิรัตน์ ครู โรงเรียนเพยีงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
18 นางจงจติต์  น้ าค า ครู โรงเรียนบ้านโป่งถบื
19 นางภรณ์พรรณา  จนัทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบอน
20 นายบุญช่วย  นันตา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
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21 นายจ ารัส  พรหมแกว้ ครู โรงเรียนบ้านม่วงชุม
22 นายทวี  นันทศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากเล่ียม
23 นางสาวนงคราญ  ใหม่หลวงกาศ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าขา่
24 นางจริะภา  กณัธียาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปงต า
25 นายวิเชียร  กติติวรเชฏฐ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านท่า
26 นางเพลินพศิ  เรืองออ่น ครู โรงเรียนบ้านแม่นะ
27 นางอรวรรณ  แกว้มณี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ละคร
28 นายเฉลิม  พยาราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
29 นางสาวกลัยาณี  สมใจดี ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
30 นางนารินทร์พร  วัชรธนาพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
31 นายบุญเสริม  น้อยสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปางแดง
32 นายวศิลป์  แกว้กอ๊ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
33 นางพนูศรี  ประภาพรหม ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขา้วพวง
34 นางสมศรี  อายมุั่น ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขา้วพวง
35 นางสายสมร  อนิต๊ะเสน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขา้วพวง
36 นายบุญเลิศ  พงษ์ปวง ครู โรงเรียนบ้านปางเฟอืง
37 นางสาวดวงสมร  เมฆะมานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
38 นางสุดารัตน์  ฐิลานันท์ ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
39 นางวรรณวดี  ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
40 นายนเรศ  กนัธมา ครู โรงเรียนแกน้อยศึกษา
41 สิบตรีสมจติร  บุญแต่ง ครู โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
42 นางบัวจนัทร์  พทุธสอน ครู โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
43 นางวนิดา  กาใจค า ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
44 นางชัชวาลย ์ เลิศประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
45 นางวนิช  พรีวรรธนเมธาวี ครู โรงเรียนเจา้แม่หลวงอปุถมัภ์ 1
46 นางอาภรณ์  เขื่อนเพชร ครู โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
47 นางอรพนิ  ฟองสมุทร ครู โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
48 นายทิวา  จนัทะเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสันต้นเปา
49 นายวิชัย  ดรุณกานต์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งนก
50 นายสงคราม  ภิญโญ ครู โรงเรียนบ้านปางปอย
51 นายสมพร  ไชยรัง ครู โรงเรียนประพนัธ์ - อารีย ์หงษ์สกลุ (บ้านห้วยหลวง)
52 นางปนัดดา  กองกาย ครู โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า
53 นางอ าไพ  พรหมโน ครู โรงเรียนบ้านหลวง
54 นางสาวจนัทร์ผ่อง  พลฤทธิ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
55 นางพชัรินทร์  สมดุลยาวาทย์ ครู โรงเรียนบ้านแม่สาว
56 นางสาวธัญลักษณ์  หาญรัตนชัยกลุ ครู โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
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57 นางนิศานาถ  เทีย่งออน ครู โรงเรียนบ้านห้วยปู
58 นายจ าลอง  กองกาย ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
59 นายก าชัย  พะพู่ ครู โรงเรียนบ้านกองลม
60 นายมนูญ  ทวีคุณ ครู โรงเรียนบ้านเวียงแหง
61 นางธันยนันท์  สินธีรโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงแหง
62 นายนคร  เรือนแกว้ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
63 นายดนัย  ศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเยน็
64 นางปารณีย ์ แว่นฟา้ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเยน็
65 นายเฉลิม  หน่อแกว้ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเยน็
66 นางเกศริน  วรรณวาสน์ ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
67 นายถนัดกจิ  นามเกดิ ครู โรงเรียนสันติวนา
68 นางประทุมศรี  กนัจนิะ ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิว
69 นายมานิตย ์ วังโส ครู โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม
70 นางเสาร์ค า  แสนทาโจ ครู โรงเรียนเพยีงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4
1 นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสมศักด์ิ  ไชยยา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางเบญจมาภรณ์  พฒันพงศา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
4 นางสาวเพยีรทอง  ไชยวงศ์ค า นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
5 นายพเิชฐ  ค ารินทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
6 นายพทัธพล  โนภิระ ศึกษานิเทศก์
7 นายสมชัย  แซ่เจยี ศึกษานิเทศก์
8 นายกมล  ชื่นทองค า ศึกษานิเทศก์
9 นายประพนัธ์  จริจรัสตระกลู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงพีน่้อง

10 นายประสิทธิ ์ ยิ่งสมัคร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกู่ค า (เมธาวิสัยคณาธร)
11 นายกติติภพ  เตชะรัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่างกระดาษ
12 นายวีระชัย  ไชยประคอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพญาชมภู
13 นายสมาน  โปธิปัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผ้ึง
14 นายสงัด  ดุษฎีวิทิต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
15 นายประหยดั  ราชโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู
16 นายรุ่งเรือง  ล านวล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง
17 นายสุชาติ  บุญมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
18 นายธวัชชัย  ทัพเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี
19 นายประพนัธ์  จโินด้วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอยหล่อ
20 นายพนัธุศั์กด์ิ  จนัทรมานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน
21 นายศรศักด์ิ  มโนชมภู รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
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22 นายพษิณุ  ดาราณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
23 นางจฑุานันท์  กอ้นแกว้ ครู โรงเรียนบ้านร่องน้ า
24 นางสาวยพุนิ  ตาธง ครู โรงเรียนวัดโรงวัว
25 นายสมชัย  ปะมะสอน ครู โรงเรียนวัดโรงวัว
26 นางเสาวณี  ปันเขยีว ครู โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิว์ิทยา
27 นางเสง่ียม  ใหม่จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบ ารุง)
28 นางสายสวาท  แปงศิริ ครู โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบ ารุง)
29 นายประทวน  แสนขนัแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบ ารุง)
30 นางธนภร  เรือนศรี ครู โรงเรียนวัดบุบผาราม
31 นายด ารงค์  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดน้ าบ่อหลวง
32 นางประชิต  ไชยสุยะ ครู โรงเรียนวัดน้ าบ่อหลวง
33 นางจนัทรา  แปงบุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
34 นางทองพนู  มณีวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดกู่ค า (เมธาวิสัยคณาธร)
35 นางณัฎฐิรา  ถาวรรักษ์ ครู โรงเรียนวัดกู่ค า (เมธาวิสัยคณาธร)
36 นางมุกดา  ยาวิลาศ ครู โรงเรียนวัดกู่ค า (เมธาวิสัยคณาธร)
37 นางรัตนา  ใจเสมอ ครู โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
38 นางสุปราณี  กนัทาปัน ครู โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
39 นางแสงเวียน  เรือนโต ครู โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
40 นางดวงธิดา  ชัยเรือนแกว้ ครู โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
41 นางบัวผิน  ไชยโสภา ครู โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
42 นางไพรัชนี  บุญมามณี ครู โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
43 นางอนงค์  ศรีบุญมี ครู โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
44 นายวิรัตน์  จนัทร์ไชยศรี ครู โรงเรียนวัดอเุม็ง
45 นางศรีจนัทร์  แสงเขื่อนแกว้ ครู โรงเรียนวัดอเุม็ง
46 นางสมหวัง  จ าปามูล ครู โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิว์ิทยา
47 นายเมืองทอง  ชรสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
48 นางปัทมา  อนิเทพ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เส้ียว (นวรัฐ)
49 นางกลัยา  ค าวรรณ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เส้ียว (นวรัฐ)
50 นางนิรัชพร  จนัทร์สีสม ครู โรงเรียนบ้านทุง่เส้ียว (นวรัฐ)
51 นายวุฒิพงศ์  วงศ์แสนสี ครู โรงเรียนบ้านทุง่เส้ียว (นวรัฐ)
52 นางแสงจนัทร์  ค ามาสาร ครู โรงเรียนวัดสามหลัง
53 นางเรณู  กนัทะสี ครู โรงเรียนบ้านหัวริน
54 นางผ่องพรรณ์  ค ามงคล ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
55 นายประเสริฐ  วงค์ชัย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
56 นางแสงจนัทร์  ไชยสุรินทร์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
57 นางแสงเดือน  ปัญญานะ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
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58 นางรัตนาภรณ์  ขนัธะ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
59 นางผ่องศรี  มโนชมภู ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
60 นางสาวพวงพยอม  อาณาจกัร์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
61 นางสุนันท์  ศรียศ ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
62 นายสุรพล  อนิตะยศ ครู โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
63 นางเกศนีย ์ บุญวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
64 นางราตรี  พยาราช ครู โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
65 นายอดุม  พงศธรพพิฒัน์ ครู โรงเรียนวัดแม่สะลาบ
66 นางสาวเฉลียว  บุญชุ่ม ครู โรงเรียนวัดแม่สะลาบ
67 นางกรรณิการ์  จตัวัฒนกลุ ครู โรงเรียนวัดแม่สะลาบ
68 นางณัฐติญา  ทิพยภ์าษา ครู โรงเรียนวัดแม่สะลาบ
69 นางสาวเรืองศิริ  ประสพโชคชัย ครู โรงเรียนวัดพระนอนหนองผ้ึง
70 นายจริพงษ์  ปัญญาใจ ครู โรงเรียนวัดพระนอนหนองผ้ึง
71 นางศรีเนียม  ชัยเมืองเขยีว ครู โรงเรียนวัดกองทราย
72 นางพกิลุ  ประสิทธิพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดกองทราย
73 นางพมิพพ์ร  ขติัวงษ์ ครู โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
74 นางศรีพรรณ  ไชยจนิดา ครู โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
75 นางผ่องพรรณี  เป็งธินา ครู โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
76 นายประพนัธ์  วิโนจา ครู โรงเรียนบ้านสันทราย
77 นางสาวสุพนิ  นิทัศน์วิจติร ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู
78 นางอ าพนั  เกษชัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู
79 นางธันยาวรรณ  ศิริเจริญนันท์ ครู โรงเรียนวัดเทพาราม
80 นางทับทิม  อนิตะยศ ครู โรงเรียนวัดเทพาราม
81 นางพชัรินทร์  ตุ่นค า ครู โรงเรียนวัดต าหนัก
82 นางบานเยน็  พงศธรพพิฒัน์ ครู โรงเรียนวัดสันดอนมูล
83 นางสาคร  ปัญญาใจ ครู โรงเรียนวัดสันดอนมูล
84 นางอรนุช  ค าไชย ครู โรงเรียนวัดศรีล้อม
85 นางรพพีรรณ  พนัธุรักษา ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
86 นางรัชรินทร์  วงค์ฝ้ัน ครู โรงเรียนบ้านดง
87 นางบัวเรียว  แกว้มา ครู โรงเรียนบ้านดง
88 นางนฤนาฏ  กนัทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดง
89 นางเตือนใจ  ทาค าส่าง ครู โรงเรียนบ้านดง
90 นางสมเพชร  พงษ์ปวน ครู โรงเรียนบ้านวังศรี
91 นางสาวร าจวน  จกัษุแกว้ ครู โรงเรียนบ้านปง
92 นางจรีนันท์  กมลทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านปง
93 นางสุภาพร  บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านตองกาย
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94 นางรจนา  วงค์นาง ครู โรงเรียนบ้านตองกาย
95 นางอมัพร  หมอกเมฆ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
96 นางจริยา  ขตัตะละ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
97 นางศิริเกศ  เปรมใจ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
98 นางรุจรัิต  แกว้กลางเมือง ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
99 นางอไุรรัตน์  บูรณะพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

100 นางศรีสุดา  ฉายานนท์ ครู โรงเรียนบ้านป่าตาล
101 นางอบุลวรรณ  ค านิล ครู โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
102 นายอดุม  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม
103 นางสาวอรัญญา  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
104 นางวิไล  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
105 นายอนุพนัธุ ์ ค ารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
106 นางสุนันทา  หน่อเต็ม ครู โรงเรียนวัดทุง่ศาลา
107 นางธัญญาภรณ์  แสงหนุ่ม ครู โรงเรียนวัดห้วยแกว้
108 นางมนัญญา  อมาตยกลุ ครู โรงเรียนบ้านพนัตน
109 นายบุญทวี  มโนจา ครู โรงเรียนวัดมะกบัตองหลวง
110 นางสาวรัตนาภรณ์  นันทบัณฑิต ครู โรงเรียนวัดมะกบัตองหลวง
111 นายสมชัย  โนลอย ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า
112 นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย ครู โรงเรียนแม่วินสามัคคี
113 นายสมบัติ  แกว้มูล ครู โรงเรียนวัดวังผาปูน
114 นางเครือวัลย ์ ปรีชา ครู โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
115 นางอ าพร  นันตา ครู โรงเรียนบ้านแม่ขาน
116 นายชาติชาย  ส่ีตระกลู ครู โรงเรียนวัดสองแคว
117 นางพมิพใ์จ  ส่ีตระกลู ครู โรงเรียนวัดสองแคว
118 นายจริะวุฒิ  โสภาศรี ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
119 นางพวงทอง  ใสด้วง ครู โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
120 นายสวง  คีรีต๊ะ ครู โรงเรียน กรป.กลางอปุถมัภ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5
1 นายถวิล  สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอมกอ๋ย
2 นายณรงค์ชัย  จนิาวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ลอง
3 นายพงษ์วิศรุต  ปันมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่สะเต
4 นายคึ  เลายา่ง ครู โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
5 นายนรินทร์ศร  จนัทร์มูล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอมกอ๋ย
6 นายยรรยง  ศิริวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่จ าเริง
7 นางณัฐฐินีย ์ แกน่แกว้ ครู โรงเรียนบ้านแม่สะนาม
8 นายจรูญ  ปันทวัง ครู โรงเรียนบ้านขนุ



๑๓๗
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9 นางธนัท  สุวรรณสิทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าขา้ม

10 นางไพรัช  จนัทร์ตาบุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าขา้ม
11 นายถาวร  ตันปิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าขา้ม
12 นางพรรณี  แกว้สามสี ครู โรงเรียนบ้านวังลุง
13 นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา ครู โรงเรียนบ้านวังลุง
14 นางจนัทนา  จนิดาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านกองหิน
15 นางดารา  ปะระดี ครู โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
16 นางอ าไพ  โนชัย ครู โรงเรียนบ้านแควมะกอก
17 นางพรรณระภา  ใจอา้ย ครู โรงเรียนบ้านแม่งูด
18 นางวัลภา  ปราบสงคราม ครู โรงเรียนบ้านแม่งูด
19 นางสาวพรพมิล  พทุธกาล ครู โรงเรียนชุมชนศูนยอ์พยพแปลง 4
20 นายสว่าง  ค าปิน ครู โรงเรียนบ้านเกาะหลวง
21 นางสุรียพ์ร  เบญจศศิกลุ ครู โรงเรียนบ้านแม่ตูบ
22 นายประเสริฐ  ขดัสงคราม ครู โรงเรียนบ้านแม่ต่ืน
23 นายโสภณ  ยารังษี ครู โรงเรียนชุมชนศูนยอ์พยพแปลง 4
24 นายอโณทัย  กณุาหยอ้ง ครู โรงเรียนบ้านแม่ตูบ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6
1 นางสาววณีรัตน์  แยม้พราม นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
2 นายนิพนธ์  มูลใหม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพทุธนิมิตร
3 นายประสิทธิ ์ พรหมพจิารณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา79 (บ้านหนองอาบช้าง)
4 นายโสภณ  มาลารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุก
5 นายพรีะพงศ์  นะติกา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัพ
6 นายเกยีรติศักด์ิ  สุขทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา
7 นายนายฉลาด  ญาณมงคลศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านขนุกลาง
8 นางศุทธินี  เตชะตา ครู โรงเรียนบ้านน้ าตกแม่กลาง
9 นางสุนีย ์ ค าแปง ครู โรงเรียนบ้านน้ าตกแม่กลาง

10 นางสาวชุติมา  เรือนค าฟู ครู โรงเรียนบ้านน้ าตกแม่กลาง
11 นางวันเพญ็  จาระณะ ครู โรงเรียนวัดพระบาท
12 นางสายสุนีย ์ ปินทะยา ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
13 นางวัชรินทร์  คัมภิโร ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
14 นางสุภาณีย ์ ปัญญาเทพ ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
15 นางวราภรณ์  อทุัยทัศน์ ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
16 นางทิพยว์รรณ  ชาวเชียงขวาง ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
17 นางอ าพรรณ  รัชวัตร์ ครู โรงเรียนบ้านปากทางท่าล่ี
18 นางจารุนันท์  บุญเฟือ่ง ครู โรงเรียนบ้านปากทางท่าล่ี
19 นางสมเพชร  แสนใจ ครู โรงเรียนบ้านแปะ
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20 นายเวชกร  โฆวาสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
21 นางบุญศรี  อดุม ครู โรงเรียนบ้านขว่งเปาใต้
22 นางอรพนิ  ขนัไทย ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
23 นายสมบัติ  มายาง ครู โรงเรียนบ้านสบแปะ
24 นางรุ่งอรุณ  มายาง ครู โรงเรียนบ้านโรงวัว
25 นางอมัพร  อปุนันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคัน
26 นายสมพล  ศรีจอมทอง ครู โรงเรียนบ้านใหม่สารภี
27 นายด ารงค์  ค าวงศ์ศา ครู โรงเรียนบ้านใหม่สารภี
28 นายกรีธา  ยศถามี ครู โรงเรียนวัดพทุธนิมิตร
29 นางศศิธร  ประสพสุข ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา79 (บ้านหนองอาบช้าง)
30 นางอษุา  เป็งใจยะ ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุก
31 นางยพุนิ  พรหมจนัทร์ใจ ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุก
32 นางมะลิ  ยารังกา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเค่ิง
33 นางนงลักษณ์  วณีสอน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเค่ิง
34 นายมานพ  ไม่มีเหตุ ครู โรงเรียนบ้านแม่ปาน
35 นายผ่อง  ศรีสุข ครู โรงเรียนอนิทนนท์วิทยา
36 นางโสภี  สมพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินวิทยา
37 นายสมหวัง  แสงหล้า ครู โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
38 นายบุญศรี  สาสุจติร ครู โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
39 นางวาสนา  อนิทร ครู โรงเรียนบ้านแม่นาจร
40 นายสุเทพ  อนิทร ครู โรงเรียนบ้านแม่นาจร
41 นายเสฐียร  กลูเรือน ครู โรงเรียนบ้านสบวาก
42 นางสุดารักษ์  ธุระวร ครู โรงเรียนบ้านแจม่หลวง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
1 นายปราโมทย ์ หมื่นเทพ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
2 นางเยาวภา  สิงหเสม นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นายสายณัห์  ฉนินานนท์ ศึกษานิเทศก์
4 นางพทัธกานต์  หนูนารถ ศึกษานิเทศก์
5 นายอรุณ  เมืองสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะเหลียน
6 นายวิชัย  เพช็รแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจง้
7 นายบุญรักษ์  รมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร
8 นางมัลลิกา  ช่องสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่กอ
9 นางรุจเิรข  ศักด์ิชัยนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพกิลุ

10 นายประเสริฐ  หนูนุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ค่าย
11 นายยวด  สุดเม่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางประหลาด
12 นายพงศธร  ต่อสกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าบันได
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13 นายพงศ์ประพนัธ์  เตละกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเร้ีย
14 นายชาญณรงค์  ไชยทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนานอน
15 นางปรารมย ์ ชิตชลธาร ครู โรงเรียนบ้านนาโตง
16 นายเจริญ  มะนะโส ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
17 นางจฑุารัตน์  ชัยชนะธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองสมาน
18 นางจ านงค์  มุกดา ครู โรงเรียนวัดทุง่หินผุด
19 นางนพพร  กาญจนาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านทอนหาน
20 นาง เรณู  ชื่นจติร ครู โรงเรียนบ้านทอนหาน
21 นางสาวสุริยา  เจริญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทอนหาน
22 นายสิงหา  ชนะพล ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร
23 นางแจม่ศรี  ช่องพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาป้อ
24 นางอรุารักษ์  ภูริวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านนาป้อ
25 นาง กติติสุข  เมืองสง ครู โรงเรียนวัดท่าพญา
26 นางนันทิยา  อมรกล ครู โรงเรียนวัดท่าพญา
27 นายปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เทีย่น ครู โรงเรียนบ้านด่าน
28 นางศันสนีย ์ ชะนะพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดขนุสิทธิ์
29 นาง ปัทมา  แกว้อมัพร ครู โรงเรียนวัดนิคมประทีป
30 นางประคอง  สรรเพชร ครู โรงเรียนบ้านสามแยก
31 นางสุจนิต์  ชัยณรงค์ ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกจิ
32 นางสาววดี  สมมี ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
33 นางจรีุพร  สิงห์อนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านยา่นตาขาว
34 นายฉลอง  หนูหมาด ครู โรงเรียนบ้านทุง่กอ
35 นางประมาภรณ์  ท่าห้อง ครู โรงเรียนวัดควนสีนวล
36 นางสาวพรเพญ็  กอ้งเจริญกจิ ครู โรงเรียนบ้านบางด้วน
37 นางละไม  ประมวญสิน ครู โรงเรียนวัดอมัพวัน
38 นางวรรณา  สุขสม ครู โรงเรียนวัดอมัพวัน
39 นางอรุณ  กติติวัฒน์ ครู โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง
40 นายค ารณ  เปล่ียนศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
41 นายชลิต  พากเพยีร ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้แกว้
42 นางอรอนงค์  ใจสมุทร ครู โรงเรียนบ้านหยงสตาร์
43 นายอานนท์  สาเหล้ ครู โรงเรียนบ้านหยงสตาร์
44 นางปิยะนันท์  เผ่ือคง ครู โรงเรียนวัดนานอน
45 นายยงยทุธ  ยอดทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย
46 นางสุกลัยา  วจรีวัฒน์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
47 นางนงนุช  แกว้เอยีด ครู โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
48 นางอาภรณ์  ศิลปเฉลิม ครู โรงเรียนวัดนางประหลาด
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49 นายธีระ  จนัทร์พุม่ ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
50 นายเกษม  ด้วงแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
51 นายชนะ  ฉางตา ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
52 นายประจกัษ์  อนิทรักเดช ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
53 นายยงยทุธิ ์ สุภาพ ครู โรงเรียนวัดหนองเป็ด
54 นางราตรี  คงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านป่าแก่
55 นางสุภาภร  แสงผะกาย ครู โรงเรียนบ้านควนปริง
56 นางรมิศา  ศรีวิน ครู โรงเรียนบ้านควนปริง
57 นางปราณี  จริงจติร ครู โรงเรียนบ้านควนปริง
58 นางจารุวรรณ  หาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านควนปริง
59 นางจริาภรณ์  สังขมณี ครู โรงเรียนบ้านท่าเทศ
60 นางฤดี  หยงัหลัง ครู โรงเรียนทุง่รวงทอง
61 นางปราณี  เจริญนิตินนท์ ครู โรงเรียนบ้านปากปรน
62 นางสุภาพร  เพง่ยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองเจด็บาท
63 นายพร  เพช็รทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านควนเค่ียม
64 นายโกมล  ลาวัณยก์าญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหาดเลา
65 นางวลัยภรณ์  อนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน
66 นายศักดา  รอดภัย ครู โรงเรียนบ้านเขาติง
67 นางจฑุารัตน์  รอดภัย ครู โรงเรียนบ้านเขาติง
68 นางจรีุรัตน์  วรปกรณ์กจิ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
69 นางจริวรรณ  หมื่นเทพ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
70 นางพมิพวรรณ  ยิ่งด านุ่น ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
71 นางศศิธร  มณีแต้ม ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
72 นางอไุร  สมประสงค์ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
73 นายสุกจิ  ฤทธิเดช ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
74 นางบังอร  หนองตรุด ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
75 นางจนิดา  คงจนัทร์ ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่31 "วัดทุง่หวัง"
76 นายไชยนุวัฒน์  เดชสถติย์ ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่31 "วัดทุง่หวัง"
77 นายเกษม  จริาโชติเดชากรู ครู โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
78 นางวัชรา  ไกรสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านช่อง
79 นางละออง  ล่ิมเกษมสุข ครู โรงเรียนบ้านล าแคลง
80 นาง สงัด  สิวะสุภาพร ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก
81 นางวิชุตา  แกล้วทนงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
82 นางจรีุรัตน์  ทองคง ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
83 นางธาดา  โปซิว ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
84 นางวิภา  มโนรา ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง



๑๔๑
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85 นางอนงค์  แคนยกุต์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
86 นางปรารถนา  ยนืยง ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
87 นายเชือบ  แดงชู ครู โรงเรียนบ้านเขาหลัก
88 นายมนูญ  ด าเกล้ียง ครู โรงเรียนบ้านทอนพลา
89 นางบุญเรือง  ปลอดอกัษร ครู โรงเรียนบ้านในควน
90 นางธีระนุช  หนูเอยีด ครู โรงเรียนบ้านในควน
91 นางอไุร  ธรรมพากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านในควน
92 นางละม่อม  เตชะวณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน
93 นายมนตรี  ห้าสังข์ ครู โรงเรียนบ้านปากห้วย
94 นางทิพยพ์า  พทุธรักษ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม
95 นางบุญเรือน  สุดเม่ง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ค่าย
96 นางมาลี  ราชภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดนานอน
97 นายชัยวัฒน์  เพชรสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองล าปริง
98 นางแสงจนัทร์  เพชรสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองล าปริง
99 นางเพชรี  ชัยทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองล าปริง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2
1 นายจรินทร์  รักษ์นุ้ย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายเอกคณิต  รัตนบุรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายภูวเนศวร์  จนัทรมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขา
4 นายโชคดี  กลับสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
5 นายอดุม  กลับขนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังล า
6 นายบุญชิต  ชูชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ขี้เหล็ก
7 นางวิภาภรณ์  ตาเดอนิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้ิงกลอง
8 นายสง่า  พริามวิทวัส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
9 นายวีระจติร  ชนสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา

10 นายเอกสิทธิ ์ สิทธิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง
11 นายสวาส  เจย้ทองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านในปง
12 นายธีรสิทธิ ์ คุปกลุกานท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
13 นายญาณพนธ์  เต็มสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชองลม
14 นายสุคนธ์  กองแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาพระ
15 นางอ าไพ  สมแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
16 นายอดุม  ลีลาวรกลุ ครู โรงเรียนบ้านบางเป้า
17 นางสาวบุญเกื้อ  ถาวรอนุมาศ ครู โรงเรียนบ้านบางเป้า
18 นางสาวจฑุาพร  ทินประภา ครู โรงเรียนบ้านป่าเตียว
19 นางกติต์ิรวี  จารุธนาทวีวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านป่าเตียว
20 นางพรรณวณี  ปรางด า ครู โรงเรียนบ้านบางสัก



๑๔๒
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21 นางเพยีงพศิ  สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
22 นางอารีย ์ กมูุดา ครู โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม
23 นางปราณี  สุคติภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม
24 นางสุจนิต์  บูกง๋ ครู โรงเรียนบ้านยา่นซ่ือ
25 นางกนกกาญจน์  ทองเหมือน ครู โรงเรียนบ้านคลองลุ
26 นายพงษ์ศักด์ิ  อยุสุย ครู โรงเรียนบ้านคลองลุ
27 นางหทัยกาญจน์  เสาะซ้ิว ครู โรงเรียนบ้านท่าส้ม
28 นายวินัย  ดีจฑุามณี ครู โรงเรียนบ้านท่าปาบ
29 นางอ าไพพรรณ  อรรถสงเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านนาเหนือ
30 นายบรรจงรักษ์  บุญตามช่วย ครู โรงเรียนวัดควนธานี
31 นางสกาวรัตน์  ศรีพรหมทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
32 นางวิมลรัตน์  วีระโส ครู โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
33 นายธวัช  เอยีดบัว ครู โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
34 นางกมลทิพย ์ ธัญญพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟา้
35 นางลัดดา  คงพล ครู โรงเรียนวัดบางดี
36 นายประยรู  นิ่มกาญจนา ครู โรงเรียนวัดบางดี
37 นายธนพงศ์  ศรีมุข ครู โรงเรียนบ้านทุง่ยางงาม
38 นางวัชรี  สังวระ ครู โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
39 นางวรรณี  จนัทร์สร้าง ครู โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
40 นางสมปอง  ทินประภา ครู โรงเรียนบ้านเขากอบ
41 นายวิชัย  ทองงาม ครู โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
42 นางสาวสุจริา  ศิริพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านล าแพะ
43 นางวัลดา  แกว้กงัวาล ครู โรงเรียนบ้านล าภูรา
44 นางยนิดี  สงเอยีด ครู โรงเรียนวัดควนไทร
45 นางวรรณี  บุณยเกยีรติ ครู โรงเรียนวัดควนไทร
46 นางวนิดา  หล่ิวพงศ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดควนไทร
47 นางวรรณา  โพธิพ์ชิญกลุ ครู โรงเรียนบ้านน้ าพราย
48 นายบุญให้  เพง็ด า ครู โรงเรียนบ้านน้ าพราย
49 นางอมรรัตน์  วัฒนสิน ครู โรงเรียนบ้านน้ าพราย
50 นางมาลี  ทองเคียน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต่อ
51 นายวิกรม  สินไชย ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต่อ
52 นางนิจศีล  ชอบธรรม ครู โรงเรียนวัดปากแจม่
53 นางสุมาลี  รักการ ครู โรงเรียนบ้านควนเลียบ
54 นายสุธรรม  พรายพรรณ ครู โรงเรียนบ้านควนเลียบ
55 นางจนิดา  ธรรมเมธากลุ ครู โรงเรียนบ้านวังหลาม
56 นายสาโรช  ศรีหมอก ครู โรงเรียนบ้านวังหลาม
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57 นางปิยาภรณ์  ทองเคียน ครู โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
58 นางทิพวรรณ  จติรอกัษร ครู โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์
59 นายยคุุณ  มัคสิงห์ ครู โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์
60 นางปริศนา  เดชภักดี ครู โรงเรียนวัดเขา
61 นางวรรณา  วัฒิธรรม ครู โรงเรียนวัดเขา
62 นายถาวร  กลีบแกว้ ครู โรงเรียนบ้านไสมะม่วง
63 นายประทีป  แกว้เนิน ครู โรงเรียนท่าง้ิว (ต.ช.ด.อปุถมัภ์)
64 นางจนิตนา  ไชยกลุ ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
65 นางศิริลักษณา  แกว้ระยบั ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
66 นางสาวกลัยา  เพชรา ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
67 นางกลัยา  ฮ้ึงฮก ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
68 นายประเดิม  สุรัติศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
69 นางอารี  จงใจ ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
70 นางสมจติต์  เขตตะเคียน ครู โรงเรียนบ้านควนพญา
71 นางสุพศิ  ผนึกทรัพยส์กลุ ครู โรงเรียนวัดนาวง
72 นางศุทธินาถ  พสิิฐบรรยง ครู โรงเรียนบ้านไสบ่อ
73 นางพนิตา  มีบุญ ครู โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
74 นายสุธรรม  อั้นเต้ง ครู โรงเรียนบ้านโตน
75 นายประสาท  สรรพจกัร ครู โรงเรียนบ้านโตน
76 นายสาโรช  ท่าจนี ครู โรงเรียนบ้านผมเด็น
77 นางอ านวย  คงแยม้ ครู โรงเรียนบ้านหัวหิน
78 นางจมุรี  บุญคง ครู โรงเรียนบ้านพรุจดู
79 นางมาลี  ชูเวชะ ครู โรงเรียนบ้านพรุจดู
80 นางนุชนาฏ  ราชเดิม ครู โรงเรียนบ้านคลองโตน
81 นางนงนภัส  ทับเทีย่ง ครู โรงเรียนบ้านจจิกิ
82 นางประกาย  ทวีตา ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
83 นายบุญเหิม  ปุญญะเพช็ร ครู โรงเรียนบ้านช่องหาร
84 นางปาริชาติ  เจย้ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
85 นางพลูศรี  อนิทรวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
86 นางหทัยวรรณ  อารียว์งศ์ ครู โรงเรียนวัดควนเมา
87 นางวนิดา  พนังนุวงศ์ ครู โรงเรียนวัดควนเมา
88 นางวรรณา  บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนวัดควนเมา
89 นางลดารัตน์  ทิพยบ์ุญโชติ ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
90 นางวรรณา  หนูแดง ครู โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
91 นางโสภิณ  จติรอกัษร ครู โรงเรียนบ้านหนองมวง
92 นางฉวี  ทิพยรั์ตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมวง
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93 นางกลัยารัตน์  ต้ันตระกลู ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน
94 นางสมจติร  โชคสกลุวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน
95 นางสุคนธ์  คิดถกู ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน
96 นางนวรัตน์  นกแกว้ ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน
97 นายนันตจติร  ไสสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
98 นายคมสันต์  หนองตรุด ครู โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
99 นางจรีุรัตน์  พนัธุส์นิท ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว

100 นายสุทธิวงศ์  จติรหลัง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
101 นางอารีย ์ หมีดเส็น ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
102 นางสิริกร  ออ่นสนิท ครู โรงเรียนบ้านต้นไทร
103 นางเลขา  ด าคง ครู โรงเรียนบ้านต้นไทร
104 นางสุพตัรา  ศรีปาน ครู โรงเรียนบ้านโพธิน์้อย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
1 นายชะเอม  ชวลิตชัยชาญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บ ารุง)
2 นายอรุณ  เขตต์สาคร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเบ้า
3 นายสงกรานต์  คงพร้ิว   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอปุถมัภ์)
4 นายชัยพร  มุกมุณี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินตาแมว
5 นายวันชัย  ทองอว่ม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดินแดง
6 นางสุกญัญา  พกิลุทอง   ครู โรงเรียนคลองขวาง
7 นางสุภา  มณีเพชร   ครู โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อปุถมัภ์)
8 นางยพุนิ  เขื่อนคง   ครู โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อปุถมัภ์)
9 นายรักคม  พวงเกษ   ครู โรงเรียนวัดไทรทอง

10 นางเพญ็จนา  เธียรตระการ   ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
11 นางพรทิพย ์ รามนัฏ   ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
12 นางสาวบรรยง  หัตถาพงษ ์  ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
13 นางสาว เกษณี  หร่ีจนิดา   ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
14 นางธารทิพย ์ นันตสุวรรณ   ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
15 นางชูกล่ิน  ใจเกื้อ   ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
16 นางสาวศรีอาภรณ์  ถอืสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือจา้ง (ประชาชนูปถมัภ์)
17 นางอรัญญา  รัตนพทิักษ์   ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือจา้ง (ประชาชนูปถมัภ์)
18 นายจรูญ  อรุณมาศ   ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือจา้ง (ประชาชนูปถมัภ์)
19 นางจ าเนียร  ชมภูค า   ครู โรงเรียนบ้านบางปรง
20 นายนพดล  พืน้ผล   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง
21 นางฟา้หม่น  พยคัฆพงศ์   ครู โรงเรียนวัดพนมพริก
22 นางศิริพรรณ  ศรีวิชัย   ครู โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
23 นางกลัยา  อตุโมท   ครู โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
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24 นางนภัทตรา  สุขกลีบ   ครู โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ ารุง)
25 นางรุ่งทิวา  สินธุนาวา   ครู โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ ารุง)
26 นางสาวธัญดา  ประทีปาระยะกลุ   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
27 นางจรัสพร  คุ้มปลี   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
28 นางสาวคนึงนิตย ์ หอยสังข์   ครู โรงเรียนบ้านเนินตาล
29 นางวันทนา  ทิพยว์ัลย ์  ครู โรงเรียนบ้านมะนาว
30 นายสนาน  ทัศวิล   ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
31 นายประเวศ  เพยีวงษา   ครู โรงเรียนอมัพรจนิตกานนท์
32 นายเรวัต  นาพรหม   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง
33 นางปราณี  โกมล   ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่
34 นางโฉมศรี  สาทรกจิ   ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่
35 นางมีนา  ปินทะนา   ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย์)
36 นางปิน่ดารา  สร้อยศรี   ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
37 นายปรีดา  บุญลอย   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเชี่ยว
38 นายนิตติ  สกลุสันติพร   ครู โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กลัยาณกติติวิทยา)
39 นางช่อมาลี  ศิริพงษ ์  ครู โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กลัยาณกติติวิทยา)
40 นายสุรสิทธิ์  สุทธิผลิน   ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บ ารุง)
41 นายสุรศักด์ิ  บุญช่วยเหลือ   ครู โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง
42 นางธวิชชา  สนธิศิริ   ครู โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
43 นางสาวผุสดี  ติณสุวรรณ   ครู โรงเรียนชุมชนวัดอา่วช่อ
44 นางสาวอไุร  ทองโชติ   ครู โรงเรียนชุมชนวัดอา่วช่อ
45 นางนารีรัตน์  วิรัชกลุ   ครู โรงเรียนวัดแหลมหิน
46 นางอลิุด  งามสลัก   ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
47 นางสาวพรรณี  ฉายแสง   ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
48 นางวรรสา  วิสุทธิแพทย ์  ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่
49 นางสาวสุทธิรักษ์  ฤกษ์สหกลุ   ครู โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอปุถมัภ์)
50 นายปิยะ  รัตนวงษ ์  ครู โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
51 นางศิวรินทร์  อนันต์   ครู โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จนัทร์ประสิทธิน์ุเคราะห์)
52 นางสุรียพ์ร  พรเสนาะ   ครู โรงเรียนบ้านห้วงพฒันา
53 นางภาริณี  วัฒนารมย ์  ครู โรงเรียนบ้านเจยีรพฒันา
54 นางชุติมา  ทนัญชัย   ครู โรงเรียนบ้านเนินตะบก
55 นางสาวกณิษฏาพรรณ  ทวีพฒันสิน   ครู โรงเรียนบ้านดอนสูง
56 นางสาวผาณิตา  กลุศรี   ครู โรงเรียนบ้านดอนสูง
57 นายสุรศักด์ิ  ช่อทอง   ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
58 นางเพญ็พกัตร์  สุวรรณาภรณ์กลุ   ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
59 นางสาวนภาพร  แพทยพ์ทิักษ์   ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
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60 นายสรรพชัย  นาคพนัธ์   ครู โรงเรียนวัดสลักเพชร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1
1 นายจกัรกฤษ  ทองดอนค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสมใจ  เอื้อรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์
3 นางกาญจนา  แสงแกว้ ศึกษานิเทศก์
4 นางเครือวัลย ์ หมื่นจติร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
5 นางธัญทิพย ์ จริาธิปภูริวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง
6 นางสาวเฉลิมลักษณ์  เนื้อไม้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังประจบ
7 นายสัญญา  หาบุญพาท ผู้อ านวยการโรงเรียนเด่นวิทยา
8 นายบัณฑิต  แกว้ค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลู
9 นายจริะโรจน์  จอกทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย

10 นายธงไชย  บุญประกอบ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
11 นางสายทอง  เวียงศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
12 นางสุมาลี  สีออ่น ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
13 นางรัฐนันท์  สมยา ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
14 นางกนกพร  จามรพพิฒัน์ ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
15 นางชนินทร์ธร  พงษ์กณัฑา ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
16 นายเจริญ  เกดิแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
17 นายภราดร  สายเพญ็ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
18 นายธงชัย  วิเศษค า ครู โรงเรียนบ้านลานห้วยเด่ือ
19 นายมนู  เกวี ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง
20 นายส าเริง  เสาสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา
21 นางวชิตา  แพง่สุภา ครู โรงเรียนบ้านวังประจบ
22 นางนฤมล  เกดิสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านสะแกเครือ
23 นายสนิท  ศุกกรีรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสะแกเครือ
24 นายพษิณุ  ทองแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองร่ม
25 นางสุธีรา  ภุมกา ครู โรงเรียนบ้านคลองสัก
26 นางดาราพร  พนัธุเ์ขยีน ครู โรงเรียนบ้านคลองสัก
27 นางสมจติ  มงคลดิลก ครู โรงเรียนบ้านท่าเล่
28 นางโสภา  สุภานุสร ครู โรงเรียนเด่นวิทยา
29 นางนันทนา  เขยีวมณี ครู โรงเรียนอนุบาลรอดบ ารุง
30 นางสุพร  ธนทรัพยท์วี ครู โรงเรียนเสริมปัญญา
31 นางสุพศิ  สิงห์สกลุ ครู โรงเรียนบ้านแม่สลิด
32 นางมาลี  จนัทราช ครู โรงเรียนบ้านแม่สลิด
33 นางวรรณีดี  เชี่ยววานิช ครู โรงเรียนบ้านแม่สลิด
34 นายประเทือง  จนัทราช ครู โรงเรียนยางโองน้ าวิทยาคม
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35 นางล่ันทม  ยอดกศุล ครู โรงเรียนยางโองน้ าวิทยาคม
36 นางรัตนา  ขวัญชัย ครู โรงเรียนสว่างวิทยา
37 นายประหยดั  ยะถา ครู โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
38 นางทิพยว์ิภา  ยะถา ครู โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
39 นายแถลง  หมูหล้า ครู โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
40 นางนพรัตน์  ออ่นนุ่ม ครู โรงเรียนศรีวิทยา
41 นายธวัชชัย  ออ่นนุ่ม ครู โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
42 นางบุษบา  ปราจนัทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
43 นายวิทยา  อนิทร์พรหม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
44 นางปิยาภรณ์  วีวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
45 นายสินทร  ชุมภู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
46 นางอโนรัตน์  สุขสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
47 นายผดุง  อปุคุต ครู โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ
48 นายบุญธรรม  ชัยเดช ครู โรงเรียนบ้านทุง่กระเชาะ
49 นางวัลยา  ขาวหอม ครู โรงเรียนบ้านทุง่กระเชาะ
50 นายสุรสิทธิ ์ วงษ์ปัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู
51 นายประดิษฐ์  แกว้วรรณ ครู โรงเรียนบ้านใหม่
52 นางรัชดาวรรณ  กล่ินศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านใหม่
53 นายสุรินทร์  สายพมิพ์ ครู โรงเรียนขนุห้วยตากพฒันาศึกษา
54 นางประเทือง  วงษ์กาวิน ครู โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
55 นางนงลักษณ์  ศรีสุข ครู โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
56 นายไพฑูรย ์ วงษ์แกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
57 นางพรรณี  ฟกัทองอยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
58 นางสาวพราวรัศมี  สาลี ครู โรงเรียนวังหวายวิทยาคม
59 นางกติติมาพร  พรมรอง ครู โรงเรียนบ้านดงลาน
60 นายถวิล  ไหมตัน ครู โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา
61 นางพกิลุ  มูลมั่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
62 นางสุภาพ  แกว้แสนตอ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
63 นางยมนา  ไววิทยานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
64 นายนิมิตร  พรมเสนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าไผ่
65 นางสาวมยรุา  กาละ ครู โรงเรียนบ้านสามเงา
66 นางสาวพมิพาพร  เนียมรอด ครู โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
67 นางอวภาส์  ลายอด ครู โรงเรียนบ้านสบยม (น้อมมิตรอนุกลู)
68 นางสาวทัศนีย ์ นทีประสิทธิพร ครู โรงเรียนอนุบาลวังเจา้
69 นางวันดี  เทภิกนั ครู โรงเรียนอนุบาลวังเจา้
70 นางจริาภรณ์  ชนไพโรจน์ ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
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71 นางส าเริง  แกว้เมือง ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
72 นางสาวสมัยพร  ทองดี ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
73 นายเสริมศักด์ิ  ญาณกจิ ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
74 นายสุวรรณ  ใจเรือน ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
75 นายไพโรจน์  วันค า ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
76 นายปรีชา  เครืออิ่ม ครู โรงเรียนดงซ่อมพทิยาคม
77 นางมัตติกา  อนิทร์สุข ครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
78 นายพชิัย  ภูค่ง ครู โรงเรียนบ้านทุง่กง
79 นางจรีุมาศ  นันตา ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน
80 นางทองค า  จมูดอก ครู โรงเรียนบ้านนาโบสถ ์(น้อมมิตรอนุกลู)
81 นายประเสริฐ  เลิกสายเพง็ ครู โรงเรียนบ้านนาโบสถ ์(น้อมมิตรอนุกลู)
82 นางศิริวรรณ  แสงทอง ครู โรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจา้ตากสงเคราะห์ 2

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
1 นายวิจติร  นาควังไทร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวโสภา  สุขวิทยาภรณ์ ศึกษานิเทศก์
3 นายธนู  นวลเป้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
4 นายประกาศิต  ค าสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
5 นายเฉลิม  วงศ์ประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
6 นายภิเษก  ค าน่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่อสุุวิทยา
7 นายอทุัย  กนัธวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
8 นายวีระพล  จนัทบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
9 นายสวิง  จสิูงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยน้ านักวิทยา

10 นางอรทัย  เกดิแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยะพอ
11 นายอทุัย  ใจกองค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สอด
12 นางวารี  ค าปาสังข์ ครู โรงเรียนแม่สอด
13 นางอโนชา  จนัทบุตร ครู โรงเรียนแม่สอด
14 นางพมิพใ์จ  สุภีกติย์ ครู โรงเรียนบ้านท่าอาจ
15 นายสมนึก  วันหาร ครู โรงเรียนบ้านท่าอาจ
16 นายศรัญชัย  แสนจุ้ม ครู โรงเรียนบ้านน้ าดิบ
17 นายประมวลรัฐ  พนัธุเขตต์การณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที ่26
18 นางเอื้อมพร  ค าเวหา ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
19 นางอ าพร  ค าสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กนุ้อย
20 นางมยรีุ  เรือนมา ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
21 นางอรทัย  มโนวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
22 นางสมศิริ  แกว้ทอง ครู โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง
23 นางวิริศรา  บูลยป์ระมุข ครู โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
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24 นายสมชาย  บุญสม ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
25 นายธีรเกยีรติ  ก าลังมาก ครู โรงเรียนอรุณเมธา
26 นายพษิณุ  ใจบุญ ครู โรงเรียนรวมไทยพฒันา 3
27 นางพฒันา  จนัเอยีด ครู โรงเรียนแม่สอด
28 นางมานัสพร  จกัษุ ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
29 นางชลธิชา  ล้ัวสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่กาษา
30 นายสันติ  ฉ่ ามาลัย ครู โรงเรียนบ้านแม่กาษา
31 นางศกนุตี  สุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
32 นายจ าลอง  มั่นเหมาะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กนุ้อย
33 นางสอางค์  สุยะตุ่น ครู โรงเรียนบ้านปูเต้อ
34 นางแสงจนัทร์  คงเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
35 นายประมาณ  กนุเกยีว ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่
36 นายประสุทธิ ์ พรมมาศรี ครู โรงเรียนบ้านพะละ
37 นายลือชัย  ดอยไพรสณฑ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
38 นายปราโมทย ์ ทองเติม ครู โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
39 นางผกากลุ  ทองเติม ครู โรงเรียนบ้านแม่สละ
40 นางเพญ็ตา  สารขาว ครู โรงเรียนบ้านแม่อสุุวิทยา
41 นางพชัรา  หมวกแสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
42 นายสุรศักด์ิ  ครองแกว้ ครู โรงเรียนห้วยน้ านักวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
1 นางณัฐกานต์  นวนส าเนียง ศึกษานิเทศก์
2 นายประเวช  สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์
3 นางสุภาวดี  สายรัตน์ ศึกษานิเทศก์
4 นายอทุร  อว่มศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี
5 นายสีนวน  ทองประมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
6 นายวุฒิพงษ์  นิ่มรัตนสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย
7 นายสมยศ  สุขพฒัน์ธี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต าหนัก
8 นายวิจารณ์  สมจติต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนินสะอาด
9 นายประการ  รังสิกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวนา

10 นายสมภพ  มหาโชค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
11 นายอ านาจ  ยวงสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
12 นายสุเทพ  สุขชม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองยอ้ย (วุฒิกรประชานุกลู)
13 นางอนัญญา  ทาระธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนินหินแร่
14 นายพศิาล  ทรัพยป์ราชญ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรุณรังษี
15 นางองุ่น  สุขชม รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองยอ้ย (วุฒิกรประชานุกลู)
16 นายบรมี  จนัทร์รอด รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิแ์ทน
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17 นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกลู)
18 นางสุวานิตย ์ คูณหอม ครู โรงเรียนวัดวังไทร
19 นางอมัพร  สุขทวี ครู โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
20 นายสุรศักด์ิ  สุขทวี ครู โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
21 นางศรีนวล  บ ารุงจติร ครู โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
22 นางวรรณา  พนัธุพล ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
23 นายพรีะ  ศรีมงคล ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
24 นายไพฑูรย ์ พนัธุพล ครู โรงเรียนวัดท่าทราย
25 นางชูศรี  ศรีมงคล ครู โรงเรียนวัดท่าทราย
26 นายประเสริฐ  ชูเชิด ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร)
27 นางปราณี  แกว้สุก ครู โรงเรียนวัดโบสถก์าร้อง
28 นายประทีป  เชิดผล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร)
29 นางสาวชุลีพร  อนิไชยะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง
30 นางภาพร  เริงไชย ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
31 นายชัยชนะ  ชื่นอารมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
32 นางพรสวรรค์  วีระยทุธศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
33 นางสมพศิ  ออ่นทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
34 นางนัชนัญ  ซ่อนกล่ิน ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
35 นางสิริภา  ร่มโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
36 นางสุคนธ์  ภาคาพรต ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
37 นางศรีประชา  บ ารุงจติร์ ครู โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
38 นางปาริชาติ  มหาวรรณกจิ ครู โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
39 นางไตรทยารัตน์  เทียมรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
40 นางสุจติรา  ชาวเวียง ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม
41 นางชฎารัตน์  สุนทรินทร ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม
42 นางสัมพนัธ์  ถาวรเจริญ ครู โรงเรียนวัดศรีจฬุา
43 นายเอนก  หิงห้อยทอง ครู โรงเรียนวัดศรีจฬุา
44 นางสาวทองค า  ดวงพรม ครู โรงเรียนวัดศรีจฬุา
45 นายทวี  ศรีตะปัญญะ ครู โรงเรียนวัดศรีจฬุา
46 นายวิชา  เอี่ยมแสง ครู โรงเรียนวัดบางหอย
47 นางสัมฤทธิ ์ สุทธิผาสุข ครู โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
48 นางปราณี  พลคง ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
49 นางสมพร  พลธนาภัส ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
50 นางสาวดวงฤทัย  เกา้กติต์ิ ครู โรงเรียนสาริกา
51 นางขนิษฐา  นิสัยสัตย์ ครู โรงเรียนสาริกา
52 นางเลขา  ฟตูระกลู ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน
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53 นางสายสมร  ออ่นเอื้อน ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน
54 นางสุนีย ์ เล่าฮ้อ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน
55 นางส าราญ  ตระการศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน
56 นางจนัทรัสมี  ปานเทพอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน
57 นางไพรวัลย ์ พลศิลป ครู โรงเรียนวัดท่าชัย
58 นางเธียรรัตน์  วงษานุทัศน์ ครู โรงเรียนวัดวังยายฉมิ
59 นางสุดารัตน์  แสงทอง ครู โรงเรียนวัดหุบเมย
60 นางสมบุญ  คีรี ครู โรงเรียนวัดหุบเมย
61 นางสัมฤทธิ ์ พระเพช็ร ครู โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร)
62 นางองัคณา  แยม้ภิรมยศ์รี ครู โรงเรียนวัดโบสถเ์จริญธรรม
63 นางชมภู  ยอ้ยศิริ ครู โรงเรียนวัดเลขธรรมกติต์ (กรีเมธอทุิศ)
64 นางสาวมาลี  เมฆสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดเลขธรรมกติต์ (กรีเมธอทุิศ)
65 นางเยาวมาลย ์ ปันส่วน ครู โรงเรียนวัดเนินสะอาด
66 นางเนาวรัตน์  รักธรรม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
67 นางรัญทม  เทศศิริ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
68 นายวสุ  สุวรรณกล่อม ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
69 นายนริชัย  หนีภัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
70 นางส าราญ  หนูเต๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
71 นางจนิดา  เสนาะล้ า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
72 นางธนัญชนก  หมื่นภักดี ครู โรงเรียนวัดทองยอ้ย (วุฒิกรประชานุกลู)
73 นางสังเวียน  ทิพยศิ์ริ ครู โรงเรียนวัดทองยอ้ย (วุฒิกรประชานุกลู)
74 นางประทุม  บุญรักชาติ ครู โรงเรียนวัดทองยอ้ย (วุฒิกรประชานุกลู)
75 นางสุตที  นิ่มรัตนสิงห์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี
76 นายสมเกยีรติ  พึง่ทอง ครู โรงเรียนวัดพกิลุแกว้
77 นางศรีสุดา  วงค์ดวง ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก
78 นางภัชร์สิรีย ์ เกยีรติกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองกนัเกรา
79 นายดนัย  เจมิงามพร้ิง ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)
80 นางนงลักษณ์  กติิลาภ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)
81 นางสาวดรุณี  วิศิษฎ์วงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
82 นางเลิศลักษณ์  เขม็ทองค าดี ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
83 นายธนพงษ์  พรมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
84 นางสาวยพุา  พมิพาลัย ครู โรงเรียนวันครู 2504
85 นางสุดใจ  วรานนท์ ครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร
86 นางส ารวย  แสวงทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร
87 นางพรรณพฒัน์  ธัญญวุฒิศิริ ครู โรงเรียนบ้านดงแขวน
88 นางจารุพร  พวงพฒุ ครู โรงเรียนวัดเกาะกา
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89 นางสุมาลี  ด ารงสุสกลุ ครู โรงเรียนวัดเกาะกา
90 นางฉวีวรรณ  ศรีใส ครู โรงเรียนวัดเกาะกา
91 นางอนุชสรา  กณัหา ครู โรงเรียนวัดเกาะกา
92 นายจริะ  จติหนัก ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
93 นางส าเนียง  กณัหา ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
94 นางปภาลักษณ์  กจิสุขมุ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกจิศึกษา)
95 นางสกลุนีย ์ ฮานาฟี ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กดิารีศึกษาคาร)
96 นางชื่นจติ  พลูทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน
97 นายวิเชียร  กณัฑ์หา ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อน้อารีศึกษาคาร)
98 นางอมรรัตน์  หอมละออ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
99 นายกระจา่ง  ค าแกว้ ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช

100 นายจริะดนย ์ ทอหุนกลุโรจน์ ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
101 นายสัญญา  รักสนิท ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง 31
102 นางพรอนิทร์  วงษ์กวน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง
103 นางศิริกานดา  มั่งค่ัง ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอยีดวารีอปุถมัภ์)
104 นางสาวกานดา  กายง ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอบิจติรอปุถมัภ์)
105 นายบัณฑิตย ์ ผดุงกจิ ครู โรงเรียนบ้านคลอง 24
106 นางสาวช่อทิพย ์ น้ าทอง ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
107 นางสาวกษมา  จนัทร์แต่งผล ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
108 นางศุภนิจ  ดาวแจง้ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกลู)
109 นางสาวสุนี  เชนยพาณิชย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดอ าภาศิริวงศ์
110 นายประเทือง  บุญมี ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
111 นางดุจเดือน  ศรีสุข ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
112 นางลัดดา  สนธิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
1 นายบัณฑิต  สุกก่ า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายชุมพร  จ าปา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางกรุณา  ธูปแพ ศึกษานิเทศก์
4 นางพนิดา  เถื่อนถ้ าแกว้ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
5 นางสาววิลาวัณย ์ สุขผ่อง นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
6 นางสาวชวิศาณัฎฐ์  รัตนคเชนทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
7 นายวุฒิพนัธ์  สิทธิชัยรุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
8 นางสาวหัทยา  อาชวรักษ์ นิติกรช านาญการพเิศษ
9 นายค านวน  สาลีผล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

10 นายสุระพล  ชั่งดวงจติร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
11 นายสามารถ  แจง้ธรรมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
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12 นางสาวสมรักษ์  กจิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพะเนียงแตก
13 นายบุญนาค  ทวีไพศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง
14 นายสมบูรณ์  โต๊ะบุรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเขมร
15 นายกนัยา  รุผักชี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บ ารุง
16 นายภาณุวัชร  แกว้พงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง
17 นายสุชิน  ถิ่นโพธิว์งษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวแดง
18 นางพรสุณี  หงษ์ลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองจกิ
19 นายกติิศักด์ิ  วจสุีวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังเยน็
20 นายมนตรี  นัยพร ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองดินแดง
21 นางเกศณัชชา  ใจเยน็ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังตะกู
22 นายสมจติร  ดอนหงษ์ไพร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพงนก
23 นายจ าลอง  ศรีอทุัย ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
24 นางสมจติร์  ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
25 นางสาวจนัทราภรณ์  ถริะวันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
26 นางสาวอญัชลี  ศรีอรชุน ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
27 นางมาลี  ปิน่ทองดี ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร)
28 นางผกามาศ  เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร)
29 นางสมปอง  ณ  ป้อมเพช็ร ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร)
30 นางทองสวย  สุขดี ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย ์(มหินทรศึกษาคาร)
31 นางทิพาวัลย ์ ทิพยสุ์มณฑา ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
32 นางปริญญา  กองแกน ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
33 นายรชต  บุญอารีย์ ครู โรงเรียนบ้านต้นส าโรง
34 นางฐิติภัทร  ครองยทุธ ครู โรงเรียนบ้านต้นส าโรง
35 นางส ารอง  นิ่มนวน ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
36 นางนวลจนัทร์  มีสวย ครู โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
37 นายอ านาจ  สุริยาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านล าท่าโพ
38 นางศรีมงคล  ภักดี ครู โรงเรียนวัดดอนยายหอม
39 นางอจัฉรา  แกว้วัฒน์ ครู โรงเรียนวัดดอนยายหอม
40 นายไพโรจน์  สิงห์เรือง ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
41 นางสาวสมบูรณ์  ประจกัษ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
42 นางสาวนวรัตน์  พวงทอง ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
43 นายวิรัช  ไพโรจน์กลัยา ครู โรงเรียนวัดบางแขม
44 นางอ าพนัธ์  อ่ าพพิฒัน์ ครู โรงเรียนวัดบางแขม
45 นางภัทรียา  จนัทร์บาง ครู โรงเรียนวัดตากอ้ง
46 นางชุติมา  สัจจาพทิักษ์ ครู โรงเรียนวัดพะเนียงแตก
47 นางสารภี  กาญจนสินธุ ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
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48 นางณภัทร  เล็กแดงอยู่ ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
49 นางภรรชสรน์  มั่นจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
50 นางเพญ็ศิริ  สะอาดเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาสร้าง
51 นายสถติย ์ สะอาดเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาสร้าง
52 นางสาวไพรวัลย ์ เครือวัลย์ ครู โรงเรียนวัดสระกะเทียม
53 นายเฉลิมณรงค์  วงฉยา ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ
54 นางจรีะวรรณ  สุกก่ า ครู โรงเรียนบ้านไร่ต้นส าโรง
55 นางเรวดี  นนทบุตร ครู โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
56 นางสาวพชัรินทร์  อนิทรจนิดา ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
57 นายเอนก  ป้องกนั ครู โรงเรียนวัดทัพหลวง
58 นางจงกล  อนวัชชสุข ครู โรงเรียนวัดทุง่รี
59 นางสุมาภา  พงศ์พฤกษธาตุ ครู โรงเรียนวัดทุง่รี
60 นายสุวิทย ์ โรจน์อรุณ ครู โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
61 นางสายพณิ  ผูกพานิช ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ
62 นางดวงใจ  วัฒนมะโน ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ
63 นางนิตยา  จติต์บรรจง ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ
64 นางมาลี  ศิริเบ็ญนรัต ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ
65 นางนุชนาฏ  จติพรหม ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง
66 นางสุวนิตย ์ รุผักชี ครู โรงเรียนอนิทรศักด์ิศึกษาลัย
67 นางรัตนา  สอดเนื่อง ครู โรงเรียนอนิทรศักด์ิศึกษาลัย
68 นางพณิทิพย ์ สว่างตา ครู โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
69 นายโสภณ  บุญยงั ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเขยีว
70 นางวนิดา  จติตระทาน ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเขยีว
71 นางชุลีพร  วัฒนาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านคลองตัน
72 นางสมจติต์  ค ายอด ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน
73 นางรัชนี  อนินุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน
74 นางสุฌานี  คงเดชา ครู โรงเรียนวัดสระพงั
75 นางผานิต  ยิ่งพฒันสุนทร ครู โรงเรียนบ้านหนองพงนก
76 นางโพธิท์อง  สระทองใจ ครู โรงเรียนวัดสระส่ีมุม
77 นายทัญญา  สงวนให้ ครู โรงเรียนวัดสระส่ีมุม
78 นางเสาวภา  ตนเจริญสุข ครู โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
79 นางสาวจ าเรียง  ชัยขนัธ์ ครู โรงเรียนวัดดอนเตาอฐิ
80 นางจติรา  ความสุข ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุม่
81 นางทิพวรรณ  ศรีสันต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
82 นางอจัจมิาภรณ์  อ่ าหนองโพธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองจกิ
83 นางวาสนา  ผุยหนองโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยผักชี
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84 นายสุทิน  มั่นพรรษา ครู โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
85 นางจริยา  แสนค า ครู โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
86 นายสมเกยีรติ  เล้ียงอ านวย ครู โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร
87 นางอมัพร  ดอนหงษ์ไพร ครู โรงเรียนวัดทะเลบก
88 นางวิจติรา  อวยพร ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน
89 นางร าพงึ  ทรัพยวิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดท่าเสา
90 นางสมสลวย  ดอนจนัทร์ทอง ครู โรงเรียนบ้านบัวแดง
91 นายเสถยีร  อารีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบัวแดง
92 นางพศิมัย  รอดโพธิท์อง ครู โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บ ารุง
93 นางสุขใจ  เดชาธรรมไสว  ครู โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม
94 นางรัชนีวรรณ  ผลิเจริญผล ครู โรงเรียนวัดสามง่าม
95 นางกาญจนา  แม่บุญเรือน ครู โรงเรียนวัดสามง่าม
96 นางสุจติรา  เวสสะภักดี ครู โรงเรียนวัดสามง่าม
97 นางวราภรณ์  สามสีทอง ครู โรงเรียนวัดตะโกสูง
98 นางสมปอง  ทองค า ครู โรงเรียนวัดบ้านหลวง
99 นายชิษณุพงศ์  บุญพระ ครู โรงเรียนวัดสระส่ีเหล่ียม

100 นางรัชนี  ชีวะโต ครู โรงเรียนวัดเลาเต่า
101 นางสาวสมบูรณ์  บุญศรีทอง ครู โรงเรียนวัดกงลาด
102 นางยพุา  ศรีวิพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดกงลาด
103 นางศิรินภา  อาศัยพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่
104 นางเสาวรัตน์  ภมรสูต ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
105 นางอิ่มประไพ  หะยาจนัทา ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา
106 นายบุญเลิศ  ขวัญนงค์รัก ครู โรงเรียนบ้านมาบแค
107 นายสุรชัย  วรเดช ครู โรงเรียนวัดวังเยน็
108 นายชิติพทัธ์  บัวสรวง ครู โรงเรียนวัดทัพหลวง
109 นางสุวิมล  บุญมาก ครู โรงเรียนวัดหุบรัก
110 นางจนิดา  มณีเนตร ครู โรงเรียนวัดบ่อน้ าจดื
111 นางสมณีย ์ อนิทรทรง ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้ าพุ
112 นางสว่างจติ  ก ามะณี ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน
113 นางแดงต้อย  สารรัมย์ ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน
114 นางวรานิษฐ์  วิโรจน์จารุมาศ ครู โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บ ารุง
115 นางขนัทอง  ธนสมบัติ ครู โรงเรียนวัดห้วยพระ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
1 นางวิไลวรรณ  ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์
2 นางจ าเรียง  แดงประพนัธ์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 
3 นางสาวอไุร  ชมมะลิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพระ
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4 นายชัยณรงค์  บุญฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทร
5 นายสถาพร  จ ารัสพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
6 นายกงัวาล  นาคศรีสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเลน
7 นายพรีะวิทย ์ ชนะภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุการาม
8 นายสิรสินธุ ์ นุชนาถ ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดเกาะแรต
9 นายเกยีรติศักด์ิ  ไพรศรีจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม

10 นายชาตรี  อาภารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดรางกระทุม่
11 นายประทีป  ทองงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
12 นางวิลาวัลย ์ พนัธุว์าณิช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกษตราราม
13 นายชัยวัตร  แกว้ค าหา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
14 นางสุรภี  โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากแดด
15 นายสัมฤทธิ ์ เนตรประไพ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง
16 นายศักด์ิชาย  บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง
17 นายเพิม่ศักด์ิ  อุ่นไทยแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองลัดออ้มใหญ่
18 นายช านาญ  ทัดมาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนพระต าหนักสวนกหุลาบ มหามงคล
19 นายสุรัตน์  โสมบ้านกวย ครู โรงเรียนวัดบางพระ
20 นางสาวมณฑา  ขจรบุญ ครู โรงเรียนวัดลานตากฟา้
21 นายมนัส  รอดเหตุภัย ครู โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
22 นางกญัหา  รอดเหตุภัย ครู โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
23 นางสุณีย ์ เทพรส ครู โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
24 นายนพดล  ล้อทอง ครู โรงเรียนวัดสัมปทวน
25 นางภาวิดา  ปิน่ตบแต่ง ครู โรงเรียนวัดเสถยีรรัตนาราม
26 นายชิติพทัธ์  ล้ีสุขสม ครู โรงเรียนวัดกลางบางแกว้
27 นายสุวรรณ  ศรนุวัตร ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
28 นายสุทธิพร  เทพจนิดา ครู โรงเรียนวัดท่าต าหนัก
29 นางนิภา  เถาสมบัติ ครู โรงเรียนวัดไทร
30 นางเบญจวรรณ  น้ าประสานไทย ครู โรงเรียนวัดไทร
31 นายบุญสร้าง  เชื้อแถว ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
32 นายส าเริง  ล้านชูศรี ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
33 นายสุภาพ  เทือกสุบรรณ ครู โรงเรียนวัดห้วยตะโก
34 นางส าเนียง  ปานอารีย์ ครู โรงเรียนวัดห้วยตะโก
35 นายประยรู  ศิริพนิ ครู โรงเรียนวัดละมุด
36 นางรัตนา  จนัทมัด ครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
37 นางนงนิตย ์ มากมีทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
38 นางมาริสา  ชูราศรี ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
39 นายชัยรักษ์  เถาตะกู ครู โรงเรียนบ้านบางเลน
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40 นายปรีชา  คุณานุศาสน์ ครู โรงเรียนบ้านบางเลน
41 นางอนุช  อุ่นออ่น ครู โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
42 นายภาณุพงษ์  เสฏฐ์คณา ครู โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
43 นายโกวิท  ภิรมยค์ า ครู โรงเรียนบ้านประตูน้ าพระพมิล
44 นางบุญนาค  อนิทพกัษ์ ครู โรงเรียนบ้านประตูน้ าพระพมิล
45 นางบุบผา  ไฝ่เมตตา ครู โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
46 นางสาวสุภา  แกว้ไทรหงวน ครู โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
47 นางผาสุก  ปานอทุัย ครู โรงเรียนวัดบางหลวง
48 นางสาวจนัทรา  ปานอทุัย ครู โรงเรียนวัดบางหลวง
49 นางสุทธิราช  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนวัดบางน้อยใน
50 นางมณี  ถนอมกล่อม ครู โรงเรียนวัดศิลามูล
51 นางวรนิตย ์ โพธิ ครู โรงเรียนวัดล าพญา
52 นายมานพ  ขาวข า ครู โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
53 นางวิรัช  ภิรมยเ์บีย้ว ครู โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
54 นางสมพศิ  ศรีเกดิครืน ครู โรงเรียนวัดบางภาษี
55 นางอรุณรัตน์  ไทรผ่องศรี ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์
56 นางจติติมา  บัวสรวง ครู โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
57 นางพจนา  ปิน่เวหา ครู โรงเรียนวัดพระมอพสัิย
58 นายประวิทย ์ ปิน่เวหา ครู โรงเรียนวัดพระมอพสัิย
59 นางสมใจ  นาคศรีสังข์ ครู โรงเรียนตลาดเกาะแรต
60 นางวิไลวรรณ  พุม่กมุาร ครู โรงเรียนตลาดเกาะแรต
61 นางจรัสศรี  สิทธิชัย ครู โรงเรียนตลาดเกาะแรต
62 นายธรรมนูญ  ปิน่ทองค า ครู โรงเรียนบ้านหนองปรง
63 นายประกอบ  ลมูลมอญ ครู โรงเรียนวัดรางก าหยาด
64 นางอไุร  เพช็รทับทิม ครู โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
65 นางอารี  พานิชวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
66 นางสุคนธ์  ฟา้หวัน่ ครู โรงเรียนวัดบัวหวัน่
67 นางมณฑา  รามัญอดุม ครู โรงเรียนวัดบัวหวัน่
68 นางสาวลัดดา  คล้ายจนัทร์พงษ์ ครู โรงเรียนวัดลานคา
69 นางอญัชลี  เยน็กาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
70 นางปิยวรรณ  สุขเกษม ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
71 นางปทุมรัตน์  ใจดี ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
72 นางสาวสุณีย ์ เหลือลอยเลิศ ครู โรงเรียนบ้านพาดหมอน
73 นายวิเชียร  สินะค า ครู โรงเรียนวัดจนิดาราม
74 นายประเทือง  หงวนบุญมาก ครู โรงเรียนวัดจนิดาราม
75 นางสมพร  ธรรมนิตยางกรู ครู โรงเรียนวัดจนิดาราม
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76 นายภูมิพฒัน์  วงศ์ปัทมทอง ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
77 นายศักด์ิชัย  เศวตวงศ์สกลุ ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
78 นางสุจติรา  มณีวรรณ ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
79 นางวราพร  หนูเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านบางเตย
80 นางอารีย ์ ดีมานพ ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
81 นางสุทิตา  ขาวส าอางค์ ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
82 นางศรีเมือง  ชื่นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
83 นางสุนิสา  ตันประยรู ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้
84 นางนุชนารถ  เอกสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนทอง
85 นางสาวพรทิพย ์ ศิลปเจริญ ครู โรงเรียนวัดเชิงเลน
86 นางมาลัยวรรณ  สุทธาธาร ครู โรงเรียนบ้านดงเกตุ
87 นางสาวดรุณี  ปัญญชุณห์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่
88 นางชื่นจติร  เอี่ยมโหมด ครู โรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม
89 นางรัตติกาล  โพธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม
90 นางดารณี  บ่างรักขติ ครู โรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม
91 นางสาวกญัญา  นิยม ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิ
92 นายวิเชียร  เถาว์มูล ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิ
93 นางวาสนา  หงวนบุญมาก ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิ
94 นางกญัญาณี  สาเกผล ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิ
95 นางสาวนิตยา  ศิริจรรยาพงษ์ ครู โรงเรียนวัดท่าพดู
96 นางนฤมล  วัฒนพทิักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าพดู
97 นางศรีนวล  วราเกษมสุข ครู โรงเรียนวัดท่าพดู
98 นางสุภาภรณ์  กจิสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดท่าพดู
99 นายปราโมทย ์ หลีค้า ครู โรงเรียนวัดท่าพดู

100 นางวรรณา  เทีย่งสมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองโยง
101 นายประเชิญ  อสิริยอนันต์ ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ
102 นางสาวฉตัรแกว้  แสงออ่น ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ
103 นางจงกลณี  ดวงสร้อยทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
104 นายเกษม  ดวงสร้อยทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
105 นายชูชัย  ฤทธิค์ ารณ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
106 นางปทุมมา  ขนัฮะ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
107 นางเรณู  ไกรสิงห์สม ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
108 นางปารีญา  นากา ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกหุลาบ มหามงคล
109 นางธีราวรรณ  แกว้บุญเรือง ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกหุลาบ มหามงคล
110 นางจรรยา  โพธิพพิธิ ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกหุลาบ มหามงคล
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 1

1 นายวัชร์โรจน์  ไชยพเิดช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายชัยวัฒน์  จนัทร์ออ่น ศึกษานิเทศก์
3 นางประหยดั  ศิริพรศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
4 นายสว่าง  บันหาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขเกษม
5 นายทองเปล่ียน  ตามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะโนต
6 นายธนา  น่วมนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวดอน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28)
7 นายวิลาศ  โพธิชาเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลค าผักแพว
8 นายสมยศ  มหาราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยอ
9 นายเพชรนิล  ต้นสวรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสนพนัหมันหยอ่น

10 นายไพโรจน์  วงศ์ชาชม ผู้อ านวยการโรงเรียนธารน้ าใจ
11 นายกติติพงษ์  พอ่ชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังขร์าษฎร์บ ารุง
12 นายศิริศักด์ิ  วรวัฒนธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยค าออ้ม
13 นายทัศพงษ์  จนัทร์สด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าผาสุก
14 นายเนตร  เตโช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบาก
15 นายสาคร  ผาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบัว
16 นายไพโรจน์  แสงผา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงุโกน
17 นางสาวจนัทร์ฉาย  อปุพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
18 นางอญัชลา  โชติวุฒิเดชา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
19 นางมาลินี  มณีพรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
20 นางจรัสศรี  ประสิทธิสา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
21 นางจนิตนา  อาทิตยโ์สภา ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
22 นางเสาวนีย ์ ไตรยะถา ครู โรงเรียนบ้านส าราญ
23 นายวิทยา  พลหาราช ครู โรงเรียนบ้านส าราญ
24 นายวิบูลย ์ พรหมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง
25 นางอรุณรัตน์  พฒันประสิทธิช์ัย ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
26 นางพศิมัย  คงสมบัติ  ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
27 นางสิริรัตน์  แพงดี ครู โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
28 นางวาสนา  เนตรวงศ์อนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
29 นางสุพตัรา  อนันต์ธนวาณิช ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮ้ิน
30 นายส าเริง  ประพฒัน์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮ้ิน
31 นายอภิวัฒน์  ศิริสุข ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮ้ิน
32 นางประกายแกว้  จนัทร์บุญนะ ครู โรงเรียนบ้านนาค าโนนขาม
33 นางสุรจติร  พรหมประกาย ครู โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
34 นายประสิทธิ ์ อเุทศพรรัตนกลุ ครู โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
35 นายบุญเลิศ  กอ้นวัน ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง
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36 นางศิวพร  จนัทรา ครู โรงเรียนบ้านวังกระแส
37 นายสุรชัย  วัฒนสุระ ครู โรงเรียนบ้านหนองดินแดง
38 นางประมวล  ภูจกัรเพช็ร ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง
39 นางจนัทร์เพญ็  ผ่านจงัหาร ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง
40 นางจนัทง  ค ากรฤาชา ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง
41 นางมนต์ทิพย ์ โคตตะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกงุ
42 นางกล่ินแกว้  บัวโค ครู โรงเรียนบ้านกรุุคุ
43 นายอทุัย  ศรีสุนา ครู โรงเรียนบ้านนาป่ง
44 นายสมบัติ  ไชยบุรม ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
45 นางวัฒนาพร  ปาลือชา ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
46 นายปรีชา  จนัปุม่ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน
47 นายปรีชา  มาภา ครู โรงเรียนบ้านหนองจนัทน์
48 นายประจกัษ์  ศรีษะเนตร ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
49 นายเฉลิมพล  จริยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านชะโนต
50 นางอารีมิตร  สุริย์ ครู โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
51 นายยงยทุธ  นามสง่า ครู โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บ ารุง)
52 นางกฤษณา  ศรีอารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
53 นางศรีสุดา  ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนเมืองนครพนม
54 นายอดุลย ์ ค าเพชรดี ครู โรงเรียนบ้านค าพอก
55 นางจนัทร์เพญ็  รุ่งรัตนชีวิน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีค าธาตุ
56 นางรัศมี  แกน่บุตร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีค าธาตุ
57 นางไพฑูรย ์ ติณณารมย์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีค าธาตุ
58 นางเรณู  โกพลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านค าสว่าง
59 นางรสสุคนธ์  จนัทร์สว่าง ครู โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"
60 นายสุรชัย  ค าลุน ครู โรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"
61 นางธิติมา  คัดถาวร ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุง่ (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
62 นางประภาพร  แสงเขยีว ครู โรงเรียนน้ าก่ า (สิทธิผลนุกลู)
63 นางเจยีมรัตน์  บุญส่ง ครู โรงเรียนบ้านทู ้(สามัคคีวิทยา)
64 นายชัยรัตน์  เมตุลา ครู โรงเรียนบ้านแกง่โพธิ์
65 นางอารีรัตน์  เยอืกเยน็ ครู โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)
66 นายพรีะ  นาคะอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)
67 นางกอ๊ดจณี  เพชรผ่องพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านนาหนาด
68 นายเสรี  จรลี ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
69 นายพนิัยนันท์  คงเพชร ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
70 นายสมภพ  เนตรไลย์ ครู โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
71 นางสาวคนึงคิด  บุญพา ครู โรงเรียนบ้านสร้างแห่
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72 นายชูชัย  วงศ์สาขา ครู โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยาคาร)
73 นางราพศิ  วงศ์สาขา ครู โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยาคาร)
74 นางสมสมัย  เหมะธุลิน ครู โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยาคาร)
75 นางนิตยา  วงศ์สาขา ครู โรงเรียนบ้านหนองสะโน
76 นางอาภรณ์  กมุพล ครู โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
77 นางระมัย  วงศ์สาขา ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษยว์ิทยานุกลู)
78 นางรัตนา  กลุนะ ครู โรงเรียนนาถอ่นวิทยานุกลู
79 นางมะลิ  ดีพรหม ครู โรงเรียนนาถอ่นท่าวิทยาคาร
80 นายวิทยา  กลุนะ ครู โรงเรียนบ้านดงยอ
81 นายบุญกอง  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงยอ
82 นายโสภณ  สุริยนต์ ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
83 นายอวยมา  อนิาลา ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
84 นางพชัรินทร์  ปุม้ ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
85 นางพลูศิลป์  ทับศรี ครู โรงเรียนบ้านตาลกดุยางเด่ียวโนนสมบูรณ์
86 นายพจนา  นครวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านตาลกดุยางเด่ียวโนนสมบูรณ์
87 นางพตัราภรณ์  ไชยยงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า
88 นายภาคภูมิ  ไชยมนตรี ครู โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
89 นายอทุิศ  ทาสม ครู โรงเรียนมรุกขนคร
90 นายทวีศักด์ิ  แสนลัง ครู โรงเรียนมรุกขนคร
91 นางอรพนิ  มีหนองหว้า ครู โรงเรียนมรุกขนคร
92 นายไชยโรจน์  อกัขระ ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง (พระราชธีราจารย-์ประชาอปุถมัภ์)
93 นางวนิดา  อนิทร์นอก ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง (พระราชธีราจารย-์ประชาอปุถมัภ์)
94 นางกฤษณา  นาคเสน ครู โรงเรียนบ้านหนองกดุแคน
95 นางจงกลนี  แกว้มณีชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองกดุแคน
96 นายประชัน  ยะสุรีย์ ครู โรงเรียนบ้านแสนพนัหมันหยอ่น
97 นายวิโรจน์  ศรีสุนทร ครู โรงเรียนบ้านแสนพนัหมันหยอ่น
98 นางจนัทร์สวาท  ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแสนพนัหมันหยอ่น
99 นางนิลรารัตน์  บุญณ์ณรังสี ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกจิเจริญ

100 นางพลูสวัสด์ิ  พทุธา ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกจิเจริญ
101 นางเบญญพร  อ านาจบุดดี ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกจิเจริญ
102 นางถนอมศรี  ปัญญาดี ครู โรงเรียนบ้านต้นแหน"ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกลู"
103 นางวิสาขา  ใจสนุก ครู โรงเรียนบ้านนาป่งคอง
104 นางอ านวยสุข  ทองบ่อ ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี
105 นางกงตา  แสงประจกัษ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนโทน
106 นางปรีดา  วังทะพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนโทน
107 นายบุญชัย  เชื้อตาพระ ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
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108 นายสายชล  ไตรยราช ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านค าพี)้
109 นายประชา  ธนะค าดี ครู โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกลู
110 นายถนัด  เชื้อขาวพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านกลางมูลอน้
111 นางศิริวรรณ  เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนบ้านดงน้อยพฒันา
112 นางทองปัน่  หลวงท าเม ครู โรงเรียนธารน้ าใจ
113 นางอญัญาพร  ปัญญาพอ่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุม่แก
114 นางสิริกร  สุค าภา ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ (ฮินดูสมาช)
115 นางยอค า  สิงห์รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ (ฮินดูสมาช)
116 นางล าพลู  ตงศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาคู่
117 นางพมิมะสาร  วงศ์ศรีชา ครู โรงเรียนบ้านน้ าบ่อ
118 นายจยีะพนัธ์  ศิริสวัสด์ิ ครู โรงเรียนพระซองวิทยาคาร
119 นายสนเทียน  ค าศิริ ครู โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด
120 นางนีรนุช  ภูมิศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยค าออ้ม
121 นางสุรภา  วรวัฒนธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองคอง
122 นางจอมศรี  ออ่นอั้วะ ครู โรงเรียนบ้านนามะเขอื
123 นางจรีุย ์ วารี ครู โรงเรียนโพนสวางนาง้ิววิทยา
124 นายเกรียงไกร  ศักดี ครู โรงเรียนโพนสวางนาง้ิววิทยา
125 นางอ านวย  กลางประพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
126 นายถนิ  เชื้อพระซอง ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ
127 นายสุพฒัน์  สิงหะ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง
128 นายอ านวย  อนิตาจดั ครู โรงเรียนบ้านสว่างส าราญ
129 นางทวี  ขาวพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
130 นายเฉลิมชัย  สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
131 นางศรีสวัสด์ิ  อนิตาจดั ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
132 นางจนัทร์แรม  มุลเมือง ครู โรงเรียนบ้านนาสะเดา
133 นางไวปัญญา  คงอยู่ ครู โรงเรียนบ้านกงุโกน
134 นายค าเพยีร  พรมส าลี ครู โรงเรียนบ้านจรุกเตย
135 นางประนอม  ผลโยน ครู โรงเรียนปลาปากราษฏร์บ ารุง
136 นางมาลัยภรณ์  วิเศษแกว้ ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
137 นายวิทยา  วีรวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
138 นางมนิลา  ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
139 นางวิราภรณ์  ชาญตะมะ ครู โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย
140 นายสมศักด์ิ  วงษ์ค าจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
141 นายชาย  ภูมิประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านวังกะเบา
142 นายเดชา  แกว้ศรีนวม ครู โรงเรียนบ้านนาเชือก
143 นายลักษณ์  วงค์ศรีชา ครู โรงเรียนบ้านศรีธน
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
144 นางฉออ้น  มณีปกรณ์ ครู โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
145 นางภูค า  มีชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์
146 นายชนชีพ  สารทอง ครู โรงเรียนบ้านนาบัว่
147 นางสงวนศรี  ดันงา ครู โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
148 นายถนัดชัย  พรรณุวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
149 นายเกื้อกลู  เจริญทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง/เรณู
150 นายสุพจน์  นวลตา ครู โรงเรียนบ้านนาโดนเกา่
151 นายสถติย ์ สารทอง ครู โรงเรียนบ้านทุง่สว่าง
152 นายทองยนต์  แกว้มณีชัย ครู โรงเรียนบ้านทุง่สว่าง
153 นายบุตรสดี  ชนะเคน ครู โรงเรียนบ้านค าผาสุก
154 นางสุพรรณี  ยะสะกะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยา่งซ้ีน
155 นายประธาน  แสงงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยา่งซ้ีน
156 นางวิกลุ  มหาโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาดี
157 นางสุพรรณี  พลูพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหัวขวัใต้
158 นางอนงศิลป์  สุขรี ครู โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
159 นางประภาพร  นวลตา ครู โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
160 นางวารินทร์  ศรีหาเศษ ครู โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
161 นายบรรลือ  มูลดา ครู โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิค่์ายเสรีวิทยา
162 นายชัยระวี  ศรีเรือง ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
163 นายธวัชชัย  รัตนมาลี ครู โรงเรียนบ้านนายอ
164 นายสมศักด์ิ  รัตนมาลี ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
165 นายยทุธพล  โกพลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
166 นายอรรคเรศ  วงค์ค าแพง ครู โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน
167 นายพนูทรัพย ์ จนัทร์ชนะ ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร
168 นางจนัศรี  วงษ์ค าจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหอม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
1 นางลัดดาวัลย ์หลวงโป้ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
2 นายนิกร  ภูน่้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
3 นายมนัส  อมัไพพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮ
4 นายธนู  แดงวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อทุิศ
4 นายค าลือ  บินศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี
5 นางยาใจ  เดชขนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนศาลา
6 นายกงทอง  เดชขนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง
7 นายทรงศักด์ิ  เดชขนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุน้ าใส
8 นายสุชาติ  พนิิจกจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
9 นายธนกฤต  พรเตชาวัชร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง



๑๖๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
10 นายทินกร  ศรีลาศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
11 นายกาญจน์ภัณฑ์  ไกยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค า
12 นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อ
13 นางสาวอจัฉราพรรณ  มูลโคตร ครู โรงเรียนบ้านท่าอเุทน
14 นางบุญล้อม  กติิศรีวรพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านโพน
15 นายบัญชา  อดุมเดชาเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านตาล
16 นางชอบ  พนัธุพาน ครู โรงเรียนบ้านตาล
17 นายพงษ์ศักด์ิ  พรหม ครู โรงเรียนบ้านนาผักปอด
18 จา่สิบเอกเกง่กาจ  นาโควงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยพระ
19 นางจไุรรัตน์  แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
20 นางเชาวนีย ์ บาลเพชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
21 นายสนอง  วิวาโค ครู โรงเรียนบ้านหาดกวน
22 นางกมิรัง  ดีบุกค า ครู โรงเรียนบ้านพนอม
23 นายจงกล  กวนพา ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
24 นายสมพงศ์  จนัทร์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา
25 นายศักด์ิชัย  ซาระวงศ์ ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
26 นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
27 นายบุญธรรม  มุ่งหมาย ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
28 นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์ ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
29 นางวัชรี  ศรีวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อทุิศ
30 นางสาวจนัทร์จริา  โกษาแสง ครู โรงเรียนชุมชนนางัว
31 นางอาภรณ์รัตน์  สารผล ครู โรงเรียนชุมชนนางัว
32 นางสุปรีดี  เหมะธุลิน ครู โรงเรียนชุมชนนางัว
33 นางรัชดาภรณ์  แกว้ลา ครู โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
34 นางสมผล  วงษาเนาว์ ครู โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
35 นายมังกร  ละดาศรี ครู โรงเรียนบ้านนาคอย
36 นางศรีสุพร  นาโควงค์ ครู โรงเรียนบ้านอนูนา
37 นางประสงค์  วงศ์อนุสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง
38 นางเทวา  โสรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง
39 นางจรินรัตน์  อมรพทุธิกลุ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
40 นายอภิชาติ  บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาพระ
41 นางอาริยา  อดุมกนั ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
42 นายอไุร  อว้นแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
43 นางฉวีวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
44 นางศรีสุดา  นามจติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
45 นางยพุนิ  วโรรส ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง



๑๖๕

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
46 นางละมัย  ทุมพลิา ครู โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
47 นางวลัยพร  จู่มา ครู โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
48 นายสุบิน  ศรีวรขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
49 นายนิวัตร  โกพลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
50 นายสมศักด์ิ  เพยีพล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
51 นางอรอนงค์  บัวชุม ครู โรงเรียนบ้านนาเข
52 นายวิเศษ  สาสอน ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง
53 นางอมัรา  อนิทรพานิช ครู โรงเรียนบ้านพชืผล
54 นายพยงุจติร์  บัวชุม ครู โรงเรียนบ้านโคกสายทอง
55 นายมานพ  มหิมา ครู โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู
56 นางสาวสนิท  ผาลี ครู โรงเรียนบ้านหัวหาด
57 นางสุทธิญาณ์  คอนซ้าย ครู โรงเรียนบ้านม่วงชี
58 นายยศศักด์ิ  อภัยโส ครู โรงเรียนบ้านป่าหว้าน
59 นางรัชนก  โกพลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง
60 นางบรรจง  จนัทร์เต็ม ครู โรงเรียนบ้านค านกกก
61 นายชอบ  เจริญขนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนนาพระชัย
62 นางอญัชลี  จองไว ครู โรงเรียนบ้านนาขา่ค าพอก
63 นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านปากอนู (ปากอนูผดุงวิท)
64 นางดาหวัน  หุตางกรู ครู โรงเรียนบ้านปากอนู (ปากอนูผดุงวิท)
65 นางจริาภรณ์  เอกทินวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านปากอนู (ปากอนูผดุงวิท)
66 นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย ครู โรงเรียนบ้านดอนสมอ
67 นางกลัยาณี  โทสวนจติ ครู โรงเรียนบ้านดอนสมอ
68 นางหนูถิ่น  ค าเกษ ครู โรงเรียนบ้านดอนสมอ
69 นายสมชาย  เกษมสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนมะจา่ง
70 นางสายสุดา  ประสงค์ดี ครู โรงเรียนบ้านขา่
71 นางทรงศรี  ทีสุกะ ครู โรงเรียนบ้านขา่
72 นายเจษฎาพงศ์  สิทธิยา ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
73 นางประไพพรรณ  สิทธิยา ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
74 นางปริญญา  นะคะจดั ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
75 นางอรพนิท์  ค าเกษ ครู โรงเรียนบ้านขามเปีย้
76 นางรัศมี  ค าเกษ ครู โรงเรียนบ้านขามเปีย้
77 นายบุรี  วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย
78 นางกฤตญาณี  เภตรา ครู โรงเรียนบ้านยางงอย
79 นางอานันท์  นิลสนิท ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
79 นางพงึพศิ จริธนากจิ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
80 นายสาก ี ผูพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง



๑๖๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
81 นายพงษ์ศักด์ิ  เหมะธุลิน ครู โรงเรียนบ้านค าสะว่าง
82 นางประไพ  วงษ์สม ครู โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
83 นายโสภณ  สุธรรม ครู โรงเรียนบ้านนาค า
84 นายสุเมธ  อุ่นตา ครู โรงเรียนบ้านนาชุม
85 นางหนูพร  น้อยใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
86 นางนิภา  พาสงค์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
87 นางเบญจมาศ  ขวาไชยวี ครู โรงเรียนบ้านโพนจาน
88 นางสนใจ  อปูแกว้ ครู โรงเรียนบ้านต้าย
89 นายชาติสง่า  พฒันพรสมบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง
90 นายสมศักด์ิ  แสนกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง
91 นายสันดุสิต  วรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาใน
92 นายสมัย  ใยปางแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองท่ม
93 นางล าไย อาจวิชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
93 นางยวุณีย ์ บุรีขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านออ้วังหมากเห็บ
94 นางสาววนิดา  ศรีนาทม ครู โรงเรียนบ้านนาทม
95 นางสมควร  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่
96 นายวัฒนา  แสบงบาน ครู โรงเรียนบ้านหมูม้น
97 นายพรชัย  บุพศิริ ครู โรงเรียนบ้านดอนเตย
98 นายชนะชัย  เชียงขวาง ครู โรงเรียนบ้านค าแม่นาง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1
1 นางสาวมนทิรา  ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์
2 นายวุฒิวิจกัขณ์  พกกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย
3 นายอภิรัตน์  เลาหะพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
4 นายวิชัย  กฤษกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)
5 นายนราศักด์ิ  เกษตรเวทิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพาน
6 นายยวญ  จนัทบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล
7 นายตระกลู  บัวเป้ามา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
8 นายสิทธิชัย  อว่มวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแค
9 นายประกอบ  กฎุโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโจด

10 นายกมล  พมุรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุขานารี
11 นายสุขสันต์ิ  พรมภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พฒันา)
12 นางสาวสุรัชนี  ศรีจนัทรอาภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์
13 นางนวลจนัทร์  หงษ์อนิทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแกว้
14 นายธนพล  เนียมสูงเนิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา
15 นางเฉลิมพร  สุวิทยศักด์ิ ครู โรงเรียนกนัเกราพทิยาคม
16 นางรัตนา  โชติกลาง ครู โรงเรียนกนัเกราพทิยาคม
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17 นายชวลิต  โชติกลาง ครู โรงเรียนกนัเกราพทิยาคม
18 นางรัญจวน  ตันติธรรมาวงศ์ ครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
19 นางวรรณา  นันทปรีชา ครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
20 นางสุภาพ  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
21 นางพะยอม  กนัฉาย ครู โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา
22 นางชัญญารัตน์  ศรีสุวรมนตรี ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
23 นางสมสุภาภรณ์  มั่นศิริพฒัน์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
24 นางมาลีวัลย ์ โปร่งตุ้ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (สถติยว์ิริยคุณ)
25 นางสงวนวงศ์  เปรมใจ ครู โรงเรียนต าบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกลู)
26 นางจริาพร  สุขเกษม ครู โรงเรียนต าบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกลู)
27 นางรมิดา  เหมโพธิ์ ครู โรงเรียนต าบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกลู)
28 นางวรรณา  ปล่ังกลาง ครู โรงเรียนต าบลบ้านโพธิ์
29 นางศรีลักษณา  นอนโพธิ์ ครู โรงเรียนต าบลบ้านโพธิ์
30 นางพจนา  ศรีเจริญ ครู โรงเรียนทหารอากาศบ ารุง
31 นายมงคล  กญัญาเงิน ครู โรงเรียนบ้านกระถนิหนองเครือชุด
32 นายปิยภัสสร์  จติร์โคกกรวด ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
33 นางละเมียด  บ าขนุทด ครู โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
34 นายวันชัย  แผนกลาง ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
35 นางสาวนิภาพร  ผ่องโสภณ ครู โรงเรียนบ้านคนชุม
36 นางอไุรวรรณ  ยบัจอหอ ครู โรงเรียนบ้านคอนน้อย
37 นางสุนีรัตน์  ผลนาค ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
38 นางศุภวรรณ  สุวรรณบุตร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพ ู(สังฆประชานุเคราะห)์
39 นางสมพศิ  บาดกลาง ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)
40 นางสาวจรีวัฒน์  ราวกลาง ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)
41 นางวันเพญ็  ชีโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านด่านติง
42 นางยภุา  ทองสุขนอก ครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
43 นายเฉลิม  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านต่างตา
44 นางจรีวรรณ  บัวแสง ครู โรงเรียนบ้านต่างตา
45 นางสมหวัง  อศิรางกรู  ณ  อยธุยา ครู โรงเรียนบ้านต่างตา
46 นายมณฑล  พทุธพฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านโตนด
47 นางนิ่มอนงค์  พมิพท์องหลาง ครู โรงเรียนบ้านโตนด
48 นายเฉลียว  ศรีบาง ครู โรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี)
49 นางวิมลรัตน์  แสนยามาศ ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง
50 นางนวรัตน์  พนิิจมนตรี ครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจงูกลางนุสสรณ์)
51 นางดาริณีย ์ จามกลาง ครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจงูกลางนุสสรณ์)
52 นางผกามาศ  พนัธุรังษี ครู โรงเรียนบ้านบึงตะโก
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53 นายมนตรี  หวังหมู่กลาง ครู โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
54 นางวิไลพร  ประยรูพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
55 นางดาราทิพย ์ บุรีมาศ ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
56 นางรมิดา  ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
57 นางสาวศิริพร  ถาวรพรหม ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
58 นางอไุรวรรณ  พทุธานุ ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
59 นายพจิกัษณ์  สิงห์โตแกว้ ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
60 นางสัมฤทธิ ์ จนัทร์จนิดา ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพฒันา)
61 นายสมชาย  ผินโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพฒันา)
62 นางดุษฎี  บัญชาการ ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพฒันา)
63 นายเผด็จ  มุสิกะสาร ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพฒันา)
64 นายสุชาติ  กฤษวัฒนากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จริาธิวัฒน์อปุถมัภ)์
65 นายวิชิต  เกบ็กลาง ครู โรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
66 นางสาวปณิดา  ประเสริฐกลุ ครู โรงเรียนบ้านพะไล
67 นายธัญญา  ศรีธรรมานุสาร ครู โรงเรียนบ้านไพ
68 นางประทีป  สาคร ครู โรงเรียนบ้านไพ
69 นายเทพพยงุ  มุ่งค้ ากลาง ครู โรงเรียนบ้านไพ
70 นายศักด์ิณรงค์  แนวกลาง ครู โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)
71 นางสาวบุญร่วม  ทวีลาภภิรมยสุ์ข ครู โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)
72 นางนีรนาท  พรัิกษา ครู โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
73 นางจติลัดดา  รัตนบัวชุม ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)
74 นางฉตัรฤดี  นนทวิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)
75 นางอรนุช  ศรีเจริญ ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)
76 นางสาวจติรา  เบือ้งกลาง ครู โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
77 นางวาสนา  จงเล่ียมกลาง ครู โรงเรียนบ้านมะรุม
78 นางปราณี  ครองยติุ ครู โรงเรียนบ้านมาบมะค่า
79 นางผุดผ่อง  เขม็ทอง ครู โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ
80 นางอรวรรณ  สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านระกาย
81 นางกาญจนา  สนธิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านลองตอง
82 นางเรณู  ไกรกติิการ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)
83 นางสุวิมล  มุ่งเอื้อมกลาง ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)
84 นางสมัย  มุ่งเอื้อมกลาง ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)
85 นางอาภรณ์  อนิธุโสภณ ครู โรงเรียนบ้านสะพาน
86 นายเฉลิมวัชร์  จอกจอหอ ครู โรงเรียนบ้านสะพาน
87 นางวัชรางกรู  เชื่อมกลาง ครู โรงเรียนบ้านส าโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์)
88 นายสุเทพ  งามสรรพ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
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89 นางแสงจนัทร์  เรืองศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองไขน่้ า
90 นางสุขสมบัติ  มาลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองไขน่้ า
91 นายศุภสิทธิ ์ เชยสกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองไขน่้ า
92 นายสมศักด์ิ  กรอบสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองโจด
93 นายวันชาติ  ขอดวงกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก ้(ประชาพฒันา)
94 นายนิวัตร  เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก ้(ประชาพฒันา)
95 นางนิพาดา  วรหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊
96 นางประสพ  อนิทสร ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม"พยคัฆเดชบ าเพญ็"
97 นางกญัญารัตน์  ศิลปสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองรังกา
98 นางวาสนา  ประยรูหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองรังกา
99 นายวัชรัตน์  เกนิกลาง ครู โรงเรียนบ้านหลุมขา้ว

100 นางสาวณัฐรินีย ์ จนัทร์แจม่ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพทิยาคม
101 นางขนิษฐา  อยู่ภักดี ครู โรงเรียนบึงพญาปราบ
102 นางอรนุช  สุระขนุทด ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
103 นายบุญทัน  มนขนุทด ครู โรงเรียนโพธารามพทิยาคม
104 ว่าทีร้่อยเอกพงษ์ศานต์  จลุโทชัย ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
105 นางสุชาดา  ทองอนิทร์ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
106 นางพมิพว์รา  เมธเมาลี ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
107 นายวีระ  ดุมกลาง ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
108 นางพมิพพ์ศิา  จุ้ยดอนกลอย ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
109 นางสาวอสิราภร  สุขพมิาย ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
110 นางอ าพร  วิชิตสูงเนิน ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
111 นางภิญญาพชัญ์  โกมาสถติย์ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
112 นางพรศรี  สินนา ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
113 นางประทิน  ฉายขนุทด ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
114 นางจารุณี  ขจดัภัย ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
115 นางธัญญา  นามลี ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
116 นางรวงทอง  ปาลวัฒน์ ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
117 นางอญัชลี  สุขอดุม ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
118 นางภาวิณี  ชัยศรี ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
119 นางกรรณิการ์  โสมาบุตร ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
120 นางสาวประพศิ  นามเขม็ ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
121 นางรัชนี  วุฒิสม ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
122 นางสุพศิ  ชุตินารา ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
123 นางนภัสวรรณ  อปุศรี ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
124 นางปริญดา  อนิทร์หมื่นไวย ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
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125 นางจนัทร์จรัส  วงศ์ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
126 นางทัศนีย ์ จงหมื่นไวย์ ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
127 นางกรรณิการ์  วิเศษเสนา ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
128 นางประทิน  ติสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
129 นางอดุมพร  ทับสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
130 นายวีระชาติ  กนักระโทก ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
131 นายต่ืม  ขดุโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
132 นางแน่งน้อย  ชาญเมธี ครู โรงเรียนสวนหม่อน
133 นางรินภา  ฮอหรินทร์ ครู โรงเรียนสุขานารี
134 นางอ าพร  ฉตัรชูเกยีรติกลุ ครู โรงเรียนสุขานารี
135 นางภมรรัตน์  จงกลรัตน์ ครู โรงเรียนสุขานารี
136 นางรัตนา  รัตนโชติ ครู โรงเรียนสุขานารี
137 นางชญาภา  ใบพลูทอง ครู โรงเรียนสุขานารี
138 นางระเบียบ  ฉลองกลาง ครู โรงเรียนสุขานารี
139 นางมนัฐนันท์  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนสุขานารี
140 นางภทรพรรณ  ภูมิอภินันท์ ครู โรงเรียนสุขานารี
141 นางอจัฉรา  กรใหม่ ครู โรงเรียนสุขานารี
142 นางสาวภัทรภร  ไชยมงคล ครู โรงเรียนสุขานารี
143 นางเจยีมจติ  โพธิท์อง ครู โรงเรียนสุขานารี
144 นางนันทพร  สุธิราวุธ ครู โรงเรียนสุขานารี
145 นางสมลักษณ์  ขจรภพ ครู โรงเรียนสุขานารี
146 นางจรีนันท์  มุ่งลา ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
147 นางชุติกาญจน์  แยกโคกสูง ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
148 นายวราวุฒิ  แท่นแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
149 นางชูศรี  ชาญชัย ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
150 นางสาววรรณา  แสงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
151 นายเสกสุก  วิมลธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
152 นางสุเนตร  อาศรัยป่า ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
153 นางเนตรชนก  ค าดี ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
154 นางสุภาภรณ์  ศอกกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
155 นางสาวจนัทรัตน์  พนัธุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
156 นางพลูสุข  สุปัญญเดชา ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
157 นายธีรยทุธ  พลีสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
158 นางสุทิน  พวงเกาะ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
159 นางมะลิซ้อน  พลีสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
160 นางอรทัย  โหมดเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา



๑๗๑

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
161 นางดารารัตน์  เกดิยนิดี ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
162 นางศศิวิมล  จตุรโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
163 นางสุวรรณี  หมั่นสระเกษ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
164 นางจนิตนา  กล่ันแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
165 นางสุมิตรา  ดังขนุทด ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
166 นางอจัฉรา  ดามพวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
167 นางรินทร์ลภัส  พรธนาชัยพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
168 นางยพุวัลล์ิ  บูรณะโสภณ ครู โรงเรียนอา่งหนองแหนประชาสามัคคี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2
1 นางปัทมพร  สุรกจิบวร ศึกษานิเทศก์
2 นาง วัชนี  ศรีจ าปา นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นายวรเชษฐ์  ตีบไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐการุณวิทยา
4 นายประจกัษ์  พรมมาเเข้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงพลอง
5 นายวิโรจน์  เลิศพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทะยงุ
6 นายประภาศ  อปุากลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านเกวียน
7 นายสุพจน์  ติสันเทียะ ผู้อ านวยการโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
8 นายศรายธุ  จรรยาจารุวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุกระโทก
9 นายสมโภชน์  ฉ่ าธงชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย

10 นาย ธงชัย  ปิดตาละเพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
11 นาย   สุชีพ  นิตยด่์านกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง
12 นาง   ประภา  ธ ารงพฒันารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพทุธ
13 นางประภา  เสียดกลาง ครู โรงเรียนจกัราชราษฎร์สามัคคี
14 นางอมัพร  ถาสอสุด ครู โรงเรียนจกัราชราษฎร์สามัคคี
15 นางมาลินี  ปล่ังกลาง ครู โรงเรียนบ้านตะกดุเครือปลอก
16 นางสาววนิดา  อดุรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
17 นางพนาวสี  พลสว่าง  ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
18 นางกรรณิการ์  ภูมิภัก ครู โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
19 นางรัชนีวงศ์  หาญพทิักษ์ชัยกลุ ครู โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
20 นางสาวเสวี  บุญส่ง ครู โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
21 นายเถลิงศักด์ิ  รักษาไพร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพฒันา
22 นายสง่า  เสียดกลาง ครู โรงเรียนวัดหนองพลวง
23 นางศิริพทุธกาล  กจิการบรรหาร ครู โรงเรียนขามสงเคราะห์
24 นายณัฏฐ์  บุตรศรีภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
25 นายสุทัศน์  กมิกอ่สุข ครู โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
26 นายวิวัฒน์  ศรีโคตร ครู โรงเรียนบ้านละกอ
27 นางทวีทรัพย ์ ทานกระโทก ครู โรงเรียนบ้านโคกส าโรง
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28 นางจริาพร  ภูล่ะกอ ครู โรงเรียนบ้านโนนพะไล
29 นางดอกไม้  สาลีอาจ ครู โรงเรียนบ้านโนนพะไล
30 นางเบ็ญจะภรณ์  นาคเม้า ครู โรงเรียนบ้านโนนพะไล
31 นางอารมณ์  ก าเนิดเสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
32 นางสาวอบุล  แคล้วกลาง ครู โรงเรียนบ้านหินโคน
33 นายชูชาติ  อะโน ครู โรงเรียนเสมาอปุถมัภ์
34 นางสาวเตือนใจ  เกราะกระโทก ครู โรงเรียนบ้านบึงไทย
35 นายช านาญ  กลุงูเหลือม ครู โรงเรียนบ้านบึงพระ
36 นางละเอยีด  คงแง่ง ครู โรงเรียนบ้านบึงพระ
37 นางล าพอง  มินขนุทด ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
38 นางนิภา  อว้นโพธิก์ลาง ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
39 นางภีรนันท์  ดอกง้ิว ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
40 นางสมพร  หิรัญมูล ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
41 นางสุกญัญา  ข าปลอด ครู โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
42 นายสถาพร  พลยทุธภูมิ ครู โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
43 นางชมขวัญ  วรรณค า ครู โรงเรียนบ้านพชิิตคเชนทร์
44 นาง สุรพมิพ ์ กรกระโทก ครู โรงเรียนบ้านพชิิตคเชนทร์
45 นางสาว สุคนธ์  ไหมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านพชิิตคเชนทร์
46 นาง ฤดีวรรณ  วิฤทธิช์ัย ครู โรงเรียนบ้านตูม
47 นาง กฤติยา  สันติภัคพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าอา่ง
48 นาย ชาญชัย  วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าอา่ง
49 นาง ประไพพศิ  เริงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
50 นาง สมพศิ  สิงห์ค า ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว
51 นาง สิริวดี  ถาวรพานิช ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว
52 นาง นิรมล  กาจกระโทก ครู โรงเรียนชุมชนพลับพลา
53 นาย ปรารม  เกร่ินกระโทก ครู โรงเรียนบ้านกอกวิทยา
54 นาง พมิพ ์ แกน่กระโทก ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
55 นาง ประนอมศรี  เสาวกลู ครู โรงเรียนวัดกดุสวาย
56 นางพรีญา  กิ่งสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านบิง
57 นาย ภัทราวุธ  วงศ์วรโรจน์ ครู โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
58 นาย ดาวดึงส์  พมิสาร ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา
59 นาย เหลา  ค าโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา
60 นาง ปราถนา  พรประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโนนเพชร
61 นาย จรีะศักด์ิ  รัตนทวี ครู โรงเรียนบ้านกดุจอกน้อย
62 นาง วัฒนา  สายโน ครู โรงเรียนบ้านกดุจอกใหญ่
63 นาย สหัส  วิฤทธิช์ัย ครู โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)
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64 นาง ฉลอง  ดีการนา ครู โรงเรียนบ้านละลม
65 นาง รวีรัศม์  ศิริปรุ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก
66 นาย เล็ก  ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
67 นาง สุมาลี  ช่วยพนัธ์อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
68 นาง ศรีสุคนธ์  แนบสนิทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสารภี
69 นาย สมนึก  ปิน่โพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
70 นาย เกรียงศักด์ิ  จงเจอืกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
71 นาย ณรงค์  เรืองมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
72 นาย ภาวินันท์  เอกศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
73 นาย สมจติ  สมานรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
74 นาง ธิดา  พวกแสน ครู โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
75 นาย รัชต  ศรีสุระ ครู โรงเรียนบ้านสระแกว้
76 นาย เสวย  ประคอง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี
77 นาง กมลวรรธ  รุ่งเป้า ครู โรงเรียนบ้านโคกพลวง
78 นาย สุภาพ  ป้อมพยบั ครู โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพทิยา
79 นาย วรจกัษ์  ก าเนิดเวช ครู โรงเรียนบ้านจอมศรี
80 นาย อทุัย  เพง็กลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
81 นาง เบญจพร  หิงไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่
82 นาง สุจติรา  สังขเ์สวี ครู โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
83 นาย ชนาธิป  ชะนะพนิ ครู โรงเรียนบ้านสวนหอม
84 นางสาว บุษบา  มนต์พทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
85 นาง ศรีอรุณ  พพิธิภัณฑ์ ครู โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกยีรติ
86 นาง ยวุดี  วงศ์สง่า ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกยีรติ
87 นาง อร่าม  ศักด์ิสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกยีรติ
88 นางสาว ทองมี  อนิทร์ช้าง ครู โรงเรียนโนนตาวิทย์
89 นาย ประสาน  ยอดทองหลาง ครู โรงเรียนโนนตาวิทย์
90 นาง อารีกลุ  ทิศกลาง ครู โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
91 นาง วัชรี  คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดรวง
92 นางสาว ปรียา  นราจนัทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดรวง
93 นาย บุญสม  กลายกลาง ครู โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
94 นาง ปภาวีร์  ชูใจ ครู โรงเรียนบ้านกนัผม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3
1 นางรัชนีย ์ ศรีผา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าเพยีก
2 นายปัญญา  เจริญพจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
3 นายมนัส  นามตะคุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด
4 นายเร่ือง  ศรีแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่จาน
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5 นายปวิชญา  สุขอดุม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิเ์มืองสามัคคี
6 นายพษิณุ  สถติเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลุมขา้ว
7 นายเดียง  ประสิทธิน์อก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม
8 นายอารียศั์กด์ิ  พงษ์นิรันดร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
9 นายมติคม  เทียบโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

10 นายชยพล  ประมูลเฉโก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุก๊
11 นายพรีะวัฒน์  พรีะธรรมเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางไม้
12 นายพฒิุพงศ์  รัตน์สงัดวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
13 นางจนิตนา  สถริวิวัฒน์ ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา
14 นางยพุาพนิ  นิสยนัต์ ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา
15 นายทรงพล  กาญจนรังสิชัย ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา
16 นางบังอร  ศิลา ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา
17 นายพรีะพงษ์  เพชรศรี ครู โรงเรียนจอมทองวิทยา
18 นายดนัย  อยู่กิ่ม ครู โรงเรียนชุมชนจระเขห้ิน (สังฆ์คุรุประชาอปุถมัภ์)
19 นายทนง  เวียงกระโทก ครู โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
20 นางวัฒนา  ฤทธิเ์พชร ครู โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
21 นายศักด์ิชัย  พรมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บ ารุง)
22 นายเอกนาม  เต๊าะกระโทก ครู โรงเรียนบ้านแชะ
23 นายสมเดช  กบูกระโทก ครู โรงเรียนบ้านไชยวาล
24 นายวีระ  อรุณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านไชยวาล
25 นางพรรณี  ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านดอนกรูด
26 นายอารีย ์ ลือกระโทก ครู โรงเรียนบ้านบุยายแลบ
27 นายสมจติร  เชื้อพรวน ครู โรงเรียนบ้านมาบกราด
28 นางอษุามณี  ศรีชมภู ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย
29 นายชวิศ  แม้นเหมือน ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
30 นางอดุมรัตน์  อนิทร์กิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง
31 นางสมใจ  อมรวุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
32 นายวิชา  เสียวครบุรี ครู โรงเรียนบ้านใหญ่
33 นางสาธิตา  พรหมภูวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านองัโกน-ห้วยทราย
34 นางสาวจนิตนา  โม้ทอง ครู โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
35 นางอดิกานต์  ประเสริฐ ครู โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
36 นางนันท์ณภัส  ปาโส ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)
37 นางสถาพร  สาธร ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)
38 นางวัชรีภรณ์  ค าไทย ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)
39 นางสาวเพชรา  พว่งศิริ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
40 นายพงษ์เทพ  สุดใจขาว ครู โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ
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41 นายเชาว์วัฒน์  ค าลอย ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
42 นางพจนี  สาตรา ครู โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
43 นางสาวศิวพร  ฉมิณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ
44 นางศุภลักษณ์  รัตนภูมิ ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
45 นายสุบรรณ  พระเดชกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
46 นางสาวนิชาพร  รัฐสมุทร ครู โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
47 นางปิยภรณ์  ไชยจงัหรีด ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
48 นางอาภรณ์  ศาสตร์สูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
49 นางประยงค์  ศรีตะคุ ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
50 นายชุมพล  ศรีตะคุ ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
51 นางวานิรี  จริะสุโข ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
52 นางสมคิด  ละออไขย์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
53 นางสุรชา  มหาพราหมณ์ ครู โรงเรียนบ้านยางกระทุง
54 นางนันท์นภัส  แวงสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านยางกระทุง
55 นายวรการ  จนัทรมหา ครู โรงเรียนบ้านยางกระทุง
56 นายกฤษดา  ทองค า ครู โรงเรียนบ้านสุขงั (ราษฎร์สามัคคี)
57 นางธณภร  ชื่นจติ ครู โรงเรียนบ้านสุขงั (ราษฎร์สามัคคี)
58 นางอมุาภรณ์  แสงกงพลี ครู โรงเรียนบ้านสุขงั (ราษฎร์สามัคคี)
59 นางสาวศิราลักษณ์  ศิรเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหลุมเงิน
60 นางสาวสุนีย ์ เคียนตะคุ ครู โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อทุิศ)
61 นางละออ  ถนอมตะคุ ครู โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อทุิศ)
62 นางศุภากาญจน์  โอภาสพนัธ์สิน ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
63 นายสมชาย  จริะสุโข ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
64 นางทองปัน  จนัทราดอน ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
65 นางมะลิวัลย ์ พงศ์ผาสุก ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
66 นางลักขณา  ชาญชัยศรี ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
67 นายจรัญ  กองเมืองปัก ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
68 นางทัศนีย ์ สุภพล ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
69 นางลาวัลย ์ พรหมนิล ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
70 นายค ารณ  สุขใหม่ ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
71 นางสมศรี  เง่ือนตะคุ ครู โรงเรียนไผ่สีสุก
72 นางจนิตนา  เจษฏจรัสพงศ์ ครู โรงเรียนไผ่สีสุก
73 นางมาลี  แช่มเมืองปัก ครู โรงเรียนไผ่สีสุก
74 นางเกษร  ลมุลพจน์ ครู โรงเรียนม่วงแกว้วิทยาคาร
75 นางอไุรพร  มงคลหทัยรัตน์ ครู โรงเรียนรักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย)์
76 นางสาวนิภาดา  เกดิมงคล ครู โรงเรียนรักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย)์
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77 นายอภิชิต  กลุพรมราช ครู โรงเรียนรักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย)์
78 นายประจกัษ์  ปิดตะคุ ครู โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
79 นางสุกญัญา  ชาวบัวใหญ่ ครู โรงเรียนวัดบ้านส่อง
80 นางสุวดี  บุญญานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดพรหมราช
81 นางดุสิดา  สดดอน ครู โรงเรียนวัดหงษ์
82 นางสาวประคอง  ป้องกา ครู โรงเรียนวัดหลุมขา้ว
83 นางสาววณิชยา  ครอบดอน ครู โรงเรียนวัดหลุมขา้ว
84 นายจลุ  ยอ่ยพรมราช ครู โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกจิวิทยา
85 นางสุจติรา  แสงเพชร ครู โรงเรียนอาจวิทยาคาร
86 นางปิน่สุดา  นิลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
87 นางฐิติพร  วันละพนั ครู โรงเรียนบ้านโนนเหล่ือม
88 นายสันติ  ภมร ครู โรงเรียนบ้านบุตะโก
89 นางธนภรณ์  อนิเม้ ครู โรงเรียนบ้านระเริง
90 นางสาวสุพชิญา  ชมวิชา ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)
91 นายโชคชัย  ฉายนิทุ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
92 นางบุญเจอื  ศรแสง ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
93 นายมงคล  เขยีนนอก ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์พฒันา
94 นางยพุา  ลาภกระโทก ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์พฒันา
95 นายจรูญ  ปานไธสง ครู โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
96 นายวีรพล  มีศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองขนาก
97 นายสว่าง  พรัิกษา ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเข-้หนองตูม
98 นางอภัย  นาวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเข-้หนองตูม
99 นางอ าพนั  เพยีรไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเข-้หนองตูม

100 นางผกามาศ  ปัดสาโก ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
101 นางณิชาดา  ชยเสนาพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสนวน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 4
1 นายวรพงษ์  แสนเมือง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายมานพ  จนัทรนาคี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
3 นายธวัชชัย  แสงสุข นิติกรช านาญการพเิศษ
4 นายวันเฉลิมพร  อดิศรวิศิษฎ์ ศึกษานิเทศก์
5 นายวินัย  ธรรมภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
6 นายศุภชัย  เทพวิญญากจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิว์ิทยาคาร)
7 นายจรัิฎฐ์  อาจมุณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะกู
8 นายอาคม  เวียงดินด า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
9 นายบัญญัติ  ทับทัน ผู้อ านวยการโรงเรียนพรพทิยาคม

10 นายสุริยนั  พนัธุม์ณี ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
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11 นางประนอม  ผาดจนัทึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มกบงาม
12 นางนฤมล  แสนสุริยะเดชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุง่เตย
13 นายบุญยิ่ง  ครึนสันเทียะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากลาง
14 นายสมศักด์ิ  ภูมิโคกรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียน
15 นางวราภรณ์  ปัตตังทานัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
16 นายณรงค์  กจิสุภา ครู โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกลู)
17 นางจฑุาภรณ์  มูลวิริยกจิ ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
18 นางสาวโรจณีย ์ เดือนแจม่ ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
19 นางเพญ็จนัทร์  กรัุมย์ ครู โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)
20 นางศุภลักษณ์  ชมโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดกลางดง
21 นายอ าพร  มหาชน ครู โรงเรียนวัดกลางดง
22 นางเกศริน  วงษ์เวียน ครู โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
23 นางจนัดี  สิงห์ประสาทพร ครู โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
24 นางสาวชนิดา  บุญน า ครู โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
25 นางประไพศรี  ชิณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าไผ่
26 นางวรัญญา  สินธุสั์งข์ ครู โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิว์ิทยาคาร)
27 นางนงนุช  สโดอยู่ ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี1)
28 นางสุภาพร  โภชนา ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี1)
29 นางสาวนิภา  อนุสกลุเจริญพร ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี1)
30 นางสาวปรียาภัทร์  สีหธนไพศาล ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี1)
31 นางสุชาดา  ชุนจนิดา ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี1)
32 นางนงลักษณ์  กล่ินสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี1)
33 นางธีราพร  แกว้คุณงาม ครู โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกลู)
34 นางกนกวรรณ  จนัทร์เกดิ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
35 นางนงนุช  ทองออ่น ครู โรงเรียนบ้านหนองอเีหลอ
36 นางยวุดี  เพิม่พลู ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
37 นางจงกล  กจิสุภา ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
38 นางเพญ็พร  ขนัธม ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
39 นางมยรีุ  โป้วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหินเพงิ
40 นางศุภมาส  วันทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา
41 นายเฉลียว  โคตรค า ครู โรงเรียนสระน้ าใสวิทยา
42 นางจติโศภิน  หินออ่น ครู โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
43 นางนวลจนัทร์  เวียงดินด า ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
44 นางมะลิษา  บรรณาภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าเล่ือนสามัคคี
45 นางจริาพร  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่าเล่ือนสามัคคี
46 นางสมบัติ  ยิ้มช้อย ครู โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
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47 นายวิรัติ  ศรีเงินยวง ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
48 นางชูศรี  หึกขนุทด ครู โรงเรียนบ้านหัวป้าง
49 นางกญัญารัตน์  มหาชน ครู โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
50 นางผุสสดี  มีอารีย์ ครู โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
51 นางพมิพใ์จ  คนรู้ ครู โรงเรียนวันอาสาพฒันา 2520
52 นางสินีนาถ  ปัญจศิล ครู โรงเรียนบ้านหนองสลักได
53 นางสิริพร  พยงุสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองสลักได
54 นางประภา  วัฒนวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอปุถมัภ์)
55 นางปานระพ ี อนิทร์พนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอปุถมัภ์)
56 นางจนัทร์  มูลมณี ครู โรงเรียนหนองน้ าใส
57 นางมะลิ  อู่ทรัพย์ ครู โรงเรียนหนองน้ าใส
58 นายสมดุลย ์ มีอ านาจ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง
59 นางเนตรนฤชา  ศรีเพชร ครู โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)
60 นางกติติมา  หล่าจนัทึก ครู โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)
61 นายชาติ  วิเศษอดุม ครู โรงเรียนถนนมิตรภาพ
62 นางสมพร  ศิริโชติ ครู โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
63 นางอรอนงค์  จนัทรนาคี ครู โรงเรียนหนองน้ าขุ่น
64 นางรจนา  พนิิจ ครู โรงเรียนหนองน้ าขุ่น
65 นายสมยศ  เอยีการนา ครู โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
66 นายมานิตย ์ นาดี ครู โรงเรียนบ้านซับศรีจนัทร์
67 นางเครือวัลย ์ วนกลาง ครู โรงเรียนบ้านมะค่างาม
68 นางประไพพศิ  ศรีมิตร ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
69 นางแสงเดือน  แสนเมือง ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
70 นางสาวรสสุคนธ์  แสนศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที ่210
71 นางอ าพร  ยะจนัทึก ครู โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
72 นายมนตรี  โดนหมั้น ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่า
73 นางลลิดา  เลิศเขม็นาค ครู โรงเรียนบ้านกดุจกิ (รัชชุศิริอนุกลู)
74 นางภัสสร  สุขนาบุญ ครู โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ
75 นางสาวสงวน  เป็นกระโทก ครู โรงเรียนโค้งยางวิทยา
76 นางสุพฒัณี  ทับสูงเนิน ครู โรงเรียนโนนค่าวิทยา
77 นายพจน์  ชุมเพชร ครู โรงเรียนชินวงศ์อปุถมัภ์
78 นางดวงแกว้  สัตยแ์สง ครู โรงเรียนบ้านทุง่สะแบง
79 นางระพพีร  ทอดสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านทุง่สะแบง
80 นายเศกสิทธิ ์ วัฒนประพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่
81 นางสมหมาย  ข าโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
82 นายณัฐพงษ์  ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
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83 นายอนุพงศ์  ภิญโญ ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
84 นางรัศมีเพญ็  นันทกลุ ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
85 นางณัฐฐินันท์  ธรรมะจติต์ิ ครู โรงเรียนบ้านแกน่ท้าว (อโศกสงเคราะห์)
86 นางสุกานดา  ผินสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์)
87 นางสาวศรีพนม  จา้งประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย
88 นางวันเพญ็  จามรมาน ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือเกา่
89 นางสุวิจติร  วรรณมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือเกา่
90 นางกญัญลักษณ์  พนัธุย์างน้อย ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
91 นางผกามาศ  วงษ์ทองค า ครู โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิว์ิทยาคาร)
92 นางสมพศิ  โยธะวงษ์ ครู โรงเรียนวัดกลางดง
93 นายสินชัย  งามเชื้อชิต ครู โรงเรียนบ้านหมูสี
94 นางวัชรี  ภูท่อง ครู โรงเรียนบ้านห้วยลุง
95 นายเชาวลิต  แจง้สว่าง ครู โรงเรียนบ้านล าทองหลาง
96 นายธีรพนัธุ ์ มีผูก ครู โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
97 นางบุญประสพ  มรรคุวัฒนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
98 นายสุนันท์  ชาญสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ
99 นายสมศักด์ิ  ลาภานิกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่

100 นางจารุนันท์  อนิทกลู ครู โรงเรียนบ้านโนนกระโดน
101 นายสืบศักด์ิ  สืบตระกลู ครู โรงเรียนบ้านปรางคล้า
102 นายสมศักด์ิ  อาจไธสง ครู โรงเรียนบ้านปรางคล้า
103 นางพชัรินทร์  พลพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเด่ือ
104 นางวิมลพร  บุญเติม ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
105 นายวิทยา  มามขนุทด ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)
106 นางฉลวย  อน้ขวัญเมือง ครู โรงเรียนบ้านหินเพงิ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5
1 นายภาณุวัฒน์  เอื้องค าประเสริฐ ศึกษานิเทศก์
2 นางณิญดาภรค์  พนัชนะ ศึกษานิเทศก์
3 นายเฉลิม  เพยีซ้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกดุม่วง
4 นางสาวอมัพร  พรหมไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุสระแกว้
5 นายสมพร  มั่งมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์)
6 นายถนัด  ภูมิอภินันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพนัดุง
7 นายสิปปกร  แกว้ทองหลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง
8 นายปฐมพร  เปล่งคงคม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง
9 นายพงศ์สันต์  มูกขนุทด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหิงห้อย

10 นายญาณวิทย  เกยีรติสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินดาด
11 นายโสฐพล  บนภัทรวรรษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหนือทัพร้ัง
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12 นายสิงห์  บุญธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
13 นายสุเทพ  กล่ันจตุัรัส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอปุถมัภ์)
14 นายกฤษณะ  มรกต รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
15 นายอนันต์  คงธนกติติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงปรือ
16 นายสุริยนั  รักทรง ครู โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์
17 นางรัตนาพร  ธรรมจารี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุม่วง
18 นางสุดาภรณ์  เพยีซ้าย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุม่วง
19 นางปาวิณา  อร่ามเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุม่วง
20 นายรวมดี  เมนขนุทด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุม่วง
21 นางฉวีวรรณ  ต้นทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุม่วง
22 นางสาวสมหมาย  สาครวัฒนา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
23 นางจารุกานต์  นรินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
24 นางจารี  เครือณรงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
25 นางนัญลักษณ์พร  รอดกลาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไขน่้ า
26 นางวิไลภรณ์  อภิญญาพงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
27 นายเสถยีร  หนูทอง ครู โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา
28 นางส ารวย  ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนด่านขนุทด
29 นางธัญดาภัทร  นวโพธิรัตน์กลู ครู โรงเรียนด่านขนุทด
30 นางพมิพถ์นอม  วงค์ภาสกลาง ครู โรงเรียนด่านขนุทด
31 นางสาวสุรีพร  สวนแกว้เมือง ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
32 นางเรณู  เงินโคกสูง ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
33 นายริม  แนบพดุซา ครู โรงเรียนนศิริบ้านไร่
34 นายอมรศักด์ิ  กมุขนุทด ครู โรงเรียนบ้านกดุนางทอหูก
35 นางวิมล  ดีหมื่นไวย์ ครู โรงเรียนบ้านกดุไผ่
36 นายว่องไว  กวดขนุทด ครู โรงเรียนบ้านเกา่-บ้านน้อย
37 นายถวิล  ภูเวียงแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์)
38 นางอรุณี  ข าเทศเจริญ ครู โรงเรียนบ้านค้างพลู
39 นายประเสริฐ  ค าภิบาล ครู โรงเรียนบ้านคู (ประชาอปุถมัภ์)
40 นายสมศักด์ิ  จติสุข ครู โรงเรียนบ้านโคกแขวน
41 นางศรีศิริ  บูรณะ ครู โรงเรียนบ้านโคกแฝก
42 นายศิริชัย  ขวัญบุญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
43 นายประมาณ  ไพลกลาง ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่
44 นางบังอร  กลขนุทด ครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
45 นายอรุณี  ต่อศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
46 นางนพร  วัดล้อม ครู โรงเรียนบ้านจาน
47 นายบุญธรรม  หวังคุ้มกลาง ครู โรงเรียนบ้านชีวึก (สัง)ประชาสรรค์)
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48 นายช านาญ  บอกสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
49 นางสุรินทร์  แคนยา ครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
50 นายสมาน  แคนยา ครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
51 นางปวีณา  บอกสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
52 นายบุญเลิศ  กอกสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
53 นายมานะ  เสวขนุทด ครู โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
54 นายบัณฑิต  ตรีกลางดอน ครู โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค
55 นายสมศักด์ิ  มุสิกพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
56 นายเชิดชัย  พรมพนัธ์ใจ ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
57 นายพลศักด์ิ  ศิริกลุ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
58 นางสายรุ้ง  ศิริกลุ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
59 นายฉลวย  ธรรมจารี ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
60 นายร่วม  กองเอยีด ครู โรงเรียนบ้านโตนดพนูผลวิทยา
61 นางนันทวัลย ์ รักษ์พลพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
62 นางสมพษิ  เพลียซ้าย ครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
63 นายวัลลพ  พนัธ์โตดี ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง
64 นางยาใจ  หนูสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง
65 นางวราภรณ์  ดาวดวงน้อย ครู โรงเรียนบ้านท านบพฒันา
66 นางสุวรรณา  อมรวิจติร ครู โรงเรียนบ้านนา
67 นางสมศรี  มาตรโคกสูง ครู โรงเรียนบ้านโนนง้ิว
68 นายชูศักด์ิ  พลยงู ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล
69 นายณรงค์  เลิศนิรันดร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
70 นายพรชัย  ศรีเนาวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนพทุรา
71 นายภิรมย ์ อนุตรวิชา ครู โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
72 นางล าพงึ  โตวราธรรม ครู โรงเรียนบ้านบึงออ้ (ปุน่อปุถมัภ์)
73 นางสมถวิล  รวมใหม่ ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ าฉา่สามัคคี
74 นายศานิต  ทัศกลุ ครู โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
75 นายปรีดา  ขอสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านพนัชนะ
76 นางจรินทร์  ชนะมาร ครู โรงเรียนบ้านโพธิต์าสี
77 นางอจัฉริยาพร  รัตน์ทรงจนัทึก ครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
78 นางสาวยพุาพนัธ์  เสียดขนุทด ครู โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
79 นายดุษฎี  เกตชนก ครู โรงเรียนบ้านละเลิงพมิาน
80 นายอนันต์  เนาว์สันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกลู)
81 นายสมหมาย  ชายขนุทด ครู โรงเรียนบ้านวังยายทอง
82 นางสาวจรัสศรี  วีระพรรณไพโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
83 นายสมภพ  เรืองจาบ ครู โรงเรียนวัดกดุน้ าใส
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84 นางพรทิพย ์ ดีน้อย ครู โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
85 นายสมควร  ต้ังใจ ครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน
86 นางส ารวย  เพยีมะลัง ครู โรงเรียนบ้านส านักตะคร้อ
87 นายสังเวียน  ค าสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
88 นางส าราญ  ธีรศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านเสมา
89 นางสีนวล  เมืองจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองประดู่
90 นายวิชัย  ค ามีภา ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
91 นางจนัทรสุพร  ปล่ังกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
92 นางศุภรัศม์  วิปสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
93 นางสาวนารี  ดาวจนัอดั ครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
94 นายธวัชชัย  มหิพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
95 นางสาวนริศรา  เหิมขนุทด ครู โรงเรียนบ้านหาญ
96 นายสมคิด  จริจกัรชัย ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
97 นางสุกญัญา  คูณขนุทด ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
98 นางวิไลลักษณ์  คมขนุทด ครู โรงเรียนบ้านหินหล่อง
99 นางจรีพรรณ  สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

100 นางกญัญา  พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
101 นายสมพงศ์  ภูมิโคกรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
102 นางถนอมจติร  ยวดขนุทด ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
103 นางกาญจนา  คีรี ครู โรงเรียนบ้านออ้ไพล
104 นางปราณี  ปรุงศิลป์ ครู โรงเรียนบ้าหนองพลวง
105 นายประพจน์  นาคประกอบ ครู โรงเรียนมาบกราดวิทยา
106 นางสถาพร  เหวขนุทด ครู โรงเรียนวัดสระจรเข้
107 นางละเอยีด  เกยีรติวิบูลยจ์ติร ครู โรงเรียนวัดสระจรเข้
108 นางสุทิน  สักกสินานนท์ ครู โรงเรียนสระพระขมาดไพร
109 นายวีระชัย  ถาวรประวัติ ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
110 นางคุณากร  ศังขจนัทรานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
111 นางนงลักษณ์  สระแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
112 นายนคร  บูรณะขจร ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
113 นายโสรัจ  เชื้อมั่ง ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
114 นางบ าเพญ็  เกษทัน ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 6
1 นายวิสุทธิ ์ อสิระพายพั ศึกษานิเทศก์
2 นายสมเกยีรติ  กระเดา ศึกษานิเทศก์
3 นายสนอง  เรืองประทีป ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะเดา 
4 นายนิติภูมิ  การนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 
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5 นายสายชล  ทรงด้วงทุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแค 
6 นางอดุมพร  พนัธุธ์รรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี)
7 นางสมพร  หาญภักดีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบง (ต าบลเมืองคง)
8 นายผดุง  เกดิศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทุง่ 
9 นางวลัยลักษณ์  กนัแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรโยง 

10 นายศตวุฒิ  ร่ืนกหุลาบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากิ่ม 
11 นายทิพย ์ หงษ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก ้
12 นายลือชัย  ศรีประภาพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 
13 นายปริญญา  ประจง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง 
14 นางสาวไกรเลิศ  โพธิน์อก ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่ือม
15 นางนิตยา  ทินราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพน 
16 นายสมชาย  นาโสก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบกงุ 
17 นายจ ารูญ  ภูบังเดือน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์
18 นายสงบ  บุดดาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 
19 นายสุนทร  ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
20 นายเฉลียว  แดนไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง 
21 นางสุจติรา  กระเดา ครู โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 
22 นายสุเทพ  วรรณสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง 
23 นายอ าพร  บาลเยน็ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
24 นายสงคราม  สุมารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสีสุก 
25 นายหอมจนัทร์  จนัภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านโสกสนวน
26 นายเสถยีร  ยอดดี ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า 
27 นางกมลา  เรืองประทีป ครู โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 
28 นางอารีวัน  บุตรลี ครู โรงเรียนบ้านกดุปลาฉลาดหนองปรือ 
29 นายบุญถม  พมิล ครู โรงเรียนบ้านนาแค
30 นางเชาวลี  จ าปามูล ครู โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 
31 นายราชัย  ศรีศุภร ครู โรงเรียนบ้านหัวหนอง 
32 นางมนทกานต์  ทองขาว ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง 
33 นางจงรักษ์  ดงอเุทน ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
34 นางจนัทิพย ์ รองศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
35 นางเสน่ห์  เกยีรปุรุ ครู โรงเรียนบ้านตะโกทุง่ (คุรุราษฎร์ฯ) 
36 นางชนิดา  พนัธุดี์ ครู โรงเรียนบ้านตะโกทุง่ (คุรุราษฎร์ฯ) 
37 นายศิริชัย  มะปะโม ครู โรงเรียนปริยติัไพศาล 
38 นางสาวรัชรินทร์  เอื้อสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 
39 นางสาวประไพพรรณ  พงศ์วรเสนีย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 
40 นางสาวญาดา  พจนา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 
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41 นายประเสริฐ  เพช็รนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
42 นางภรณ์เพชร  ทินราช ครู โรงเรียนบ้านหมัน 
43 นายด าเนิน  หนูตอ ครู โรงเรียนบ้านหมัน 
44 นางประไพศรี  ไกรอ่ า ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 
45 นางณัชชารีย ์ บวรไชยอนันต์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
46 นางสินีนาฎ  ปล้ืมมะลัง ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 
47 นางอจัฉรา  บุญกลาง ครู โรงเรียนบ้านไทรโยง 
48 นายประยรู  วรรณารักษ์ ครู โรงเรียนวันครู โรงเรียน2502
49 นางเภาวณา  เดชาวุฒิ ครู โรงเรียนวันครู โรงเรียน2502
50 นางทองร่วม  บืนขนุทด ครู โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 
51 นางมณฑา  โอจารุทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
52 นางกนกวรรณ  บับใหม่ ครู โรงเรียนบ้านเสมา 
53 นางอญัชุลี  ดีสวน ครู โรงเรียนบ้านเสมา 
54 นายปิน่  ชวนนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง้น้อย 
55 นายฉนัทากร  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 
56 นายนักรบ  ภัทรบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)
57 นางจฑุารัตน์  คุ้มบัว ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 
58 นายสุธี  จนัทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 
59 นางหนูทรัพย ์ ทินจอง ครู โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิป์ระชาสรรค์)
60 นายสมบูรณ์  ทองพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 
61 นางสุพ ี ผิวขาว ครู โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจติรอปุถมัภ์) 
62 นายประวัติ  เลิกนอก ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองไขผ่ า
63 นางร าไพ  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านง้ิว 
64 นายปรุงศักด์ิ  เจริญใจ ครู โรงเรียนบ้านง้ิว 
65 นางบุญเรือน  สีสาผา ครู โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 
66 นางภัณฑิรา  ภัทรธีรนาถ ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 
67 นายสมไชย  แกว้หิน ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
68 นายไกรเดช  ศรีศุภร ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
69 นางสมพร  พบิูลยรุ่์งเรือง ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 
70 นางปิยฉตัร  บรรจงปรุ ครู โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 
71 นางธัญญวีร์  นามวันสา ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง
72 นางสกลุรัตน์  ฉ่ าปุก๊ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก ้
73 นางกติติก าจร  วัชระเสถยีร ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 
74 นางนิยะดา  นาโสก ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง
75 นางชลิต  ญาณอบุล ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 
76 นางทิวทัศน์  ศรีละครเลิศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโจด
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77 นางสว่างจติต์  อนิทโร ครู โรงเรียนบ้านโคกสี 
78 นายเสรี  มัครมย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนคนทา 
79 นางเพญ็ศรี  ชิดสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
80 นางสาวศิริพร  ทองอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังโพธิ ์
81 นางเกษราภรณ์  ยวงทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่ือม 
82 นางปทุมวัน  คงมี ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเบีอ้งสามัคคี
83 นางสุรีภรณ์  เพชรล้ า ครู โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 
84 นางสุจติรา  สืบมา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 
85 นางสุคนธ์  ลุนบง ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลยอ์นุสรณ์)
86 นายสมบัติ  สาโส ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง 
87 นางสมศรี  สุดสาร ครู โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์
88 นางบานเยน็  ยอดเขื่อง ครู โรงเรียนบ้านฝาผนัง 
89 นายทองสม  จนัทะสอน ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ 
90 นายสฤษด์ิเดช  ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง
91 นางฐิติวรรณ  บุญวีรบุตร ครู โรงเรียนบ้านโนนสัง
92 นางปทุมมาศ  มูลเสนา ครู โรงเรียนบ้านแฝก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7
1 นายอรรณพ  นันทไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์
2 นางปราณี  พลแกว้ ศึกษานิเทศก์
3 นายสัญชัย  ขวัญมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางวิทยา
4 นายพรศักด์ิ  ค้าขาย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
5 นายเกรียงศักด์ิ  ทันใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน
6 นายโสรัตน์  ศรีนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโนนแดง
7 นายทองด้วง  โพธิจกัร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกรกส าโรง
8 นายประวัติ  พรมมิราช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
9 นายนพดล  โสดาปัดชา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านทุง่สว่าง

10 นายธัชพล  ออ่นสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมมิตรพฒันา
11 นายชุมพล  แกว้ยอด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองห่าง
12 นายทวี  บุไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเพด็วิทยา
13 นางอรุณรัตน์  เทียมไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจากวิทยา
14 นายจ านงค์  สินอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว
15 นายสุวโรจน์  ยิ่งธนฐานนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่
16 นายสมจติร์  เยี่ยงเสือ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอทุัยพมิาย
17 นายแสวง  ชาญเขว้า ผู้อ านวยการโรงเรียนจารยต์ ารา
18 นายทรงพจน์  แสงสุบิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมะค่าสามัคคี
19 นายบรรจบ  ระบือสันเทียะ ผู้อ านวยการโรงเรียนพมิายสามัคคี 1
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20 นายนิติ  ค้าขาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อทุิศ"
21 นายบุญชู  นมัสการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกระเบือ้งหนองหัวช้างสามัคคี
22 นายอรุณรัตน์  ไลไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา
23 นายเผด็จ  จนัทร์เพญ็ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพมิายสามัคคี 1
24 นายพษิณุพร  บุญเรือน ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
25 นางปรัศณีญาพร  พวงสันเทียะ ครู โรงเรียนดอนมัน
26 นายประเสริฐ  พวงสันเทียะ ครู โรงเรียนดอนมัน
27 นายสุนทร  พรัิกษา ครู โรงเรียนช่องแมวพทิยา
28 นางวิชนี  ขนุภิรมย์ ครู โรงเรียนช่องแมวพทิยา
29 นางสุจติรา  สุวรรณศักด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนประทาย
30 นางกหุลาบ  พราหมณ์กระโทก ครู โรงเรียนชุมชนประทาย
31 นางละม้าย  ปิดตาฝ้าย ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกเพด็หนองไม้ตายพทิยา
32 นางทิพยสุ์ดา  แกว้ขอ้นอก ครู โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
33 นายสมัย  จนัทีนอก ครู โรงเรียนดอนอลุ่ีม (ประชารัฐพฒันา)
34 นางสาวรุ่งจติ  ปรัชญาสันติ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
35 นางพาพศิ  อยู่ภักดี ครู โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก
36 นายชุมนุม  คุ้มบัว ครู โรงเรียนปราสาทหินนางร า
37 นางสุภาพรรณ  นิลศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองเด่ิน
38 นายวีรศาสตร์  วงศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองเด่ิน
39 นางวารี  เทพจติร ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา
40 นางวรรณมาศ  เรืองธนานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคา
41 นางทัศมาพร  สีใส ครู โรงเรียนบ้านตลาดไทร
42 นางสมบัติ  ทะชาดา ครู โรงเรียนส่ีแยกศรีอรัญวิทยา
43 นางจฑุามาศ  น่วมส าโรง ครู โรงเรียนเมืองโดนส าโรง (รัฐประชานุกลู)
44 นางร่วมจติ  แจม่เพชร ครู โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
45 นายประยรู  จนัทร์ปัญญา ครู โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนง้ิว
46 นางสมพศิ  ฤทธิสิ์งห์ ครู โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
47 นายพรมมา  ศรีค าเวียง ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
48 นายประชุม  คมข า ครู โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
49 นางนวลฉวี  สุวรรณทา ครู โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
50 นายไพศาล  ช่อชัยกลุ ครู โรงเรียนบ้านไพล
51 นายสังเวียน  ภาระพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านออ้ประชาสามัคคี
52 นายทวีวงค์  ศิรินาม ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
53 นายสุเวทย ์ ทาวี ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
54 นางวรรณะ  ต้ังคณา ครู โรงเรียนบ้านเตยประชาบ ารุง
55 นายจรวย  นาคดิลก ครู โรงเรียนบ้านกระเบือ้งใหญ่
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56 นางปราณี  พลเมือง ครู โรงเรียนบ้านกระเบือ้งใหญ่
57 นายวุฒิพงษ์  พรหมรศ ครู โรงเรียนวัดวังน้ า
58 นายสมชาติ  พรมกลัดพะเนา ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)
59 นายสุริยะ  กนึพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนแซะ
60 นางวาสนา  พพูมิาย ครู โรงเรียนอนุบาลสุริยาอทุัยพมิาย
61 นางปิติมาส  จิ๋ววิเศษ ครู โรงเรียนกลุโน
62 นายวิเชียร  สืบค้า ครู โรงเรียนกลุโน
63 นางมาริสา  ยนิดีตระกลู ครู โรงเรียนกลุโน
64 นางนิศานาถ  ผลนา ครู โรงเรียนกลุโน
65 นางสาวพชัรี  พมิพป์รุ ครู โรงเรียนบ้านคล้า
66 นายประเทือง  มวยดี ครู โรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพฒันา)
67 นายถาวร  วัชรประทีป ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พฒันา)
68 นางวารี  พลฉมิ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พฒันา)
69 นางสาวกสุุมา  ผ่ึงพมิาย ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
70 นางสุพร  ค้าคุ้ม ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
71 นายศุภกติต์ิ  เชื่อมชิต ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจกิ
72 นายประสิทธิ ์ ปุมพมิาย ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
73 นายกติิกร  จนัทรสุด ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
74 นายวัชรีสาร  พจน์ปริญญา ครู โรงเรียนพมิายสามัคคี 1
75 นางพชัรี  มานะยิ่ง ครู โรงเรียนพมิายสามัคคี 1
76 นางเพญ็ศรี  สอพมิาย ครู โรงเรียนพมิายสามัคคี 1
77 นางประไพพร  พมิพจ์นัทร์ ครู โรงเรียนพมิายสามัคคี 1
78 นางสาวพชัร์อมัพร  ควบพมิาย ครู โรงเรียนพมิายสามัคคี 1
79 นายอดุม  เบาแรง ครู โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
80 นางดัชนี  เบาแรง ครู โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
81 นางประหยดั  ค าภิมูล ครู โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
82 นางพจมาน  เพาพาน ครู โรงเรียนบ้านพทุรา
83 นางพรทิพย ์ ตรีสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านดงประชานุกลู
84 นายปรีชา  ตีเหล็ก ครู โรงเรียนหนองบัวลอย
85 นายนิยม  วาจาสัตย์ ครู โรงเรียนหนองบัวลอย
86 นายประจง  ธีรพงศธร ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพมิาย 2
87 นายขจร  เล่ียมรัตน์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพมิาย 2
88 นายคม  พงษ์พมิาย ครู โรงเรียนบ้านโนนกระเบือ้งหนองหัวช้างสามัคคี
89 นายสมจติร  เฉลิมแสน ครู โรงเรียนเพชรหนองขาม
90 นางสาวจรีวรรณ  ปอพมิาย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพมิาย 4
91 นายไตรรัตน์  น้อมกลาง ครู โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก
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92 นายสุจนิต์  พรหมเพศ ครู โรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อทุิศ)
93 นางสุวิมล  พรหมเพศ ครู โรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อทุิศ)
94 นางสุรีย ์ กรุพมิาย ครู โรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อทุิศ)
95 นางสาวกญัญา  สุขศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
96 นางจรีะพนัธ์  จนัท ามา ครู โรงเรียนพกิลุทอง
97 นางพมิลพร  ปัตตาเทสัง ครู โรงเรียนพกิลุทอง
98 นางสาวอ าไพ  โกพมิาย ครู โรงเรียนพกิลุทอง
99 นายศิริพงษ์  วุฒิพงศ์กลุยศ ครู โรงเรียนบ้านดอนล าดวน

100 นายเอกชัย  คุณาจารย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนล าดวน
101 นางสมพศิ  ตุ้มนอก ครู โรงเรียนบ้านประสุข
102 นางสุกญัญา  ขวัญมา ครู โรงเรียนบ้านละโว้
103 นางกสุุมา  นาคพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาด า
104 นายเลิศรวยศักด์ิ  พนัธุว์งศ์ ครู โรงเรียนวัดสองพีน่้อง
105 นางบุปผา  ปักการะโน ครู โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
106 นายเสถยีร  วิจารจติต์ ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
107 นายสิทธิชัย  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
108 นายสุทธิพนัธ์  บุญศร ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด
109 นายประเสริฐ  ท่าพมิาย ครู โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)
110 นางสมหมาย  ภูนพมาศพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา)
111 นางมาลัย  เทพกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
112 นางผกากรอง  เจาะจง ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่โนนหาดวิทยา
113 นางนลิษา  เครือน้ าค า ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร
114 นางสุนันท์  พะธะนะ ครู โรงเรียนบ้านดอนยาว
115 นายสุรศักด์ิ  หมู่เพชร ครู โรงเรียนบ้านโนนยอ
116 นายสุระ พราหมณ์กระโทก ครู โรงเรียนบ้านเตยกระโตน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1
1 นางสุภาพร  มณีพงศ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
2 นางประจวบ  บุญรอดชู นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
3 นายสินเทา  บุญขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ"
4 นายประชา  ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านตาล
5 นายวิชัย  จติรพศิาล ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหมน
6 นายศิลปวิทย ์ ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจงัหูน
7 นายนิวัตร  นวลสนอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระพรหม
8 นายไสว  สุดทองคง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพร่
9 นายสถติย ์ ปัน้วงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่

10 นายวีระ  นิลวิเชียร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่านคร
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11 นายส าเริง  นวลปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร
12 นายสกรินทร์  สนธิวงศ์รัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
13 นายเฉลิมพล  ปิยจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจดีย์
14 นายอสุ่าห์  ด าวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
15 นางอนงค์  ช่วยพนัง ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
16 นางโสภา  อนุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
17 นางดารา  พฒันโศภนพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
18 นายไชยยนัต์  พทุธิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปากพญา
19 นางมัลลิกา  วิเชียรมณี ครู โรงเรียนวัดพงัสิงห์
20 นางกณัฑ์กฤษา  สุดทองคง ครู โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
21 นางวรรดี  แพรกทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยยงู
22 นางจนัทนี  ไหมบุญแกว้ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
23 นางปิยาภรณ์  ธรรมรงค์รัตน์ ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล
24 นางเบญจวรรณ  อภิศักด์ิมนตรี ครู โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
25 นางชนิกรรดา  เพชรชนะ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์สด็จ
26 นางณัฏฐิรา  ทิพยรั์ตน์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
27 นางพรหมพรรณ  เจริญพลู ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
28 นางละมัย  ชีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ าเกา่
29 นายสุธน  ชีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ าเกา่
30 นายเชษฐ์  เกตุเกล้ียง ครู โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม
31 นายไสว  สุขสม ครู โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม
32 นางชฎามาศ  กจิวิจารณ์ ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
33 นางประไพ  มาลยาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านตาล
34 นางจติรา  ไชยบุญ ครู โรงเรียนวัดชัน
35 นางสาววรรณี  แสงผะกาย ครู โรงเรียนวัดชัน
36 นางวรรณคดี  นิ่มวิจติร ครู โรงเรียนวัดชัน
37 นางวรรณดี  เพชรส ารวล ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
38 นางสุวาณี  รัตนไชย ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
39 นางนวลพร  ดาวัลย์ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
40 นายณัฐภัท  ไม้เรียง ครู โรงเรียนวัดเทพธิดาราม
41 นางอกัษร  รักทอง ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ"
42 นางปรียาพร  เพช็รสงฆ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ"
43 นางมารศรี  แกว้หนองเสม็ด ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ"
44 นางสาวเยาวลักษณ์  ขวัญแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ"
45 นางจ านงค์  อนิทรสมเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
46 นางสมหมาย  วีระพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
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47 นางณัฏฐ์วรัตน์  สัตยาสุชีพ ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
48 นายปัญญา  จนัทร์สุข ครู โรงเรียนวัดบางใหญ่
49 นางปราณี  นวลแกว้ ครู โรงเรียนวัดท่านคร
50 นายสมปราถน์  บุญรอดชู ครู โรงเรียนวัดนาวง
51 นางเยาวภา  รักรอด ครู โรงเรียนวัดกดั
52 นางเฉลียว  ทองค าดี ครู โรงเรียนวัดไสมะนาว
53 นางพชัรี  ไชยสุภา ครู โรงเรียนวัดไสมะนาว
54 นายจรัญ  ปานนิยม ครู โรงเรียนวัดแพร่
55 นางสุชาดา  อดุมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง
56 นางราตรี  ทองมี ครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่
57 นางมนัสวินี  เทพประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดกดั
58 นางสมจติ  อุ้ยส้ัว ครู โรงเรียนบ้านห้วยยงู
59 นางยี่สุ่น  ถาวรพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดจนัทร์
60 นางปราณี  จติรพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดดินดอน
61 นางสาวอรทัย  พฒันกลุ ครู โรงเรียนบ้านส านักใหม่
62 นางวรรณา  ไชยภู ครู โรงเรียนบ้านสันยงู
63 นางสาววิไล  โรจนศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านตลาด
64 นางสาวปราณี  ชูทอง ครู โรงเรียนวัดดอนตรอ
65 นางอไุร  รอดเหล่ือม ครู โรงเรียนวัดสระไคร
66 นางผาณิต  นาท่ม ครู โรงเรียนวัดโคกกะถนิ
67 นางพวงน้อย  ศิริพงศ์ ครู โรงเรียนวัดนาวง
68 นางนันทิยา  ทองวิจติร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5
69 นายธนาวุฒิ  เทพลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเคียน
70 นางจ าเนียร  ขนุชุม ครู โรงเรียนวัดพระมงกฎุ
71 นางประพมิพ ์ นัทธีเชาว์ ครู โรงเรียนวัดพระมงกฎุ
72 นางสมศรี  พรหมอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
73 นางบุญเร  กจิบรรณ ครู โรงเรียนวัดท่างาม
74 นางออมสิน  สุวรรณชาติ ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง
75 นางจนิตนา  บุญบ ารุง ครู โรงเรียนบ้านยา่นซ่ือ
76 นางพรรณฤพร  พฒันเกษตรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
77 นางบุษปาณี  จนัทร์ด า ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
78 นายจรัญ  กาละวิก ครู โรงเรียนวัดมุขธารา
79 นางประเสริฐ  มีเถื่อน ครู โรงเรียนบ้านปากพญา
80 นายประสานต์  ช่วยหนู ครู โรงเรียนวัดโดน
81 นางหนูพบ  อมรลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส
82 นางสาวอารยา  โอรพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
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83 นางวรรณี  ชุมทอง ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
84 นางวาสนา  รัตนวรรณี ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
85 นางกนกรัตน์  อนิทร์ณรงค์ ครู โรงเรียนวัดนางพระยา
86 นางพชัรี  ชุมพล ครู โรงเรียนวัดท่านคร
87 นางนัยนา  พลศร ครู โรงเรียนวัดท่าแพ
88 นางยพุนิ  กาญจนโสภาคย์ ครู โรงเรียนวัดทางพนู
89 นายสุธีพล  มีสุนทร ครู โรงเรียนวัดทางพนู
90 นายบุญเสริม  ซ้ายคล้าย ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง
91 นางจรรยา  โภคากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง
92 นายประภาส  ไทรทองค า ครู โรงเรียนวัดป่าหวาย
93 นางก าลัย  ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านบางไทร
94 นางบุญยนื  กิ่งถาวร ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง
95 นางมาลี  ตลึงจติร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
96 นางวรรณา  ผลหิรัญ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
97 นางละออ  กาพยเ์กดิ ครู โรงเรียนวัดวังไทร
98 นางกฤตยา  โอมาก ครู โรงเรียนวัดจนัทร์
99 นายสมมาส  เหรียญไกร ครู โรงเรียนวัดใหม่ทอน

100 นางธิรานาฎ  พงธิพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดปะ
101 นายธงชัย  เอยีดสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านส านักใหม่
102 นายตุลาคม  ไตรยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านส านักใหม่
103 นางประยรู  สุมาลี ครู โรงเรียนวัดวังหงส์
104 นางอบุล  สุขเนาว์ ครู โรงเรียนวัดเจดีย์
105 นางสมบูรณ์  ราชบ าเพงิ ครู โรงเรียนวัดเจดีย์
106 นางอติพร  อกัษรเงิน ครู โรงเรียนวัดคีรีกนัทร์
107 นางสุพตัรา  มณีออ่น ครู โรงเรียนวัดคีรีกนัทร์
108 นางบุษบง  ทองอนันต์ ครู โรงเรียนวัดคีรีกนัทร์
109 นายสุชาติ  ประทุมมาศ ครู โรงเรียนวัดคีรีกนัทร์
110 นางปรีดา  เสวกพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านร่อน
111 นางวีณา  ชนะสงคราม ครู โรงเรียนบ้านสันยงู
112 นางนภวรรณ  รัตนบรรเทิง ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิส์ถติย์
113 นายสมชาย  ปรีชาพร ครู โรงเรียนบ้านบางไทร
114 นายสุรพงษ์  ด าฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม
115 นายประเสริฐ  วิเชียรสราง ครู โรงเรียนวัดท้ายส าเภา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2
1 นางพรรณี  สกณุา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายเสรี  สุวรรณประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
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3 นายสุวัฒน์  รัตนพนัธุ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นางอาภรณ์  พวัพนัธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
5 นายอทัธนีย ์ ศันสนียกลุ ศึกษานิเทศก์
6 นายสมหมาย  พลายแกว้ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
7 นางเพญ็ศรี  ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
8 นางประทุม  ผิวผ่อง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
9 นายโกวิทย ์ บุญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเพญ็ญาติ 

10 นายจรวย  สุขาทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 
11 นายเกยีรติกอ้ง  บุญยารุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนสูง
12 นายส าราญ  แร่ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขากลาย
13 นายสมศักด์ิ  รอดสีเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะยวน
14 นายสุพจน์  รัตนบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุง่สง
15 นายกมลศักด์ิ  ทองปัสโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว
16 นายสมเนตร  กาญจนศุภางค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยวน
17 นายกมล  เป็ดทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าตก
18 นายยงยทุธ  ศรีสุขใส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่ายาง
19 นายสนธยา  อาวุธเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพอโกบ
20 นายณรงค์  สุขบรรจง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
21 นายสุนันท์  สงกรด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนล าภู
22 นายเมธารักษ์  แสงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสม็ดจวน
23 นายวิมล  ล าทุมลักษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
24 นายสมศักด์ิ  เพชรเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางค้อม
25 นายสมหวัง  พนูเพิม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่227
26 นายสิทธิโชคชัย  ทองสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
27 นายพลชัย  สุขชู รองผู้อ านวยการโรงเรียนฉวาง
28 นายเฉลิมพล  สุคนธ์สุนธร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกลู)
29 นายเชื้อไทย  คงเมือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่กรวด
30 นางสาวพชรพรรณ  สิทธิฤ์ทธิ์ ครู โรงเรียนวัดกะเปียด
31 นางทัศวลี  วงศ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดกะเปียด
32 นายสุวิทย ์ สุขบางนพ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปริก
33 นางศิริรัตน์  ทองจนี ครู โรงเรียนบ้านห้วยปริก
34 นางสุมาศ  สุขบางนพ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปริก
35 นางภารดี  เบญจกลุ ครู โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
36 นางสมจติร  ผิวนวล ครู โรงเรียนวัดควนยงู
37 นางชุติมา  ละออ ครู โรงเรียนวัดควนยงู
38 นางมณฑา  รอดรู้ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
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39 นางยพุดี  แจง้เศรษฐ์ ครู โรงเรียนวัดโคกหาด
40 นางนงเยาว์  ผิวนวล ครู โรงเรียนวัดโคกหาด
41 นางประทิน  จะรา ครู โรงเรียนวัดสามัคคีนุกลู
42 นางอดุมวรรณ  สารถวิล ครู โรงเรียนวัดควนสะตอ
43 นางพมิพสุ์ชา  เนาวพนัธ์ ครู โรงเรียนฉวาง
44 นางภวิศา  ศักด์ิสวัสด์ิ ครู โรงเรียนฉวาง
44 นายสถติย ์ จนัทมาศ ครู โรงเรียนบ้านกนัละ
45 นางสาวศรีประภา  ศรีแกว้ณวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดหาดสูง
46 นายชูชีพ  จะนู ครู โรงเรียนบ้านบ้านหาดทรายแกว้
47 นางเพญ็จนัทร์  นวลใย ครู โรงเรียนวัดโคกเมรุ
48 นางนพรัตน์  วงศ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
49 นางวิไลวรรณ  ยาทองไชย ครู โรงเรียนวัดมะปรางงาม
50 นางอไุรวรรณ  โสตทิพย์ ครู โรงเรียนป่าพาต
51 นางชะฎา  รัตนพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกลุ)
52 นางศิริรัตน์  รัตนพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกลุ)
53 นางอ าภา  ชนินทรเทพ ครู โรงเรียนวัดเขากลาย
54 นางจติราภรณ์  เสริมแกว้ ครู โรงเรียนบ้านคลองขดุ
55 นางสาวอรุณี  รัตนพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองขดุ
56 นางจนิตนา  ศรีพฒุ ครู โรงเรียนวัดคงคาเจริญ
57 นางอนงค์  บัวจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดวังหีบ
58 นางนิภา  หนูหนอง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ส้าน
59 นางสมจติ  สามารถ ครู โรงเรียนบ้านเกาะปราง
60 นางวันเพญ็  วุฒิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบนควน
61 นางรักบุญ  สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านบนควน
62 นางอรุา  หะริตวัน ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุง่สง
63 นางอธัยาณี  สวัสดี ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุง่สง
64 นายมานิตย ์ เต็งมีศรี ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
65 นางพนิ  เต็งมีศรี ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
66 นางเพญ็ศรี  สุวรรณประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
67 นางละออ  บัวจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดนิคมคีรี
68 นางจริะกจิ  รัตน์พนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
69  นางสมจติ  เทีย่งธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
70 นางสาคร  รักษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
71 นางสาคร  รัตนบุรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
72 นายทวัย  ไชยศร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
73 นางสุนีย ์ แตงเติมผล ครู โรงเรียนบ้านวังยาว



๑๙๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
74 นายโสภณ  แกว้ไทย ครู โรงเรียนบ้านบ่อมอง
75 นางสุจติรา  โตส าลี ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
76 นางภิรมย ์ ดอกขนั ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
77 นายประภาส  เครือยศ ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
78 นางภัทรภรณ์  สุธา ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
79 นางอรกฤษ  ทองกระจา่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดส าโรง
80 นางปองรัตน์  แกว้พนัธุช์่วง ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์
81 นางนางนัยน์ตา  สุนทรสุวาทีกลุ ครู โรงเรียนมหาราช 3
82 นางสายสมร  ชนะคช ครู โรงเรียนมหาราช 3
83 นางสาวศุภิกา  จนัทศิริ ครู โรงเรียนบ้านจ าปา
84 นางนางบุญสุข  สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านจ าปา
85 นางสวาท  ณ  นคร ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุ
86 นางเอกอไุร  ซัง ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุ
87 นางวัลภา  นววิจติร ครู โรงเรียนบ้านนาตาแยม้
88 นางสนิท  รักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนวัดเขาโร
89 นางมณีววรรณ  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเขาโร
90 นางโสภาพร  เรืองประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดเขาโร
91 นายนายจ าเริง  แกว้ไทย ครู โรงเรียนบ้านนาพรุ
92 นายเจริญ  อกัษรน า ครู โรงเรียนบ้านหนองท่อม
93 นายวิโรจน์  บุญสถติย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองท่อม
94 นายธรรมรัตน์  ศรีชัย ครู โรงเรียนวัดทุง่ควายพฒันศึกษา
95 นางลดาวัลย ์ บุญชนะ ครู โรงเรียนวัดทุง่ควายพฒันศึกษา
96 นายโชคดี  ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ควายพฒันศึกษา
97 นายอดุม  ศรีใหม่ ครู โรงเรียนบ้านวังเต่า
98 นางศุภลักษณ์  เขาหลัก ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
99 นางสมบูรณ์  รักษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดกา้งปลา

100 นางสาวสุทธิจ์ริา  ทองค าดี ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง
101 นายอรรถพล  จติค านึง ครู โรงเรียนบ้านน้ าตก
102 นายนายสมปอง  นิธิสกลุกาญจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
103 นางสุจนิต์  พมิล ครู โรงเรียนบ้านวังธน
104 นายราชทัณฑ์  ทะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่ายาง
105 นางนิพาภรณ์  อนิทรสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดท่ายาง
106 นางรัชนี  อนิทร์จนัทร์ ครู โรงเรียนวัดควนสระบัว
107 นางสุดารัตน์  ชูขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางตะเภา
108 นายไพฑูรย ์ บุญปก ครู โรงเรียนบ้านบางตะเภา
109 นางปัทมาภรณ์  อนิทร์จงจติร ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
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110 นายนภดล  จ านงจติ ครู โรงเรียนวัดใหม่
111 นางสุนีย ์ แป้นปล้ืม  ครู โรงเรียนองค์การสวนยาง 2
112 นางนฤมล  จริวงศ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนองค์การสวนยาง 2
113 นายเชื้อชาย  มงคลหล้า ครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่
114 นางนางเรวดี  ไชยแกว้ ครู โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์
115 นางเตือนใจ  สุขทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านควนล าภู
116 นางบุญน า  ทองมี ครู โรงเรียนบ้านควนล าภู
117 นายอารมณ์  จงจติร ครู โรงเรียนบ้านควนอวดพนั
118 นางภาณี  หลวงนา ครู โรงเรียนบ้านควนอวดพนั
119 นายประหยดั  ศรีคง ครู โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
120 นางรัตนาภรณ์  เพง่บุญ ครู โรงเรียนบ้านบางรูป
121 นายสมพร  พรหมแกว้ ครู โรงเรียนจฬุาภรณ์พชิญาคาร
122 นางละเมียด  เลิศศศิวัจน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
123 นายสุธรรม  สุดจติร ครู โรงเรียนวัดมังคลาราม
124 นางสาวพรทิพย ์ จงจติต์ ครู โรงเรียนวัดโบราณาราม
125 นางรัตนา  จงจติ ครู โรงเรียนวัดโบราณาราม
126 นายอดุลย ์ วงศ์พพินัธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเหนือ
127 นายจรัญ  กาญจนรังษี ครู โรงเรียนวัดทุง่นาใหม่
128 นางล าใย  แซ่เออืง ครู โรงเรียนนาบอน
129 นางชลี  พนาพทิักษ์กลุ ครู โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที ่227
130 นางกญัญา  ล่องวิไล ครู โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที ่227
131 นางสุนทรีย ์ สังฆะวัง ครู โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
132 นางพมุเรียง  สุขาบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
133 นางบุญญา  หนูแกว้ ครู โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
134 นายสมนึก  วาระเพยีง ครู โรงเรียนวัดเกาะสระ
135 นายส าอาง  สุขกลับ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
136 นายกติติศักด์ิ  ชูภักดี ครู โรงเรียนวัดหนองดี
137 นางมณฑา  อิ้ววังโส ครู โรงเรียนวัดล านาว
138 นายสมยศ  ทองอร่าม ครู โรงเรียนบ้านไสยาสน์
139 นางอบุล  กาญจนศุภางค์ ครู โรงเรียนบ้านสวน
140 นายสวัสด์ิ  บุญอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านสวน
141 นางอาภรณ์  ใจเยน็ ครู โรงเรียนวัดวังหิน
142 นางสุดกมล  อาศัยญาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองเจ
143 นางสมทรง  เจริญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
144 นางพไิล  ชาวสวน  ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
145 นายสมพงษ์  ชาวสวน ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
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146 นางอ.วรัมพา  อารีกลุ ครู โรงเรียนวัดควนกอ
147 นางรสสุคนธ์  โทบุรี ครู โรงเรียนบ้านนาพา
148 นางสุภาภรณ์  โมสิกะ ครู โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
149 นายโสภณ  สินไชย ครู โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
150 นางสุภาพร  ขนุฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนตม
151 นายพงศ์ศักด์ิ  ศิลปะสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านนาปราน
152 นายประสิทธิ ์ คอแกว้ ครู โรงเรียนวัดควนส้าน
153 นางจไุร  ไกรทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองงา
154 นายกติติศักด์ิ  ค าครุฑ ครู โรงเรียนบ้านคลองงา
155 นายวีระชัย  ดาษดา ครู โรงเรียนบ้านนา
156 นางจไุร  มณีฉาย ครู โรงเรียนบ้านจนัดี
157 นางนางวิภา  แกว้เรือง ครู โรงเรียนองค์การสวนยาง 1
158 นายสันติ  ราชมณี ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3
1 นายประเสริฐ  คงช่วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวอนงค์  หนูด า นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
3 นางสาวปราณีต  ช่อสม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
4 นายสมชาย  ศิริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์
5 นายวิรัตน์  อโณทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหมก
6 นางสมร  พชิัยยทุธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรักขติวัน
7 นางสมร  ภูมิภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางศาลา
8 นายอมร  สดศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้ายทะเล
9 นายชัชกรณ์  บุญเชิด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเถลิงกติติยาราม

10 นายบ าเพญ็  เทีย่วแสวง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าเขาแดง
11 นายสุเทพ  ชุมแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนชะลิก
12 นายศักด์ิชาย  ตันเฉลิม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก
13 นายวิน  ประมุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลัยานฤมิต
14 นางอาภรณ์  ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
15 นายสมชัย  ประจง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร
16 นายจรรยา  สันประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางโหนด
17 นายธิราช  เทพบุญศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางพระ
18 นายประถม  บุญวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอกแค
19 นางสุนี  ปุรินทราภิบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
20 นายวีระเทพ  จนัทร์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
21 นายจ าลอง  ประวีณไว ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพดุหง
22 ดาบต ารวจธรานุชิต  ไชยเดช ครู โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย



๑๙๗

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
23 นางจารุวรรณ  เพช็ร์รัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนพบิูลสงคราม
24 นางรัชมน  บวรธนสาร ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
25 นางวรรณา  โสพกิลุ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
26 นางยนิดี  ณ  นคร ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
27 นางสมบูรณ์  สารมาศ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
28 นางพชัรี  ยอดระบ า ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
29 นางจ าเนียร  ผอมจนี ครู โรงเรียนบ้านกมุแป
30 นายไมตรี  วงศ์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านเกาะทวด
31 นายณัฐชัย  ปานเภรี ครู โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย
32 นางอรอมุา  จนิพล ครู โรงเรียนบ้านโกง้โค้ง
33 นายวิชิต  ภูสุมาศ ครู โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
34 นางสุวรรณา  มีศรี ครู โรงเรียนบ้านควนเงิน
35 นางโชติกา  จนัทร์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
36 นางอารีรัตน์  ขาวเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
37 นางส่องแสง  คัมภิรานนท์ ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
38 นางสาวเจอืจนัทร์  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านชายทะเล
39 นางนันทา  ทองขาว ครู โรงเรียนบ้านท่าเจริญ
40 นางจฬุวดี  ปทุมมณี ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป๊ะ
41 นายยงยทุธ  ลิจว้น ครู โรงเรียนบ้านนา 
42 นางภานิดา  ทองนอก ครู โรงเรียนบ้านนา 
43 นางสาวนงลักษณ์  ชุมจนิดา ครู โรงเรียนบ้านนางหลง
44 นางสายพนิ  ยกเล่ือน ครู โรงเรียนบ้านบางเนียน
45 นางรัตนาภรณ์  ขนุน า ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
46 นายโชคดี  เต็มนา ครู โรงเรียนบ้านปากบางกลม
47 นายสุจนิต์  บุญประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าแชง
48 นางชุบ  เชื้อสกลุ ครู โรงเรียนบ้านป่าแชง
49 นางจฑุารัตน์  ศรีศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม
50 นางจฑุา  สุขรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง
51 นางสวรส  จกัรกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านแสงวิมาน
52 นางมยรีุ  มานเก ครู โรงเรียนบ้านแสงวิมาน
53 นางจนิดา  พบิูลย์ ครู โรงเรียนบ้านไสหินต้ัง
54 นางสุภาวินี  ชุมแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
55 นางพมิพกัตร์  โอภานุรักษธรรม ครู โรงเรียนบ้านหน้าศาล
56 นางสุคนธ์  ธรฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหมาก
57 นางสุดารัตน์  เพชรส่ีหมื่น ครู โรงเรียนบ้านห้วยหาร
58 นางพลูสุข  สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้



๑๙๘

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
59 นางอทุุมพร  สุขคง ครู โรงเรียนวัดควนเกย
60 นายประพนธ์  อฒัจกัร์ ครู โรงเรียนวัดควนชะลิก
61 นางล าเยาว์  ด าใหม่ ครู โรงเรียนวัดควนชะลิก
62 นางสุดใจ  วังขนุพรหม ครู โรงเรียนวัดควนยาว
63 นายสมโชค  ศรีคงแกว้ ครู โรงเรียนวัดโคกพกิลุ
64 นางประจวบ  ชัยรักษ์ ครู โรงเรียนวัดโคกพกิลุ
65 นางสุนธรี  ยนืยาว ครู โรงเรียนวัดแจง้
66 นางวัชรี  ถนอมนวล ครู โรงเรียนวัดชมพปูระดิษฐ์
67 นางพชัรี  สังคหะ ครู โรงเรียนวัดเถลิงกติติยาราม
68 นางนงเยาว์  จนัทร์ทองแกว้ ครู โรงเรียนวัดทะเลปัง
69 นายสุเชษฐ์  ภูมิเดช ครู โรงเรียนวัดท่าพญา
70 นางประภา  แกว้ล้วนสม ครู โรงเรียนวัดท่าเสม็ด
71 นางกษมาภรณ์  วิเชียรมณี ครู โรงเรียนวัดธงทอง
72 นายนิธิวัชร์  ฐิติธนพงศ์กลุ ครู โรงเรียนวัดเนกขมัมาราม
73 นางสุดา  แซ่เฮง ครู โรงเรียนวัดบ่อล้อ
74 นายมานิตย ์ ชูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบางตะพาน
75 นางสาวณปภัช  คุปต์กาญจนากลุ ครู โรงเรียนวัดบูรณาวาส
76 นางรัตนา  เหล่าทอง ครู โรงเรียนวัดปากตรง
77 นางประไพ  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา
78 นางพรทิพย ์ จาริคุณ ครู โรงเรียนวัดปากระวะ
79 นางพรทิพย ์ มะสัน ครู โรงเรียนวัดป่าระก า
80 นายประภาส  จนัทร์วุน่ ครู โรงเรียนวัดป่าระก าเหนือ
81 นางประทีป  จนัทร์วุน่ ครู โรงเรียนวัดป่าระก าเหนือ
82 นางสุจนิตนา  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดพระอานนท์
83 นางสายใจ  ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดพบิูลยารามมิตรภาพที ่232
84 นายปรีดา  สงหนู ครู โรงเรียนวัดพศิาลนฤมิต
85 นางเพญ็แข  สงหนู ครู โรงเรียนวัดพศิาลนฤมิต
86 นางวรางคณางค์  ขนุหนู ครู โรงเรียนวัดไม้เสียบ
87 นางเสาวนี  พรหมทองแกว้ ครู โรงเรียนวัดรามแกว้
88 นางสมหมาย  มีแกว้ ครู โรงเรียนวัดรามแกว้
89 นายกรีฑา  สามพมิพ์ ครู โรงเรียนวัดวังฆ้อง
90 นางสุพร  สามพมิพ์ ครู โรงเรียนวัดวังฆ้อง
91 นางละออ  เพง็จนัทร์ ครู โรงเรียนวัดวัวหลุง
92 นางพรรณี  ใสแวว ครู โรงเรียนวัดสระเกษ
93 นางวารีน้อย  คงแกว้ ครู โรงเรียนวัดสระโพธิ์
94 นางเพญ็ศรี  เกดิค า ครู โรงเรียนวัดสามัคยาราม



๑๙๙

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
95 นางอดุากร  หัตถิ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
96 นางสมปอง  ชูศรี ครู โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
97 นายสมศักด์ิ  แกว้ทอนช้าง ครู โรงเรียนวัดหงส์แกว้
98 นางสุกญัญา  เฉยีบแหลม ครู โรงเรียนวัดหนองจกิ
99 นางรัตนา  นุราช ครู โรงเรียนวัดหนา

100 นางสาวสมใจ  มีล่อง ครู โรงเรียนวัดหน้าสตน
101 นางดวงพร  คงสีปาน ครู โรงเรียนวัดหัวค่าย (พศิาลอปุถมัภ์)
102 นางสาวสุดใจ  สิงห์นุ้ย ครู โรงเรียนวัดอฒัฑศาสนาราม
103 นายถาวร  คงกิ่ง ครู โรงเรียนวัดอู่แกว้
104 นายสมบัติ  พลูจนัทร์ ครู โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
105 นางขนิษฐา  อฒัจกัร์ ครู โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
106 นางสุภาวดี  พนัธรักษ์ ครู โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
107 นายนัฐพล  ชูเรือง ครู โรงเรียนเขาพระทอง
108 นางนิตยา  จนัทร์เสน ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
109 นางพงศ์จติต์  เห็นพร้อม ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
110 นายเจริญ  คงเทพ ครู โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าขา้ม
111 นางธิดารัตน์  นาคะปฏิยทุธ ครู โรงเรียนบ้านกมุแป
112 นายเชษฎ์  บุญทองสังข์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
113 นางรัตนา  กลับดี ครู โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
114 นายเลิศศักด์ิ  บุญพศิ ครู โรงเรียนบ้านควยรุย
115 นางสุกญัญา  มีบางไทร ครู โรงเรียนบ้านควยรุย
116 นางยพุนิ  แกล้วกล้า ครู โรงเรียนบ้านควยรุย
117 นางกนัติศา  รัตนกระจา่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
118 นายสุรินทร์  เกื้อสังข์ ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
119 นายวิษณุ  อคุะหา ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
120 นางบุญญา  สังขท์อง ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
121 นางนิภา  บัวแกว้ ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
122 นางจรรยา  พนันายงั ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
123 นางสงบ  แสงแกว้ ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
124 นางสมจติ  กจิสระ ครู โรงเรียนบ้านท่าเตียน
125 นางจไุร  ชูเพช็ร ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขวัญแกว้
126 นางสาวปารีฉตัร  นิยมเดชา ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไม้ไผ่
127 นายอลงกต  เพชราเวช ครู โรงเรียนบ้านน าทรัพย์
128 นางพรรณี  เมฆแกว้ ครู โรงเรียนบ้านบางน้อย
129 นางบุญนี  เหมทานนท์ ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
130 นางขวัญหทัย  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบางพระ



๒๐๐

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
131 นางสาวิตรี  ม่วงด า ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
132 นางวรรณีพร  ซ้ายคล้าย ครู โรงเรียนบ้านบางมูลนาก
133 นางบุญเรือน  โฉมทอง ครู โรงเรียนบ้านบางลึก
134 นางสมพร  ชุมพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังใส
135 นายสมศักด์ิ  มัสแหละ ครู โรงเรียนบ้านแสงวิมาน
136 นางสาวสุภาณี  พรหมรัตน์พรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านไสขาม
137 นางชุลีวันท์  การกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านไสหินต้ัง
138 นายโชติ  เพช็รเสรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยโส
139 นายเจนวิทย ์ บุญชูวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโส
140 นางสาวสุจนิต์  หมื่นราษฏร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหาร
141 นางจริา  รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหาร
142 นางเดือนน้อย  สมคง ครู โรงเรียนร่อนพบิูลย์
143 นายณรงค์  สีคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
144 นางดารา  ล่ิมพานิช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
145 นายสุรชาติ  เหล่าทอง ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม
146 นางสุวรรณรัตน์  สืบศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดเกาะจาก
147 นางจริพรรณ  เรือนแกว้ ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี
148 นางปาจรีย ์ สุทธิประจกัษ์ ครู โรงเรียนวัดควนเกย
149 นางสุกญัญา  ละอองวรรณ ครู โรงเรียนวัดควนชะลิก
150 นางเสาวลักษณ์  กนัภัย ครู โรงเรียนวัดควนเถยีะ
151 นางลัดดารัตน์  กระจา่งศรี ครู โรงเรียนวัดควนยาว
152 นางสาวน้อมพร  บุญนุชิต ครู โรงเรียนวัดคันธมาลี
153 นางวรรณา  พรวิระวงศ์วารี ครู โรงเรียนวัดจกิพนม
154 นางกานดา  จนัทวงศ์ ครู โรงเรียนวัดจกิพนม
155 นางสุภาวดี  เมืองดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดดอนรักษา
156 นางสุนิภา  สุขอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดตรงบน
157 นางจารึก  รังษีพงศ์ ครู โรงเรียนวัดถลุงทอง
158 นายประยงค์  แกว้กาญจน์ ครู โรงเรียนวัดทองพนู
159 นายนภดล  นุยงค์ภักด์ิ ครู โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
160 นายสุนทร  โปณะทอง ครู โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
161 นางสุดใจ  บุญทองใหม่ ครู โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
162 นางมนูญ  เสรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดทุง่หล่อ
163 นางกาญจนา  มาตฒิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
164 นางสุดาวดี  รังษีพงศ์ ครู โรงเรียนวัดธาราวง
165 นางวัชรีพร  ศรีภูมราช ครู โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
166 นายทวีศักด์ิ  จลุบุญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ่อล้อ



๒๐๑

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
167 นางจนัทิรา  หนูทอง ครู โรงเรียนวัดบูรณาวาส
168 นายสุชาติ  ชีช้าง ครู โรงเรียนวัดปลายสระ
169 นายศุพรโชค  แกว้มณี ครู โรงเรียนวัดปลายสระ
170 นายสมพงศ์  อคัรกานต์ ครู โรงเรียนวัดป่าระก า
171 นายจรัส  รัตนพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดป่าระก า
172 นายฉลาด  เดชเดชะ ครู โรงเรียนวัดมหิสสราราม
173 นายภุชงค์  ธานีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์
174 นายเฉลิม  เลขาพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
175 นางสุดใจ  ศิริสมบัติ ครู โรงเรียนวัดสุขมุ
176 นางรัตนาภรณ์  วัฑฒนาธร ครู โรงเรียนวัดสุขมุ
177 นางเกษร  พงศ์ไพศาล ครู โรงเรียนสุนทราภิบาล
178 นางปวรรัตน์  ธานีรัตน์ ครู โรงเรียนสุนทราภิบาล
179 นางจรรยา  เกล้ียงเมือง ครู โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4
1 นายวัฒนะ  เผือกเนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
2 นายวิชาญ  ทองนุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปร็ต
3 นายบุญโชค  สุดคิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านักม่วง
4 นายสุนทร  สุวัชรชัยติวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางตรา
5 นายเชาวลิต  นิลจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสูง
6 นายอนุห์  บุญคล่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเจา
7 นางสาวอาภรณ์  เมฆฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปลักปลา
8 นางสาวพชัรินทร์  ช่วยชู ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจนัทาราม
9 นายสุธี  สังขท์อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาใหญ่

10 นายประกอบ  กง๋ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุชน
11 นายเกษม  หงส์โอภาส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าขาว
12 นางสุจติรา  มหาสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโทเอก
13 นายกรีฑา  ลักษณะวิลาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมโลก
14 นายทวีศิลป์  ซ่ือสัตย์ ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
15 นางจรีุ  สิทธิไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
16 นายฉตัรชัย  ไตรเมศร์ ครู โรงเรียนวัดจนัพอ
17 นางสมศรี  สุทธิพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดยางทอง
18 นายอ านวย  แกว้นุ่น ครู โรงเรียนบ้านสะพานหัน
19 นางสาวอ านวย  เทีย่วทัว่ ครู โรงเรียนปทุมานุกลู
20 นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
21 นางเณริศา  สุดคิด ครู โรงเรียนท่าศาลา
22 นางสมสวย  บุญเกดิ ครู โรงเรียนท่าศาลา



๒๐๒

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
23 นางยพุนิ  เดชแกว้ ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
24 นางวนิดา  ชุมทอง ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
25 นางมาเรีย  รักษาเมือง ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
26 นางเพญ็จมาลย ์ ถนิมกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
27 นางชลธร  ช่วยสงค์ ครู โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
28 นางตวงรัตน์  สินทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดกลาง
29 นางอ าไพ  ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนวัดกลาง
30 นายสุภาพ  บัวแกว้ ครู โรงเรียนวัดขรัวช่วย
31 นางยพุดี  เกษราพงศ์ ครู โรงเรียนวัดขรัวช่วย
32 นายพรชัย  ถนิมกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดปากด่าน
33 นางศศิมา  เกษรสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี
34 นายประสิทธิ ์ เผือกผ่อง ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี
35 นางรัชฎาภรณ์  คิดดี ครู โรงเรียนวัดชนสังขรณพจิติร
36 นางวรรษา  สมวงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนวัดชนสังขรณพจิติร
37 นางรัตนา  ทิพยพ์ริิยพงศ์ ครู โรงเรียนวัดศิลาชลเขต
38 นางบุญน า  ไชยพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไสพลู
39 นางรัตนา  สมภูมิ ครู โรงเรียนบ้านชุมขลิง
40 นางวรวรรณ  เอกาพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านชุมขลิง
41 นายสงเคราะห์  แสนสุข ครู โรงเรียนวัดโทเอก
42 นางโศภิษฐ์  โพธิจญิญาโน ครู โรงเรียนชุมชนวัดสระแกว้
43 นางพรรณี  เรืองออ่น ครู โรงเรียนวัดเขาขนุพนม
44 นางพวงน้อย  อสิระ ครู โรงเรียนวัดเขาขนุพนม
45 นางอรดี  เฉลิมวรรณ ครู โรงเรียนวัดพรหมโลก
46 นายเสรี  รอดเนียม ครู โรงเรียนวัดพรหมโลก
47 นายสมหมาย  สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
48 นางวรรณดี  บัวเกตุ ครู โรงเรียนเคียงศิริ
49 นายมงคล  ปรีชาชาญ ครู โรงเรียนวัดคงคา
50 นางจ านงค์  กั๋งเซ่ง ครู โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
51 นางปฤษณา  ช่วยค้ า ครู โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
52 นายสมเจตน์  ช่วยค้ า ครู โรงเรียนบ้านพงัหรัน
53 นายทวี  ทองนวน ครู โรงเรียนบ้านพงัหรัน
54 นายสุนทร  คงอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านในเพลา
55 นางพชัณี  ภัทรวังฟา้ ครู โรงเรียนบ้านท่าน้อย
56 นางพจนีย ์ สุขวัลลิ ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
57 นายสนอง  สุทธิพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดจนัพอ
58 นางยพุดี  ทองดี ครู โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง



๒๐๓

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
59 นายจรัส  ศรีนวล ครู โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง
60 นางศิรินันท์  โต๊ะสัน ครู โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
61 นางอรวรรณ  พละบุญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
62 นางขวัญใจ  ไตรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที ่92
63 นายประสิทธิ ์ วังเมือง ครู โรงเรียนวัดสโมสร
64 นางชูศรี  ร่วมสนิท ครู โรงเรียนวัดสโมสร
65 นางบุญเรือน  คีรีนนท์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เกราะ
66 นางอบุล  ธานีโต ครู โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
67 นางธันยมัย  สารพสัด์ุ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ชน
68 นางอจัณีย ์ สาพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ชน
69 นายอาทร  ขนุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ชน
70 นางพกิลุ  บุญสนอง ครู โรงเรียนบ้านสะพานหัน
71 นายวินัย  ชูแตง ครู โรงเรียนวัดพระอาสน์
72 นางมานิดา  เร่ิมฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดยางงาม
73 นางอนงค์  รอดการทุกข์ ครู โรงเรียนวัดน้ าตก
74 นางศศิธร  พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนปทุมานุกลู
75 นางเตือนใจ  ธรรมชาติ ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
76 นายมุสตอผา  โอกฤษ ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
77 นางสาวอุ่นใจ  พฤติประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง
78 นางอมัพร  ผิวเหมาะ ครู โรงเรียนท่าศาลา
79 นายสุทัศน์  แสงวิเชียร ครู โรงเรียนท่าศาลา
80 นายธีรพงศ์  อนุรัตน์ ครู โรงเรียนท่าศาลา
81 นางสมทรง  มีบุญมาก ครู โรงเรียนท่าศาลา
82 นางอ านวย  หนูน้อย ครู โรงเรียนบ้านบ่อกรูด
83 นายวิโรจน์  รักชาติไทย ครู โรงเรียนบ้านบ่อกรูด
84 นางปราณี  ทองทรง ครู โรงเรียนบ้านปากเจา
85 นางสุนิภา  ออ่นจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดปลักปลา
86 นายบ ารุง  พดัวี ครู โรงเรียนวัดปลักปลา
87 นางเยาวลักษณ์  สุทิน ครู โรงเรียนวัดพระเลียบ
88 นางศรีพร  รุจภิักด์ิ ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
89 นายสมโภชน์  คนซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านน้ าร้อน
90 นางวรรณดี  สมเขาใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หัวนา
91 นายสมพร  สังขแ์กว้ ครู โรงเรียนวัดสุชน
92 นายไพโรจน์  พรหมคีรี ครู โรงเรียนบ้านต้นจนัทน์
93 นางกฤษณา  เกษรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านต้นจนัทน์
94 นางจริาวรรณ  ไพศาล ครู โรงเรียนวัดถ้ าเทียนถวาย



๒๐๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
95 นางสาวประพรศรี  ใจห้าว ครู โรงเรียนวัดคงคาเลียบ
96 นายเอนก  อนันตะพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดกลาง
97 นายสุชาญ  งามพอ้ง ครู โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
98 นายอนันต์  ใจแจง้ ครู โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
99 นายบุญฤทธิ ์ ศรีรักษ์ ครู โรงเรียนวัดปากด่าน

100 นางทิพยว์ิภา  พรมแกว้ ครู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
101 นางละออ  ชูเพง็ ครู โรงเรียนบ้านทุง่คร้ัง
102 นายสมคิด  อุ่นนวล ครู โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
103 นางจรุงศรี  อุ่นนวล ครู โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
104 นางปริยา  ใจห้าว ครู โรงเรียนบ้านน้ าฉา
105 นางวิภาวดี  เรืองสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดชนสังขรณพจิติร
106 นายประวิง  วสีวิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดศิลาชลเขต
107 นายสมหมาย  ษัฏเสน ครู โรงเรียนบ้านไสพลู
108 นางถนอม  ปานคง ครู โรงเรียนบ้านในเขยีว 2
109 นายวิศิษฐ  เวชพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านวังลุง
110 นางฉวีวรรณ  เพชรลอย ครู โรงเรียนวัดใหม่
111 นางจ าเนียร  ภาคอารีย์ ครู โรงเรียนวัดโยธาธรรม
112 นายคันโธ  คันธิก ครู โรงเรียนวัดสากเหล็ก
113 นางนงลักษณ์  จรรยาวิก ครู โรงเรียนชุมชนวัดอนิทคีรี
114 นายสุรินทร์  จงจติต์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดอนิทคีรี
115 นางไพลิน  ยอดแกว้ ครู โรงเรียนวัดพรหมโลก
116 นางมณฑา  ทองรัก ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
117 นางมัณฑนา  ปรีชาชาญ ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
118 นางยภุาภรณ์  พนัธุพล ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
119 นางชลอ  นาคพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
120 นางยนิดี  พรหมแกว้ ครู โรงเรียนวัดพรหมโลก
121 นางวิไลวรรณ  มณีไชย ครู โรงเรียนเคียงศิริ
122 นายสมรักษ์  บุญเจริญ ครู โรงเรียนเคียงศิริ
123 นางนงเยาว์  ซ้ายหัน่ ครู โรงเรียนวัดนาเหรง
124 นางนวลฉวี  นวลมังสอ ครู โรงเรียนวัดนาเหรง
125 นางประไพพรรณ  แกว้ขาว ครู โรงเรียนวัดคงคา
126 นายรัชจติ  สมประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านนบ
127 นางจรรยา  วงษ์นุ่น ครู โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
128 นางวรรณา  กจิแถลง ครู โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
129 นายสามารถ  วงษ์นุ่น ครู โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
130 นางจงจติร  สุขเกษม ครู โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1

1 นายวิวรรธน์  เกตุเทศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายชลอ  โฉมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะเคียนเล่ือน (รังสีวุฒากาสอปุถมัภ์)
3 นายมาโนช  ห่วงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าทอง
4 นางศรินทิพย ์ งามนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
5 นายสมชาย  สมรภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุบรรณาราม
6 นายภิญโญ  ทองมี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกลู)
7 นางสุจติ  เชื้อจนี ผู้อ านวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
8 นายเทวฤทธิ ์ อาวรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
9 นายมานะ  มั่นสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินพะยอม

10 นายสากล  ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์อทุิศ
11 นายบุญเชิด  คันธหัตถี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง
12 นายสุชิน  พลูสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
13 นายมานัส  กสิธิกสิกรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนสนวน
14 นายชูชาติ  ยิ้มเปรม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากคลองปลากด
15 นายประจกัร  เยน็ชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฆะมัง
16 นายสุวิทย ์ แกว้เรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไซ
17 นายสมคิด  โมราราย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับผักกาด
18 นายบุญชู  นิ่มวิศิษย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพยหุะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)
19 นายส าเนียง  ทองกรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระบัว
20 นายศุภชัย  แยม้ฉาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
21 นายประเสริฐ  เทียนสันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
22 นางนงนุช  จนัทร์อดุม ครู โรงเรียนวัดท่าทอง
23 นางพรทิพย ์ คะชา ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
24 นางวัลภา  เด่นดวง ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
25 นางสาวจริมัย  ศิริทัพ ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
26 นายด ารัส  บุญพเิชฐ ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
27 นางสมบูรณ์  อรรถเสนา ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
28 นางลภัสสุกานต์  สิมพลีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
29 นายปัญญา  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
30 นางอญัชลี  จนักล่ิน ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
31 นางบุญเรือน  ไวยสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
32 นางกญัญานันท์  ธ ารงค์วัฒนกลุ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
33 นางสาววันทยา  พนัธ์เขยีน ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
34 นางเกศินีย ์ มณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
35 นางทัศนีย ์ มิชสินธ์ ครู โรงเรียนวัดบางม่วง
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36 นางจติรา  ผลมะทอง ครู โรงเรียนวัดบางม่วง
37 นางบุญตา  ศรีเพญ็ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแกง่
38 นางสาวสุรียรั์ตน์  หยกรัตนศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
39 นายสวัสดิศักด์ิ  พวงกหุลาบ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
40 นางวันเพญ็  เหีย้มโท้ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
41 นายบุญสม  จนัทร์เสน่ห์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
42 นางสุรินทร์พร  จนัทรสกา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
43 นางวันทนีย ์ ดิตต์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
44 นางนงลักษณ์  ปวุตตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเขากะลา
45 นางลัดดา  จ าปีเพชร ครู โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)์
46 นางสุภาพร  ศรีนุต ครู โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ
47 นางนุชนาฏ  ปรางทอง ครู โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ
48 นางสุลาวัลย ์ แสงอทุัย ครู โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิป์ระสิทธิ์)
49 นางนุชนาถ  ไร่นุ่น ครู โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกลู)
50 นางอารีย ์ ปุม่เพช็ร ครู โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกลู)
51 นางสาวสุธีรา  วสยางกรู ครู โรงเรียนบ้านสระงาม
52 นางสาวสุวรรณา  หมั่นธรรม ครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
53 นายสงวน  ประทุมสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
54 นางสมจติร  ประทุมสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
55 นางสมพร  ขดัขจร ครู โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
56 นางพนัธิภา  พงษ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกลู)
57 นางรวีวรรณ  วงศ์วัชรานนท์ ครู โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร
58 นางศิริพร  เพยีรสาระ ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพฒันา
59 นางสาววราภรณ์  กล่ินสังข์ ครู โรงเรียนวัดหนองกระโดน
60 นายณัฐชาติ  เกษสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองกระโดน
61 นางทิชา  พมิพส์อน ครู โรงเรียนวัดศรีอมัพวัลย์
62 นางอ าพนั  ศรีพลู ครู โรงเรียนศรีพลูราษฎร์สามัคคี
63 นางประเสริฐ  พงษ์ลัดดา ครู โรงเรียนศรีพลูราษฎร์สามัคคี
64 นางโชติมา  ภูช่ื่น ครู โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
65 นายสฤษด์ิ  ภูช่ื่น ครู โรงเรียนบ้านพรหมเขต
66 นางทิพา  ดวงตาเวียง ครู โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
67 นางวิภาวรรณ  แผ้วประสงค์ ครู โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
68 นางสุรีรัตน์  ไทยพทิักษ์วงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
69 นายสุรชัย  เกดิแสง ครู โรงเรียนอนุบาลเกา้เล้ียว (วัดเกา้เล้ียว)
70 นางสุวรรณี  แกว้วิเชียร ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง
71 นายสมควร  ดวงตาเวียง ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง
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72 นางสุนทรี  คงสิบ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
73 นางจติรวรรณ  อสุนี  ณ  อยธุยา ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
74 นางนารีรัตน์  เจยีมศิริ ครู โรงเรียนบ้านยางใหญ่
75 นางวิยะดา  อนุตตรังกรู ครู โรงเรียนบ้านห้วยร้ัว (เสนาณรงค์อปุถมัภ์)
76 ว่าทีร้่อยตรีธนโชติ  หงษ์ภักดี ครู โรงเรียนวัดหนองเต่า
77 นายทองหล่อ  เหลืองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเต่า
78 นางบุปผา  พลนิกร ครู โรงเรียนโอสถสภาอปุถมัภ์
79 นางสุวารี  จอมปัญญาเลิศ ครู โรงเรียนวัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อปุถมัภ์)
80 นายสันทัศน์  เจริญศิลป์ ครู โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์)
81 นางบังอร  วรนุช ครู โรงเรียนวัดหัวดงใต้ (บางทองประชาสรรค์)
82 นายเจตน์  วรนุช ครู โรงเรียนวัดหัวดงใต้ (บางทองประชาสรรค์)
83 นางฐิติกานต์  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า "ประชาประสาทวิทย์"
84 นางวราภรณ์  พลอยนวลงาม ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)
85 นางปิยมาลย ์ เพิม่ตระกลู ครู โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
86 นางลมัย  นันทพรหม ครู โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
87 นายอดิเรก  ทรัพยม์ูล ครู โรงเรียนวัดศาลาแดง
88 นางจนิดาวรรณ์  ดิษผ้ึง ครู โรงเรียนบ้านคลองม่วง
89 นายสมชาย  เผือกโสภา ครู โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
90 นายประเสริฐ  บุญโชติ ครู โรงเรียนวัดพนัลาน
91 นางยพุนิ  พนัธุร์อด ครู โรงเรียนวัดพนัลาน
92 นางภาสินี  กล่ินมณฑา ครู โรงเรียนวัดพนัลาน
93 นายสมศักด์ิ  สุ่มดี ครู โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์
94 นายประกจิ  ทานะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเนิน
95 นางพเยาว์  ตรรกดุษฎี ครู โรงเรียนบ้านท่าจนัทน์ (ศักดี)
96 นายเสน่ห์  เมืองเจริญ ครู โรงเรียนวัดวังใหญ่
97 นางวารี  ทัพน้อย ครู โรงเรียนวัดดงกะพี้
98 นายวันชัย  ชิ้นเจริญ ครู โรงเรียนวัดดงกะพี้
99 นางศิวพร  ชูสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านท่ากร่าง

100 นางฉวี  รักศรี ครู โรงเรียนบ้านท่ากร่าง
101 นายประสพ  เจนธัญกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเตียน
102 นางสาวกญัญา  บางเพลิง ครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
103 นางสาววัลยานี  ขวัญใจ ครู โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
104 นายพเิชษฐ์  วงศ์จติราทร ครู โรงเรียนวัดโพธิห์นองยาว
105 นายสวัสด์ิ  จติมะกล่ า ครู โรงเรียนวัดหนองโก
106 นางสุภาพ  กลัดทอง ครู โรงเรียนวัดหนองโก
107 นายสุพล  รอยร่ืน ครู โรงเรียนวัดหนองโก
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108 นางพชัรินทร์  ชุติมานันท์ ครู โรงเรียนบ้านธารหวาย
109 นางวิลัยลักษณ์  จนัทร์กระจา่ง ครู โรงเรียนยา่นคีรี
110 นายมณี  ออ่นฉ่ า ครู โรงเรียนวัดใหม่
111 นางจริารัตน์  บุญเพิม่ ครู โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร
112 นางสาวก าจาย  อนิชูพงษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านบน
113 นางส าเนียง  น้อยเจริญ ครู โรงเรียนวัดบ้านบน
114 นายอ านาจ  กะโห้ทอง ครู โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ
115 นายทัศนพร  สุตภักด์ิ ครู โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์
116 นางวรรณี  ทองกรณ์ ครู โรงเรียนเขาทอง
117 นางจริาพร  แตงทรัพย์ ครู โรงเรียนเขาทอง
118 นางทิวาพร  แทนเกษม ครู โรงเรียนเขาทอง
119 นายช านาญ  บุญส่ง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2
1 นายทองสุข  อยู่ศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายรุ่ง  สุพรหม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายสมศักด์ิ  ชูชั่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
4 นางเยน็จติต์  แขง็ธัญญกรรม นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
5 นายละมูล  หมีอิ่ม ศึกษานิเทศก์
6 นายชาตรี  นิลวัชราภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
7 นายสมชาย  สวนดอน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าง้ิว
8 นายไพโรจน์  ศรแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพสัิย (วัดส้มเส้ียว)
9 นายธีระ  เกรียงไกรเพช็ร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจนัทร์ทอง

10 นายสายยนต์  กลุทา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญผล
11 นายคนึง  สังขข์าว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวิวิตตาราม
12 นายสวงค์  เกษศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมาบมะขาม
13 นายมนู  เทพแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่
14 นายสมชาย  สระอบุล ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรประชาสามัคคี
15 นายประจงศักด์ิ  สถติยน์้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีทอง
16 นายสุเมธ  บุญทิพยจ์ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุกขอ่ยน้ า
17 นายสุระ  ทวีผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังชุมพร
18 นายปราโมทย ์ เกื้อหนองขุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร
19 นายพรสวัสด์ิ  เหรียญทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)
20 นางเสาวนีย ์ ปรางค์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดหูกวาง (เปร่ืองอุ่นอทุิศ)
21 นางนงเยาว์  นาคจ ารูญ ครู โรงเรียนวัดหูกวาง (เปร่ืองอุ่นอทุิศ)
22 นางโสภิต  ห่านด า ครู โรงเรียนวัดท่าแรต
23 นางพฒันา  ทัพวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดวิวิมลประชาราษฎร์
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24 นางนิตยา  จนัทร์เพยีร ครู โรงเรียนวัดท่าง้ิว
25 นางพรทิพย ์ สุขใส ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพสัิย (วัดส้มเส้ียว)
26 นางสาวปราณี  อศัจรรย์ ครู โรงเรียนวัดบางแกว้ (บางแกว้พทิยาคม)
27 นางสุวรรณา  พุม่แจง้ ครู โรงเรียนวัดบ้านแดน
28 นายสมัคร  จนัดาแกว้ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ท่าเสา
29 นางเรณู  ม่วงพลับ ครู โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
30 นางรัชนีวรรณ  แสนสุข ครู โรงเรียนวัดธรรมรักขติาราม
31 นางอรุณี  ขนุทวี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจติร)
32 นายทม  ปัญญากา ครู โรงเรียนวัดบ้านไผ่
33 นายสมบัติ  พสัสร ครู โรงเรียนวัดบ้านไผ่
34 นายณรงค์  บุญมี ครู โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
35 นางทวี  วงค์จนัทร์ ครู โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
36 นางจ าเนียร  ปรีชานุวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดมงคลสถติย์
37 นางสุรินทร์  แสนสุข ครู โรงเรียนวัดมงคลสถติย์
38 นายบวรภัค  หัสแดง ครู โรงเรียนบ้านบึงราษฏร์
39 นางปิยวรรณ  ใจบุญลือ ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
40 นายประดิษฐ์  นาคสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
41 นางณัฎฐลักษณ์  สังวริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี)
42 นายพชิัย  ค าภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี)
43 นายพรชัย  พริกสี ครู โรงเรียนวัดบ้านพลัง
44 นางสาววัชรี  สุขชัยสงค์ ครู โรงเรียนวัดบ้านพลัง
45 นางคนึง  ภัสสร ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
46 นางอภิรดี  รุ่งแจง้ ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
47 นางบุญมา  ไกรสกลุศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจกัร
48 นายธนภัทร  สุขมียิ่ง ครู โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจกัร
49 นางสมบัติ  เจริญเกษ ครู โรงเรียนบ้านศาลเจา้ไกต่่อ
50 นายสมพล  สวัสด์ิตาล ครู โรงเรียนบ้านหนองช านาญ
51 นายบุญเยี่ยม  ทองเพช็ร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
52 นางสมนึก  ขนัดา ครู โรงเรียนวัดหนองไร่
53 นางอร  คนธรรม์ ครู โรงเรียนวัดสังฆวิถี
54 นายราเชนทร์  เทพานุพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดสังฆวิถี
55 นางรัตนาภรณ์  ภัทรพงศ์บัณฑิต ครู โรงเรียนวัดสังฆวิถี
56 นายวสันต์  ไทยอทุิศ ครู โรงเรียนวัดดงหนองหลวง
57 นายสิทธิ ์ โพธิก์ิ่ง ครู โรงเรียนวัดหนองยาว
58 นางสมคิด  มีนา ครู โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ
59 นางวราลักษณ์  ดิษเจริญ ครู โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิว์ิทยา)
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60 นายสิทธิชัย  พงศ์ภาณุกลู ครู โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
61 นายจกัรี  สนิทพว่ง ครู โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
62 นายบุญยนื  ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะเปา
63 นางคนึง  พทิักษ์รัตนสกลุ ครู โรงเรียนวัดเกาะเปา
64 นายสมบูรณ์  วัดเกี้ยวพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังส าราญ
65 นางเจตนา  ขวัญตา ครู โรงเรียนบ้านดอนพลอง
66 นางสุภาวดี  มานนท์ ครู โรงเรียนบ้านดอนพลอง
67 นางนิภา  สุจริต ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
68 นางก าไร  เนียมสุข ครู โรงเรียนบ้านศรีทอง
69 นางจนิตนา  สุขอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีทอง
70 นางสาวอรวรรณ  สีมาขจร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่
71 นางสมใจ  ภัทรไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
72 นางคนึงนิตย ์ สว่างไตรภพ ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
73 นายวันชาติ  นวะมะวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดสวนขวัญ
74 นางจรรยา  ชูศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดสวนขวัญ
75 นางสะใบ  ชาระวัน ครู โรงเรียนวัดสวนขวัญ
76 นางเกศแกว้  ปานพรม ครู โรงเรียนไตรราษฏร์อปุถมัภ์
77 นางภัคชลี  ทรงฉาย ครู โรงเรียนบ้านมาบแก
78 นายจรินทร์  พนัตรี ครู โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
79 นายสมพร  เล้ียงประยรู ครู โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
80 นายสุพจน์  ปานศิลา ครู โรงเรียนบ้านคลองม่วง
81 นายพสิิทธิ ์ นิยมลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านตลุกขอ่ยน้ า
82 นางบุญเรือน  บัญหนองสา ครู โรงเรียนบ้านวังชุมพร
83 นายวัชรินทร์  ศิริวัฒนพรทวี ครู โรงเรียนบ้านคลองไทร
84 นายพเิชษฐ์  โพธิ ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
85 นางดารา  เฉลิมผจง ครู โรงเรียนบ้านปางสุด
86 นายสนั่น  ปานกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร
87 นายอภิชัย  แจม่อารมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
88 นายยงยทุธ  นวมเทียน ครู โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
89 นายสมคิด  รอดประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
90 นายดล  สังขศิ์ริ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
91 นางบางใบ  อนิทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดท่าแรต
92 นายพฒันา  ทัพณรงค์ ครู โรงเรียนวัดท่าง้ิว
93 นางบุรารักษ์  เกดิมั่น ครู โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง
94 นางนภาลัย  นาคประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ท่าเสา
95 นายวิรัช  กล้ากสิกรณ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิข์วัญ
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96 นายบัณฑิต  อนิทรพรหม ครู โรงเรียนวัดมาบมะขาม
97 นายอาคุปต์  แขง็กล้า ครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
98 นางกรกนก  วันที ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
99 นายสมชาย  ศรีพยคัฆ์ ครู โรงเรียนจนัทราราษฏร์

100 นายเฉลิม  สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองส าราญ
101 นายธีรวัฒน์  แตงไทย ครู โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
102 นายวิเชียร  ยิ้มเสถยีร ครู โรงเรียนบ้านชุมม่วง
103 นายปราณีต  พนัธุสุ์ข ครู โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
104 นางสุดใจ  ดิษเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3
1 นายปรีชา  นาคจ ารูญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสิทธิศักด์ิ  แพร่หลาย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางบุญเรือง  ภูร่ะยา้ ศึกษานิเทศก์
4 นางสาวอวยพร  รอดมาก นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
5 นายบุญยนื  บุญเอี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขอ่ย
6 นายชวน  โพธิอ์อ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ
7 นายไพบูรณ์  แดงนุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสีซอ
8 นายนพดล  ปานเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
9 นายมานพ  มีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์อปุถมัภ์

10 นายสุรินทร์  ฟุง้สุข ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ าวิง่
11 นายวีระวัช  ทองบู ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนสระงาม
12 นางวิลาสินี  ศรสิงห์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะลอมแหน
13 นายไพรัชช์  ผู้ภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสายล าโพงกลาง
14 นายบุญยนื  เอมสกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะเอง้
15 นางสาวรัตนา  จ านงค์ทรง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพนมเศษ
16 นายภาสกร  ผลเกดิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบ ารุง)
17 นายสถาพร  มาเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระแกว้
18 นายเจษฎา  สุขนิคม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าลาด
19 นายประทิน  จิ๋วหยี่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระพทุธบาทประสาธน์วิทย์
20 นายประทวน  แกน่ยิ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส าโรงชัย
21 นางพมิทิพย ์ บัวสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
22 นายประสิทธิ ์ สุขแกน่ ครู โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
23 นางทิพาวดี  คูณหอม ครู โรงเรียนบ้านล าพยนต์
24 นางสาวนิตยา  รอดแกว้ ครู โรงเรียนวัดประชาสรรค์
25 นางจฑุารัตน์  จนัทร์ภู่ ครู โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพ์นัลึก (ศรีอบุลอปุถมัภ์)
26 นายซ้อน  ชุนใช้ ครู โรงเรียนบ้านสายน้ าทิพย์
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27 นายอ านวย  แกว้ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
28 นายนุชา  กองช้าง ครู โรงเรียนวัดจนัเสน
29 นายเรืองศักด์ิ  แกว้อรัญญิก ครู โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบ ารุง)
30 นางวิไลวรรณ  มีเยน็ ครู โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์
31 นายมงคล  กรโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)
32 นายพล  จนัทนา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
33 นางปราณี  เขม็วงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
34 นางชอุ้ม  อนิทร์น้อย ครู โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)
35 นางสิริพนัธ์  ล้ีตระกลู ครู โรงเรียนวัดสายล าโพงกลาง
36 นางดวงใจ  อภิปรัชญาฐิติกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
37 นางสุนทรี  สุขนิคม ครู โรงเรียนบ้านกระทุม่ทอง
38 นายบุญส่ง  ยอดวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเด่ือประชาสรรค์)
39 นางวิไลลักษณ์  ศสิริ ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์อปุถมัภ์
40 นางนงลักษณ์  รอดอตุส่าห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าวิง่
41 นางเยาวลักษณ์  อนิทร์พทิักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลตากฟา้
42 นายทนงศักด์ิ  กฐินทอง ครู โรงเรียนบ้านอดุมธัญญา
43 นายสมศักด์ิ  โป๋ทอง ครู โรงเรียนบ้านแคทราย (ซ่อนกล่ินอปุถมัภ์)
44 นางเพญ็ศรี  โหงออ่น ครู โรงเรียนวัดประชาสรรค์
45 นางยพุนิ  บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านล าพยนต์
46 นางสุปรางภรณ์  สอนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านไตรคีรี
47 นางอ านวย  แผนสุพรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านไตรคีรี
48 นางวันเพญ็  ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านไตรคีรี
49 นางอ านวย  สิงหะนัด ครู โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพ์นัลึก (ศรีอบุลอปุถมัภ์)
50 นางจนัทร์ศิรา  จนัทร์หอม ครู โรงเรียนน้ าสาดเหนือ
51 นางสมหมาย  กรุตเพชร ครู โรงเรียนวัดป่าเรไร
52 นายสมชาย  บุหงาเกษมสุข ครู โรงเรียนบ้านเทพสถาพร
53 นางภาวนา  ด านงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
54 นายสุวิทย ์ พนัธ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังมะเด่ือ
55 นางนิภาภรณ์  เรืองวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
56 นางจรีาวัฒน์  เรืองมาลัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
57 นางกาญจนา  อนิทร์น้อย ครู โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
58 นายสายยนต์  บุญจนัทร์ ครู โรงเรียนวันครู (2504)
59 นายสุชาติ  เยน็ยอดวิชัย ครู โรงเรียนสหชาติเศรษฐกจิวิทยา
60 นางสินถนอม  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านคลองลาน
61 นายสุเทพ  สุขจติร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
62 นางรัตนากร  บุญมา ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
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63 นางนฤมิต  นาคยา ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่
64 นายผัน  อนิทะชิต ครู โรงเรียนบ้านรังงาม
65 นายพเิศษ  กลมขนุทด ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รี
66 นางมนัสวี  ไล้ตัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าลาด
67 นายยทุธนา  ธีระรังสิกลุ ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ
68 นายเฉลียว  พุม่ทิม ครู โรงเรียนบ้านร่องหอย
69 นางสาวตวงพร  รุ่งนาค ครู โรงเรียนบ้านกระทุม่ทอง
70 นางเฉลียว  กกูขนุทด ครู โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง
71 นางจ าลองลักษณ์  แกว้ก่ า ครู โรงเรียนบ้านคลองตักน้ า
72 นายเสนาะ  ขวัญพทุโธ ครู โรงเรียนวัดส าโรงชัย
73 นางอมัพร  จนัทร์ขาว ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเด่ือประชาสรรค์)
74 นางกวีวรรณ  จเูทีย่ง ครู โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบ ารุง)
75 นางจรีวัฒน์  อตัตปรีชากลุ ครู โรงเรียนบ้านโพธิง์าม (สนานทองค าประชาสรรค์)
76 นางพฒันาพร  เร่ิมหาสุข ครู โรงเรียนบ้านโพธิง์าม (สนานทองค าประชาสรรค์)
77 นางปริศนา  แกว้ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกร่าง
78 นายสุรพล  ซ่ือสัตยศั์กด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโคกกร่าง
79 นายถาวร  ไตรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาราม
80 นายวิทยา  แสงศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
81 นางปราณี  บุญเกดิ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
82 นายรังษี  หงษ์น้อย ครู โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)
83 นางวิภา  มีปาน ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
84 นางเรณู  ปานเดช ครู โรงเรียนวัดเขาวง
85 นางศิริวรรณ  จนัทนา ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิสุ์ทธิสุวรรณ)
86 นางธันยาภัทร์  นาคะ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิสุ์ทธิสุวรรณ)
87 นางภิรมย ์ ค าอิ่ม ครู โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองค าประชาสรรค์)
88 นางจฑุาภรณ์  ค าภา ครู โรงเรียนบ้านเขาปูน
89 นางขวัญยนื  ชูพนัธ์ ครู โรงเรียนรวมมิตรวิทยา (คังคะเกตุอปุถมัภ์)
90 นายสุทัศ  ใยเทศ ครู โรงเรียนวัดช่องแค
91 นางบุญเสริม  พลึิก ครู โรงเรียนวัดทุง่ทะเลทราย
92 นายสุธี  ชัยประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านลาดตะกดุ (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
93 นางกญัญารัตน์  จรบุรี ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
94 นายกาญจนะศักด์ิ  ชูยอด ครู โรงเรียนบ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ)
95 นางก าแพง  แกว้มูล ครู โรงเรียนบ้านท านบ
96 นายปรีชา  ประเสริฐศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านท านบ
97 นางจารุวรรณ  พนังาม ครู โรงเรียนบ้านหนองเนิน
98 นายสมพงษ์  ขม่อารมณ์ ครู โรงเรียนวัดสายล าโพงเหนือ
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99 นางสาวพริาภรณ์  ฤทธิบ์ ารุง ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย

100 นางนิศา  เนตรทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชานุกลู)
101 นางมนวิภา  ออ่นโฉม ครู โรงเรียนบ้านลาด (ราษฎร์บ ารุง)
102 นายประกติ  ศรีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปากง่าม
103 นางชุฏิมา  ศรีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปากง่าม
104 นางกนัยา  แป้นจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านปากง่าม
105 นางสุภัชชา  ศักด์ิเพชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมณีอทุิศ)
106 นายธราพงษ์  ยอดฉมิมา ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง
107 นางชุติกาญจน์  พรมมา ครู โรงเรียนวัดหนองเบน
108 นายณัฐวุฒิ  ยอดหมวก ครู โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
109 นางชมนาด  เหมือนพรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวถนนใต้ (นิยตุประชาสรรค์)
110 นายประทีป  ปรียาจติร์ ครู โรงเรียนวัดส าโรงชัย
111 นางมงคล  โตสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
112 นายสานิตย ์ สนธิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าวิง่
113 นางวิสุทธิ ์ มั่นต่าย ครู โรงเรียนบ้านด ารงรักษ์ (ประชาอทุิศ)
114 นายค าพอง  สุบินตา ครู โรงเรียนสระงาม
115 นายเจริญชัย  โลหะเวช ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
116 นางจฑุามาศ  เปีย่มเพช็ร์ ครู โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอปุถมัภ)์
117 นายสมชาย  ใหม่รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้
118 นางสาวล าดวน  ครองศิล ครู โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้
119 นางพรทิพย ์ จิ๋วใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
120 นางสาวมนต์รวี  วิไลวรรณ ครู โรงเรียนบ้านชะลอมแหน
121 นายประจนิ  ตัณฑพาทย์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคลัก (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ 540)
122 นางสาวสงัด  อนิทรฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา
123 นางเกษร  โฉมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพงัพวย
124 นางยพุา  จอ้ยโทน ครู โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม
125 นายอรรถพร  ไตรบุญ ครู โรงเรียนบ้านด ารงรักษ์ (ประชาอทุิศ)
126 นายสุเทพ  ดีพุม่ ครู โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนนทบรุี เขต 1
1 นายก าจดั  คงหนู ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุชาติ  เต่าสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางอไุรวรรณ  ภูเจริญ ศึกษานิเทศก์
4 นางสุภลักษณ์  หาญสุรนันท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
5 นายบ ารุง  ไทยประยรู ผู้อ านวยการโรงเรียนทานสัมฤทธิว์ิทยา
6 นางวันวิสาข ์ ไวทยรุ่์งโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ (สโมสรสากลอทุิศ)
7 นายอดุม  ขนุขจี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมยศิ์ริ)
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8 นายวิสันต์  ภิญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปราสาท
9 นายนิภางค์พล  สุปิยพนัธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอปุถมัภ์)

10 นางสาวฐิติทิพย ์ พุม่แกว้วรกานต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส าโรง (หิรัญราษฏร์ภักดีวิทยา)
11 นางสาวสมศรี  ศักด์ิรุ่งพงศากลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
12 นายฉนัทิชย ์ ศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
13 นางสุนทรี  กฤษณีไพบูลย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอปุถมัภ์)
14 นายพรเลิศ  กลีบผ้ึง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอปุถมัภ์)
15 นางภัคธีมา  ศรีคร้าม ครู โรงเรียนทานสัมฤทธิว์ิทยา
16 นางสาวสุภาภรณ์  เปาริบุตร ครู โรงเรียนกลาโหมอทุิศ
17 นางลาวัลย ์ จลุวานิช ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
18 นางวิไลวรรณ  มณเฑียร ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
19 นางชนาณัฐ  ยวุจติติ ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
20 นายเกรียงไกร  นิ่มสมบุญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พนูราษฎร์บ ารุง)
21 นางปฐมา  พวัประดิษฐ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พนูราษฎร์บ ารุง)
22 นางมานิดา  เสนีวงศ์  ณ  อยธุยา ครู โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พนูราษฎร์บ ารุง)
23 นางโสภา  สุตีกษณะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พนูราษฎร์บ ารุง)
24 นางสุราง  ร่มโพธิ์ ครู โรงเรียนทานสัมฤทธิว์ิทยา
25 นางแน่งน้อย  คงหนู ครู โรงเรียนป่าไม้อทุิศ 9
26 นางสาวพฒันา  เกตุทอง ครู โรงเรียนมหาสวัสด์ิ (ราษฎรบ ารุง)
27 นางนวลอนงค์  เทพารักษ์ ครู โรงเรียนวัดจนัทร์ (ผาดไสวประชาอทุิศ)
28 นางวิไล  จลุโลบล ครู โรงเรียนวัดจนัทร์ (ผาดไสวประชาอทุิศ)
29 นางสุกญัญา  เจนสุนทรระวี ครู โรงเรียนวัดแจง้ศิริสัมพนัธ์ (สโมสรสากลอทุิศ)
30 นางวราภรณ์  ชัชวาล ครู โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
31 นางสมศิริ  กล่ินสอน ครู โรงเรียนวัดโชติการาม
32 นางนวลน้อย  องักาบูรณะ ครู โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิท์อง
33 นางวิมล  สร้อยไทร ครู โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิท์อง
34 นางเชื่อมพร  กลมแป้น ครู โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง)
35 นางสาวปารวี  สท้อนดี ครู โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมยศิ์ริ)
36 นางสาวนันทนา  ม่วงมิ่งสุข ครู โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอปุถมัภ์)
37 นางละเอยีด  มูลสุข ครู โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอปุถมัภ์)
38 นางสาววิภา  สัตบุศย์ ครู โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอปุถมัภ์)
39 นางจนิดารัตน์  โรจนารังสรรค์ ครู โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
40 นางโสภา  เสรีรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
41 นางคนึงนิจ  เนียมเทศ ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
42 นางโศภิต  ปัตไทย ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
43 นางสาวพรศรี  บุญรอด ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนนทบรุี เขต 2

1 นางจารุนาฏ  รัตนปรีชาชัย ศึกษานิเทศก์
2 นางอษุา  พทิักษ์วงศ์ ศึกษานิเทศก์
3 นางปรานอม  อยู่จุ้ย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
4 นายวิชัย  บ ารุงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจกัร
5 นายบุญธรรม  โพธิส์ร้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บ ารุง)
6 นางสิริลักษณ์  แพรพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐบ ารุง
7 นางสาวอรุชา  สกลุธนกฤช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
8 นางสุภาพร  หวังชื่นชม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิบ์้านออ้ย
9 นางศุระสา  นิพนัธ์โชติ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี

10 นางโสภิตอนงค์  บุญช่วย ครู โรงเรียนคลองเกลือ
11 นางเบญจมาศ  ข าแป้ง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิท์องบน)
12 นางสาวอุ่นศรี  อยู่ออ้น ครู โรงเรียนวัดบางพดูใน (นนทวิทยา)
13 นางเทวี  เทีย่งอทุัย ครู โรงเรียนคลองเกลือ
14 นางสาวเกษรศรี  ยอมเจริญ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ
15 นางวันเพญ็  ระโหฐาน ครู โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
16 นางประทุม  ภมรพล ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอทุิศ
17 นางสุณีวรรณ  ทิมดี ครู โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที ่55
18 นางฉวีวรรณ  คล้ายสอน ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
19 นางจ าเรียง  ปัน้ยศ ครู โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที ่55
20 นายสมควร  เหล่าประเสริฐ ครู โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
21 นายณัฐภณ  พึง่ฉมิรุจ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทยอ์ปุการี)
22 นางพบสิริ  อุ่นเอม ครู โรงเรียนวัดคลองเจา้
23 นางสาวสุพตัรา  สุวรรณปิณฑะ ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอทุิศ
24 นางนิชานันท์  ทองฤทธิ์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
25 นางรัตนา  นิยมราษฎร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
26 นางบุญช่วย  เซ่งต๊ิดทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
27 นางเบญจลักษณ์  อดใจ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
28 นางประพศิ  รตางศุ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
29 นางอมัพวัน  จงแสงทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทยอ์ปุการี)
30 นางสาวนัดดาภา  เพช็รพวง ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
31 นางนิธิมา  บรรจงใหม่ ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอทุิศ
32 นายเศรษฐชัย  เด่นเหมือนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจกัร
33 นายวีรเดช  ชาญไชยเวช ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี
34 นางอมรรัตน์  อุ่ยแสงจนัทร์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ
35 นายพเิศษ  แสงดี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
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36 นางอ าไพ  แต่สุวรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทยอ์ปุการี)
37 นางพรรณี  ทองด้วง ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
38 นางจนิตนา  มะปูเลาะ ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี
39 นายปรีดา  ข าเพง็ ครู โรงเรียนวัดสังวรพมิลไพบูลย ์(จนัทานุกลู)
40 นางมะลิ  แสนทวี ครู โรงเรียนวัดตาล
41 นางพเยาว์  พนัอนิากลู ครู โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
42 นางบรรจงศรี  เชื้อลี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
43 นางสาววิภา  แอนโออารี ครู โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
44 นางสาวเอื้อมพร  หมอนลี ครู โรงเรียนวัดสังวรพมิลไพบูลย ์(จนัทานุกลู)
45 นางกลัยา  จลุเดชะ ครู โรงเรียนวัดสังวรพมิลไพบูลย ์(จนัทานุกลู)
46 นางปราณี  จั่นจ ารูญ ครู โรงเรียนวัดสังวรพมิลไพบูลย ์(จนัทานุกลู)
47 นางวันทนีย ์ ธรรมกรีติวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
48 นางสาวกานดา  เทศงามถว้น ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอทุิศ
49 นางนัยนา  จั่นบุญมี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
50 นางนภัสสร  ปริญญาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิบ์้านออ้ย
51 นางวรรณา  กดีุศรี ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
52 นางกนกพร  นาคะวัชราภา ครู โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที ่55
53 นางอไุร  วงศ์พระเวทย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
54 นางณัฐวรินธร  กระด่ิงทอง ครู โรงเรียนประเสริฐอสิลาม
55 นางสาวสร้อยมณี  แผ่ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนดีมากอปุถมัภ์
56 นางพมิพล์ภัส  แกน่นาค ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
57 นางเบญจมาส  ทองหล่อ ครู โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บ ารุง)
58 นางสาวจนิดารัตน์  เดชเมืองปักษ์ ครู โรงเรียนประเสริฐอสิลาม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
1 นางสาวดวงใจ  ยอดเอยีด นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
2 นายนพ  ณ  เทพา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพนาสณฑ์
3 นายนราธิป  ชุมประศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองนราธิวาส
4 นายหัสดิน  เจะ๊มะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจะแลเกาะ
5 นายมาหะมะ  ลอเซ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ
6 นายการีม  โตะเฮ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแยะ
7 นายรอนิง  บินอสิมาอลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอทุิศ)
8 นายเจตพงศ์  หาดเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ
9 นายสะรี  อาแวกะจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกยูิ

10 นายจริวัฒน์  อาแว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกเูล็ง
11 นายอบัดุลเลาะ  สะลิมิง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบริจะ๊
12 นายกรีฑา  แดงดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบลูกา
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13 นางรอซีด๊ะ  สาและ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาโงปะแต
14 นายมงคล  พรมรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลูบี
15 นายกจู ิ เพชรจรัสอมัพร ครู โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที ่153)
16 นางทิมาพร  ปักษิณศิริ ครู โรงเรียนบ้านเปล
17 นางรอกเียาะ  จารงค์ ครู โรงเรียนวัดพนาสณฑ์
18 นางปราณี  อนิทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพะยอม
19 นางสิรินทิพย ์ พกิลุทอง ครู โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ
20 นายเอบิ  กล่ ามาศ ครู โรงเรียนบ้านทอน
21 นายสมชาติ  นงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกาแนะ
22 นายเจะ๊อเูซ็ง  เจะ๊ซู ครู โรงเรียนบ้านโคกศิลา
23 นางกนิษฐา  ออ่งบุญ ครู โรงเรียนวัดโคกโก
24 นางศิริพร  ตุกเตียน ครู โรงเรียนวัดโคกโก
25 นางสุรีย ์ ประดับสาน ครู โรงเรียนบ้านท าเนียบ
26 นายชนินทร์  นิภานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
27 นางปัทมา  แวตี ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส
28 นางจณิาภรณ์  วงศ์ศิลป์ ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส
29 นางเพญ็สิริ  นงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
30 นางวัชรา  แวดือเร๊ะ ครู โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง
31 นางสาวกาญจนา  วงศ์ภูวรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
32 นางสุวลักษณ์  แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
33 นายมะรูดิง  กาแต ครู โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ
34 นายธีรวิทย ์ จามะ ครู โรงเรียนบ้านดูกู
35 นายฮาซัน  อาแว ครู โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ
36 นางรอฮะนี  เซ็ง ครู โรงเรียนบ้านบือแนปีแย
37 นายอบัดุลวาฮับ  ซู ครู โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ
38 นางพสัราภรณ์  ใจด ารงค์ ครู โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอทุิศ)
39 นายต่วนอนุมัติ  ต่วนจอลง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห9์
40 นายอมรินทร์  มะมัน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห9์
41 นางดรุณี  บาซอ ครู โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร)
42 นางเบญจมาศ  เฮ็งซา ครู โรงเรียนบ้านกะลูแป
43 นางนิตยา  มกรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านต้นตาล
44 นายสุริยา  มาหะมะ ครู โรงเรียนบ้านต้นตาล
45 นางนิลวรรณ  ดาโอะ ครู โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ
46 นางวนิดา  ต่วนเด็ง ครู โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ
47 นางณิสวรรณ  ดือราซอ ครู โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ
48 นายนิยอ  เจะ๊เมาะ ครู โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอทุิศ)
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49 นายปาต๊ะ  มาหะมะ ครู โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ
50 นางศุภลักษณ์  เด่นปรัชญา ครู โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ
51 นางรอกเียาะ  เมาะบูลา ครู โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ
52 นายศักดา  ปรีชาเรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกาแร
53 นางฐานิกา  แรกสกลุ ครู โรงเรียนบ้านกาแร
54 นางกลือซง  มะนอ ครู โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ
55 นางยาวาเฮ  มะโระ ครู โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ
56 นายสมพงค์  เต็มหิรัญ ครู โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ
57 นางสุวรรณี  การดา ครู โรงเรียนบ้านยี่งอ
58 นายอนันต์  วิไลพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านยี่งอ
59 นายบรรเลง  พฒุศรี ครู โรงเรียนบ้านยี่งอ
60 นางบุญธรรม  พฒันศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านยี่งอ
61 นางสาวนิภารัตน์  นิแม ครู โรงเรียนบ้านกเูล็ง
62 นางรอซีด๊ะ  ดือเระ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ
63 นางพรศรี  มาบู ครู โรงเรียนบ้านกาเด็ง
64 นางสาวเสริม  ปานพรหม ครู โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่
65 นางนฤมล  วีระโสภณ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)
66 นางศิริรัตน์  ชูเจริญ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)
67 นางพรพรรณ  ตันฑเตมีย์ ครู โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ
68 นางสาวพเยาว์  นวลจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านบากง
69 นางสุนันทา  ดวงคุระ ครู โรงเรียนบ้านบากง
70 นางวลัยพร  นิ่มเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านยะบะ (อปุการวิทยา)
71 นายมาสลัน  ปาเนาะ ครู โรงเรียนบ้านยะบะ (อปุการวิทยา)
72 นางแวการีมะห์  อดุลภักดี ครู โรงเรียนบ้านกาโดะ
73 นางสมพศิ  เหมมณี ครู โรงเรียนบ้านจอืแร
74 นางสุจนิต์  ต้ันเส้ง ครู โรงเรียนบ้านจอืแร
75 นางสารียะ๊  วุฒิรัตนโกวิท ครู โรงเรียนบ้านดือแยหะยี
76 นางสาวศุภาภรณ์  งานบุหงา ครู โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล
77 นายมานิตย ์ จนัทร์ลอย ครู โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
78 นายสุทิน  ปิยะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
79 นางจนัทร์ฑิญา  เตาะซาตู ครู โรงเรียนบ้านตอหลัง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
1 นายกนก  ศิลาหม่อม ศึกษานิเทศก์
2 นายมามัด  อบัดุลวาริษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแอแว
3 นายไพโรจน์  เพญ็จ ารัส ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2
4 นายชุติพงศ์  สุกป่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชุมชลธารา
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5 นายจรีะพงษ์  มณีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตอหลัง
6 นายฮาเซ็ม  สีระโก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง
7 นายประหยดั  พลานุพฒัน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุคิริน
8 นายวิเชียร  สุวรรณศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพฒันา 4
9 นายอยทุธ์  สะมะสะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกวูา

10 นางกฤชกร  บุญรัตน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉทัทันต์สนาน
11 นายศรีสิทธิ ์ สุขใส ครู โรงเรียนบ้านบางขนุทอง
12 นายไชยยศ  เอยีดนุสรณ์ ครู โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์
13 นางนฤมล  แซ่หง่าน ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
14 นางวิไล  สกลุหลง ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
15 นางเพญ็ศรี  วิจติรโสภา ครู โรงเรียนบ้านตาบา
16 นางสมจติ  พรหมสกลุ ครู โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
17 นางนงค์นุช  เพง็ทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านสามแยก
18 นางสุนีย ์ มาลาธร ครู โรงเรียนบ้านเจะ๊เหม
19 นางดรุณี  เจะ๊แว ครู โรงเรียนบ้านแม่ดง
20 นางกญัญา  กเูง๊าะ ครู โรงเรียนบ้านซรายอ
21 นายสมเจตน์  ศรีหิรัญ ครู โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง
22 นายวิรัช  เทพยากร ครู โรงเรียนวัดโบราณสถติย์
23 นางจนิตนา  กล่ินขจร ครู โรงเรียนบ้านโผลง
24 นางนฤมล  เมืองกเสม ครู โรงเรียนบ้านกาวะ
25 นายกมัพล  ด ากระเด็น ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที ่223
26 นางกนัยารัตน์  แกว้หมุน ครู โรงเรียนบ้านโคกงู
27 นายเจริญ  เพช็รแกว้ ครู โรงเรียนบ้านบางขนุทอง
28 นางสาวสมพร  แซ่หง่าน ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
29 นายอนุสรณ์  แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตาบา
30 นายมะรอนิง  มัยเซ็ง ครู โรงเรียนบ้านตาบา
31 นางเพยีงพศิ  เจะ๊เง๊าะ ครู โรงเรียนบ้านตาบา
32 นางอาภัสภรณ์  บุญพรัด ครู โรงเรียนบ้านหัวคลอง
33 นายเสริม  มณีแสง ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที ่223
34 นายอนุวัต  หะยวีาเงาะ ครู โรงเรียนบ้านหัวคลอง
35 นางสุดจติต์  ไชยคง ครู โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
36 นายแหล่  คงคุณ ครู โรงเรียนวัดทรายขาว
37 นายชัยวัฒน์  บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านกบูู
38 นางทวีสิน  บัวเพชร ครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
39 นางเฉลียว  เทพบัวแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
40 นางนิภาพร  ศรีด า ครู โรงเรียนบ้านปูยู
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41 นางวรุณี  วาหลง ครู โรงเรียนบ้านไม้ฝาด
42 นายปรีดี  มาหามะ ครู โรงเรียนบ้านศาลาอมูา
43 นางอรวรรณ  ใสสุข ครู โรงเรียนบ้านแว้ง
44 นางนารา  ราชจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านแว้ง
45 นางอาซีซะห์  บริบูรณ์สุข ครู โรงเรียนบ้านแว้ง
46 นางสุแวด๊ะ  ยะปาร์ ครู โรงเรียนบ้านกวูา
47 นายวิลาศ  ศรีค าขวัญ ครู โรงเรียนบ้านแขยง
48 นางนอรียะห์  สะแม ครู โรงเรียนบ้านยะหอ
49 นางตอฮีเราะ  มาหะมะ ครู โรงเรียนบ้านเจะ๊ยอ
50 นางสาวคนึงนิตย ์ จนิดา ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
51 นางซารีปะ  สะมะแอ ครู โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที ่172
52 นางสาวจารี  หยหูนูสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที ่172
53 นางวิภา  รอดเพง็ ครู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา
54 นางปราณีต  มุกดา ครู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา
55 นางสวนีย ์ เอยีดเจริญ ครู โรงเรียนบ้านมูโนะ
56 นายมะแอ  ดอแม ครู โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ
57 นางปารีด๊ะ  บินอาลี ครู โรงเรียนบ้านโคกตา
58 นายรอเสะ  สาหะตี ครู โรงเรียนบ้านปอเนาะ
59 นางกามารีเยา๊ะ  ดาโอะ๊ ครู โรงเรียนบ้านไม้แกน่
60 นายวินัย  อจูะองิ ครู โรงเรียนบ้านบอเกาะ
61 นางเพญ็นภา  ศักด์ิค าแหง ครู โรงเรียนบ้านไอบาตู
62 นางปราณี  ปราณจนัทร์ ครู โรงเรียนรักไทย
63 นายทวีศักด์ิ  ปราณจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
64 นางนิษฐ์วดี  ทวีรัตน์ ครู โรงเรียนสุคิริน
65 นางสาวปราณี  แกว้ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
1 นางวัชรี  จนัทน์ขาว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
2 นายถวิล  สุวรรณ์ลี นิติกรช านาญการพเิศษ
3 นางสาวนงลักษณ์  หวังสุข นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
4 นางเยาวภา  วิชัย นักวิชาการพสัดุช านาญการพเิศษ
5 นายพฒิุพงศ์  อนรรฆพรรณ ศึกษานิเทศก์
6 นายมะหะมะรูขอเล  หะยอีาแต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที ่199
7 นายนิพนธ์  ชินไชยชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
8 นางสาวอโนทัย  นวลสอาด ครู โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
9 นางอ านวย  ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านบาโงระนะ

10 นางมธุรดา  สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านบาโงระนะ



๒๒๒

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
11 นายวริส  แกบุ่ญทอง ครู โรงเรียนอนุบาลระแงะ
12 นายสมหมาย  คุณสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านบือนังกอืเปาะ
13 นางปิน่ปินัทธ์  ขวัญดี ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
14 นายนิเฮง  ลอโมง ครู โรงเรียนบ้านตะโละ
15 นางสุรี  นิลเหม ครู โรงเรียนบ้านบาโงสะโต
16 นางศรินยา  ทวีลาศ ครู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
17 นางสาวหามีด๊ะ  เระปูตา ครู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
18 นางรัตติมา  บินหะยสีะมะแอ ครู โรงเรียนบ้านสิโป
19 นางศรานี  แวอาลี ครู โรงเรียนบ้านท านบ
20 นายเจะอาแซ  สะแลแม ครู โรงเรียนบ้านจะแนะ
21 นางนิตย ์ ยะโกะ๊ ครู โรงเรียนบ้านดุซงยอ
22 นางแวรอฎียะฮ์  วานิ ครู โรงเรียนบ้านบ ารุงวิทย์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
1 นายประยรู  เวชมะโน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นางสมร  พนัธจกัร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
3 นายถวิล  เจดียถ์า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
4 นายดุสิต  ยาใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชานุบาล
5 นายนิธิพตัท์  วงศ์สิริบวรกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนสะไมยว์ิทยา
6 นายกติิศักด์ิ  แกว้อนิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีเกดิ
7 นายสงัด  กอ้นสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเนียน
8 นายธรรมวัฒน์  สัตยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ างาว
9 นายชัยวัฒน์  ดวงตา ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมจนัทร์วิทยาคาร

10 นายชูชาติ  ใจแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
11 นายพงศ์ศักด์ิ  จนัต๊ะโมกข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
12 นายสกลุ  เสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาไลย
13 นายวิชัย  วงศ์นันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าลัด
14 นายถนอม  นันภิวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
15 นายมานิตย ์ จนัทร์น้ าสระ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
16 นายสมเกยีรติ  วงค์สวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
17 นายเกษม  ศรีวิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่น้อย
18 นายเฉลิม  พลายสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองจงั
19 นายสุพล  ทิพยบ์ุญศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
20 นางพรีพร  ม้าอตุส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าครกใหม่
21 นางพรรณิภา  กองค าบุตร ครู โรงเรียนบ้านน้ าครกใหม่
22 นายวิโรจน์  รวมค า ครู โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
23 นางอรพรรณ  ทวีชัย ครู โรงเรียนบ้านป่าคา
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24 นายวีระศักด์ิ  อนิทรรุจกิลุ ครู โรงเรียนบ้านดอนเฟอืง
25 นางมนต์ทิวา  จณิะแสน ครู โรงเรียนบ้านเรือง
26 นางวาสนา  เชิดฉาย ครู โรงเรียนบ้านเรือง
27 นายช านาญ  สายมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
28 นางขวัญเรือน  ชมภู ครู โรงเรียนบ้านสองแคว
29 นายวันชาติ  บุญเรืองศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสองแคว
30 นางเบญจพร  เคร่งครัด ครู โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
31 นางประเทือง  กล่ินบุหงา ครู โรงเรียนบ้านน้ างาว
32 นางจนัทรา  ตนะทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านผาตูบ
33 นางดวงเดือน  จรัิษฐิติพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังตาว
34 นางจติตุพร  จติอารี ครู โรงเรียนบ้านวังตาว
35 นางวิไล  พศิดาร ครู โรงเรียนบ้านวังตาว
36 นางสุธีพนัธุ ์ ใจสว่าง ครู โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา
37 นางอรพนิ  พลอยสระศรี ครู โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
38 นางรัตนาภรณ์  ชินายศ ครู โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
39 นางสุนีย ์ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนราชานุบาล
40 นางเจยีมจติ  พทุธวงค์ ครู โรงเรียนราชานุบาล
41 นางมาลี  วัลลภาชัย ครู โรงเรียนราชานุบาล
42 นางสาวสุจรรยา  นันทะเสน ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
43 นางพรทิพย ์ แจม่เทีย่งตรง ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
44 นางไฉน  มณีกาศ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
45 นางวรรณา  เพช็รสาริกจิ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
46 นางกลัยา  รุณวุฒิ ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
47 นางลัดดาวัลย ์ สุทธวิจติร ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก
48 นางล าเจยีร  สุรจติ ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก
49 นางประทุม  ธรรมไชย ครู โรงเรียนบ้านนากอก
50 นางทัศนีย ์ พลิา ครู โรงเรียนบ้านครกค า
51 นางเทียมจนัทร์  ชัยมณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
52 นางพรรณี  ต่างใจ ครู โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
53 นางสิทธิณี  นันทะน้อย ครู โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
54 นางพรศรี  ปวนหล้า ครู โรงเรียนบ้านสาลีก
55 นางมัณฑนา  ปันทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านสาลีก
56 นางทักษิณา  ปวงค า ครู โรงเรียนทุง่ศรีทอง
57 นายอฐักร  ธรรมะชัย ครู โรงเรียนทุง่ศรีทอง
58 นายปรีชา  เจดียก์นั ครู โรงเรียนศรีนาชื่น
59 นายจติร  ชุ่มวงศ์ ครู โรงเรียนศรีนาชื่น
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60 นางล าดวน  สิทธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านอา่ยนาผา
61 นางฐิติพร  ปัญญาอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาไลย
62 นายสราวุธ  แกว้ภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านพะเยา
63 นางจลุาง  มะศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสาคร
64 นางสาวนิยดา  ปันทะลา ครู โรงเรียนบ้านสาคร
65 นางสาวนวพณัณ์  วิชานิธิศศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านท่ามงคล
66 นายอฐัพล  เผือทะนา ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าอุ่น
67 นางดารารัตน์  ไชยเขยีวแกว้ ครู โรงเรียนบ้านชมพู
68 นายประดิษฐ์  เป็งยะสา ครู โรงเรียนบ้านชมพู
69 นายประสิทธิ ์ สุริยะ ครู โรงเรียนบ้านนาสา
70 นางสุทิน  มาเจริญ ครู โรงเรียนบ้านน้ ามวบ
71 นางนารีรัตน์  กอ้นสมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าปัว้
72 นางพฒันา  ปันธะนะ ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง
73 นางทัศนา  ผลค า ครู โรงเรียนบ้านนาราบ (จลุเกษตรศึกษาคาร)
74 นายสามารถ  ศิริเลิศวิมล ครู โรงเรียนบ้านนาราบ (จลุเกษตรศึกษาคาร)
75 นายอรรณพ  ลาภมาก ครู โรงเรียนบ้านนาราบ (จลุเกษตรศึกษาคาร)
76 นางนฤมล  ฟุม่เฟอืย ครู โรงเรียนบ้านนาราบ (จลุเกษตรศึกษาคาร)
77 นางคุณากร  ประสมสวย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง
78 นางสุมิตรา  อทุัยธวัช ครู โรงเรียนบ้านนาหล่าย
79 นายโสภณ  ศรีพรม ครู โรงเรียนบ้านใหม่
80 นางอ าพร  ทาวีราช ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง
81 นางเบญจมาศ  ณ  น่าน ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง
82 นางละเอยีด  ก าบังตน ครู โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที ่125
83 นางพทัธ์ชาลี  ณ  น่าน ครู โรงเรียนบ้านนา
84 นายวินัย  ปันทา ครู โรงเรียนบ้านนา
85 นางมาลี  ราชปันต๊ิบ ครู โรงเรียนบ้านเปา
86 นางสุดจนิดา  วงศ์สารัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านออ้ย
87 นายกติติศักด์ิ  กติติพบิูลศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านนาไค้
88 นางรัชนี  สมยศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
89 นางมัลลิกา  ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านพีใ้ต้
90 นางนภาภรณ์  อดุแดง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแกว้
91 นางระเบียบ  วิชัยต๊ะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแกว้
92 นางวนิดา  ธิเขยีว ครู โรงเรียนบ้านค าเรือง
93 นางสุพตัรา  ค าคัน ครู โรงเรียนบ้านค้างออ้ย
94 นางฑีรพร  เชื้อกรุง ครู โรงเรียนบ้านสบยาง
95 นางมันทนา  สุริยะพรหม ครู โรงเรียนบ้านโป่งค า
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96 นางสาวนงลักษณ์  ปวงจนัทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านดู่พงษ์
97 นายประสิทธิ ์ แสนปัญญา ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
98 นางนิพนัธ์  วรรณวัต ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกี๋ยน
99 นางรินมนัส  กาละเสน ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกี๋ยน

100 นางพวงเพชร  ขวัญแกว้ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกี๋ยน
101 นางสาวมาลี  กนัละนนท์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าแกน่กลาง
102 นางพรรษา  ทุง่อว่น ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อย
103 นางไพวรรณ์  เตชะยศ ครู โรงเรียนบ้านฝายแกว้
104 นางทัศนาภรณ์  สวนยศ ครู โรงเรียนบ้านเมืองจงั
105 นางสมสาย  หาญต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านเมืองจงั
106 นางประทิน  เจนจบ ครู โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
107 นางกมลรัตน์  กติติวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านนาผา
108 นายเชาว์  เมืองค า ครู โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ
109 นางสุดธิดา  สุขมี ครู โรงเรียนราชานุบาล
110 นางอรชร  สุดสวาสด์ิ ครู โรงเรียนราชานุบาล
111 นางศศิธร  ทนุกจิ ครู โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
112 นางอุ่นเรือน  สายวงค์ ครู โรงเรียนบ้านชมพู
113 นายสุพฒัน์  สวนนิถา ครู โรงเรียนบ้านตอง
114 นางกรรณิการ์  คนสูง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
115 นายฉกาจ  ตังแก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง
116 นางจรีวรรณ  สายแปง ครู โรงเรียนบ้านดู่พงษ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2
1 นายสมัย  ธนะศรี   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายธีรพนัธุ์  บุญเกดิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที ่115

3 นายธวัชชัย  นันทสว่าง   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
4 นายสังวุฒิ  เมธีเสริมสกลุ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพฒันา
5 นายอนันต์  ธิค า   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบมาง
6 นายนิเวช  ตนะทิพย ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถอ่น
7 นางอบุลวรรณ  ม่วงม ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา
8 นายสกล  โตสุวรรณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์
9 นายไสว  ช่างเงิน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหน

10 นายยทุธชัย  วงศ์บุญญานุวัฒน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักเฮือก
11 นายณัฐกฤษฏิ์  ปะทิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยู้
12 นางพชีานิกา  ทองแพง   ครู โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย
13 นางนิพร  ท้าวฮ้าย   ครู โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย
14 นายสมาน  จณิะไชย   ครู โรงเรียนบ้านม่วง
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15 นายชูศักด์ิ  แกว้คงดี   ครู โรงเรียนพฒันานิคมวิทยา 
16 นายถวิล  พฒุหมื่น   ครู โรงเรียนพฒันานิคมวิทยา 
17 นายเปร่ืองกติิ  ต๊ะวิไชย   ครู โรงเรียนบ้านปง 
18 นายเสนาะ  อะทะ   ครู โรงเรียนบ้านน้ าแป่ง
19 นายธีระ  ไชยศิลป์   ครู โรงเรียนบ้านป่าลาน
20 นายเอนก  ปัญญาภ ู  ครู โรงเรียนบ้านหนาด 
21 นายปรีชา  กา๋แกว้   ครู โรงเรียนบ้านหนาด
22 นายประทีป  ไชยโย   ครู โรงเรียนธาราบรรพต
23 นายชัยพงษ ์ วิสุทธิอ์มัพร   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเฟอืยลุง
24 นางดาวัลย ์ ล าทา   ครู โรงเรียนบ้านสองแคว 
25 นางอไุร  พฒุหมื่น   ครู โรงเรียนราชปิโยรสา ยพุราชานุสรณ์
26 นางระเบียบ  ค าแสน   ครู โรงเรียนบ้านยู้
27 นางบุษบา  ตนะทิพย ์  ครู โรงเรียนบ้านน้ าฮาว 
28 นายธนวัฒน ์ สุภา   ครู โรงเรียนบ้านนาฝ่า 
29 นายสัมพนัธ์  เทแกว้   ครู โรงเรียนบ้านถอ่น
30 นางวาสนา  ถาวงศ์   ครู โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 
31 นางอ านวย  บุญทว ี  ครู โรงเรียนบ้านดอยต้ิว
32 นางวันพร  เล็กพานิช   ครู โรงเรียนบ้านสบหนอง
33 นางนงนุช  เล้ียงเพช็ร   ครู โรงเรียนบ้านสบหนอง 
34 นายอดิศักด์ิ  พยิะ   ครู โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
35 นายเฉลียว  ธนะขว้าง   ครู โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
36 นางพกิลุ  รัตนแสงภักดี   ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
37 นางกลุนิษฐ์  คัญชิง   ครู โรงเรียนบ้านร้อง 
38 นางเบญจวรรณ  สุทธหลวง   ครู โรงเรียนบ้านร้อง
39 นางดรุณี  พรหมรักษ์   ครู โรงเรียนศรีสระวงค์
40 นางจนิดา  แสงเนตร   ครู โรงเรียนวรนคร 
41 นางสาวปิยะลักษณ์  ตาลตา   ครู โรงเรียนวรนคร 
42 นายนิพนธ ์ มหานิล   ครู โรงเรียนบ้านเส้ียว
43 นายวิชิต  เกษรมาลา   ครู โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
44 นางเกวริน  ทองอยู่   ครู โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
45 นางประไพ  กะรัตน์   ครู โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
46 นางนงเยาว ์ หาดเพชร   ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
47 นางพวงทอง  แสงวรรณธีระ   ครู โรงเรียนบ้านไร่ 
48 นางนลินสุดา  ช่างเหล็ก   ครู โรงเรียนไตรประชาวิทยา 
49 นางพรรณี  เนตรทิพย ์  ครู โรงเรียนบ้านป่ากลาง (มิตรภาพที ่166)
50 นางจรวยพร  ศรีสุข   ครู โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 
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51 นางรัชนีกร  โตสุวรรณ   ครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที ่115
52 นางจ านงจติ  บุญเกดิ   ครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที ่115
53 นางกรกฎ  จนัต๊ะยอด   ครู โรงเรียนบ้านดอนแกว้
54 นางกาญจนา  นาตัน   ครู โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง
55 นางพชัรา  ทวีชัย   ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
56 นายเฉลิม  ตาอา้ยเทือก   ครู โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา
57 นายเสกสันต์  ขนัทะสีมา   ครู โรงเรียนบ้านเหล่าออ้
58 นายอทุัย  รัตนกนัทา   ครู โรงเรียนบ้านน้ าสอด
59 นายสถติย์  ร่อนทอง   ครู โรงเรียนบ้านน้ าลาด
60 นางสาวศรีจนัทร์  สีสัน   ครู โรงเรียนบ้านสะเกนิ 
61 นางนิ่มนวล  กนัทะ   ครู โรงเรียนศรีสระวงค์ 
62 นายสมัย  พฒุหมื่น   ครู โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุง
63 นายยงยทุธ  บุญตัน   ครู โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
64 นายนิยมศักด์ิ  ธนะวงค์   ครู โรงเรียนบ้านนากอ้ 
65 นายวิสุทธิ ์ มังคลานันท์   ครู โรงเรียนบ้านทุง่กวาง 
66 นายพพิฒัน์  ทองสถติย์   ครู โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 
67 นายจรัส  ไชยโย   ครู โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ
68 นายสมชาย  ไชยวิโน   ครู โรงเรียนชุมชนเจดียเ์ชียงโคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบรุีรัมย ์เขต 1
1 นางจารุมาศ  คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
2 นายวุฒินันท์  สิงห์โพนทัน ผู้อ านวยการโรงเรียนจนัทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
3 นายสนอง  สดไสย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
4 นายอาวุธ  วรรณชาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเปราะ
5 นายถาวร  ทวีลาภ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา
6 นายดนัย  มนเพยีรจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย
7 นายเมธา  พวงเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์
8 นายประชา  ซ้ึงศิริทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิด์อนหวาย
9 นายสุรกจิ  เนาว์พริิยวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

10 นายพนิิจศักด์ิ  อพุลรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
11 นายกติิสุข  โตประโคน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
12 นายนิพนธ์  สุดตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
13 นายสมชาย  สุเรรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา
14 นายพทิักษ์  ศรีอตุตมะโยธิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก๊
15 นายถวิล  เติมรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุม่
16 นางทองกร  วัชรพงศ์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย
17 นายมานะ  อกัษรณรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
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18 นายวัชรินทร์  สุขรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา
19 นายษัษฐี  ศรีนาคา ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
20 นางปราณี  อนันต์นิระภัทร ครู โรงเรียนคงชัยสิทธิว์ิทยา
21 นายยงยทุธ  มูลจนัทร์ ครู โรงเรียนคงชัยสิทธิว์ิทยา
22 นางบุษบากร  ร้อยขวัญ ครู โรงเรียนคงชัยสิทธิว์ิทยา
23 นางสุปราณี  ศรีธนสุธา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อทุิศ)
24 นางอ าไพ  แกล้วกล้า ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
25 นางสาวฉฐักาญจน์  กติิธนาสุทธิภูมิ ครู โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
26 นางพสิวาท  ศักด์ิปกรณ์กานต์ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
27 นายไพบูลย ์ สดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
28 นางกาญจนา  สดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
29 นางวันทิตา  ณัฐกรชวัล ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
30 นางสอิ้ง  ช ารัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
31 นายประพาส  นพกลุ ครู โรงเรียนบ้านโคกเกา่
32 นางสมบัติ  ชัชวาลย ์      ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด
33 นางสมใจ  นัยวิกลู ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
34 นายส าเริง  ชัญถาวร ครู โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
35 นายวันชัย  แสวงชัย ครู โรงเรียนบ้านตลาดควาย
36 นายบุญนาค  ธุระพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านตลาดชัย
37 นางปรุงจติ  วงศ์ทิมารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตะโก
38 นายเบิกฤกษ์  เกดิสุข ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
39 นายมาโนช  อ าพนัธ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
40 นางพนอ  สายวารีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านฝ้าย
41 นางณัฐธิกา  การเพยีร ครู โรงเรียนบ้านฝ้าย
42 นางประคอง  เสาศิลา ครู โรงเรียนบ้านพลวง
43 นายสาธร  สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิด์อนหวาย
44 นายทองอนิทร์  ศรีหวาด ครู โรงเรียนบ้านร่มไทร
45 นางณัฎฐิกา  หมื่นไธสง ครู โรงเรียนบ้านสมสนุก
46 นางจนัทนี  กอร์ปกลุหิรัญ ครู โรงเรียนบ้านสวายจกี
47 นายสนอง  พนมรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านสารภี
48 นายสม  วงศ์ทิมารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านส าโรงโนนเค็ง
49 นายสุเทพ  ปักเคธาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองขวาง
50 นางจรรยา  เกาประโคน ครู โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
51 นางสาวสะอาด  สายเพชร ครู โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
52 นายประมาณ  มั่นแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
53 นางแจม่ใส  ชูเกยีรติพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
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54 นายเสรี  เลิศฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
55 นางอุ่นทรัพย ์ ประกจิรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขอื
56 นายสุนทร  เพง็ประจญ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า
57 นายนฤชัย  ปักเคธาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
58 นางอนุรี  ดีรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
59 นางพนูทิพย ์ เพิม่พร้อม ครู โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา
60 นางกลัสุดา  จนันพคุณ ครู โรงเรียนประชาสวัสด์ิวิทยา
61 นางสาวส าเรียง  สุโข ครู โรงเรียนพระครูวิทยา
62 นางสุภาพร  อยู่แท้กลุ ครู โรงเรียนพระครูวิทยา
63 นายสินชัย  นิลนนท์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
64 นางสุภาวดี  จาบรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
65 นางกิ่งแกว้  นกโยธิน ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
66 นายอรรถพงศ์  ทองศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
67 นางวารี  เพิม่ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง
68 นางอจัฉรา  เสรีวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง
69 นางอรุณี  สท้านพล ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
70 นางกนกกาญจน์  ศรีตะวัน ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
71 นางสมวาสนา  พนูภิญโญศักด์ิ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
72 นางวีรวรรณ  รองจสัตุ ครู โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
73 นายนพรัตน์  แกว้ระวัง ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
74 นางนงเยาว์  วรรณโกษิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
75 นางปิยะรัตน์  สุทธิประภา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
76 นางณัฐฌา  อดุลยสุ์ข ครู โรงเรียนบ้านโคกระกา
77 นางกลัรณิกา  มั่นยนื ครู โรงเรียนจนัทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
78 นางนิโลบล  บุญมี ครู โรงเรียนจนัทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
79 นางเพญ็ศรี  เต็มเกษม ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
80 นายสุรพล  ทับทิมไสย ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
81 นางมาลัย  เสมียนรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ ์"ศรีตลาดโพธิ์"
82 นางพศิมัย  ภูมิเขต ครู โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ ์"ศรีตลาดโพธิ์"
83 นางบังอร  นาคเจริญ ครู โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ ์"ศรีตลาดโพธิ์"
84 นางสาวสะอาด  ตาชูชาติ ครู โรงเรียนบ้านแท่นพระ
85 นายประทีป  สครรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
86 นางสาววิชุดา  จนัทร์จ าเริญ ครู โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
87 นางสุพรรณี  ศรีภูมิ ครู โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
88 นางละเอยีด  มีคม ครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
89 นางส าอาง  ภิญโญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
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90 นายพชิญ์  ศรีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
91 นายสุพรรณ  วงศ์จ าปา ครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
92 นายนิลรัตน์  จนัทร์จ าเริญ ครู โรงเรียนบ้านลุงม่วง
93 นายกมลชัย  ชุนไธสง ครู โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
94 นางครุณีย ์ สครรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
95 นายภวัต  รัตน์นนท์ ครู โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
96 นายเจริญ  สาลีรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุใหม่สามัคคี
97 นายมาศ  จอนดอน ครู โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
98 นางเบญจศีล  ถนอมศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
99 นายเสริมเกยีรติ  ส ารวมรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร

100 นายวรวรรธน์  พฒัน์ธนกฤษศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
101 นางวชิรารัตน์  พฒัน์ธนกฤษศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
102 นางจนัทร์แรม  สะเริญรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
103 นายชาตรี  โพธิจ์นัดี ครู โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
104 นางจตุรพร  แสงทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กศุลสามัคคีวิทยา"
105 นางสมใจ  สรารัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กศุลสามัคคีวิทยา"
106 นางบุปผชาติ  สายรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กศุลสามัคคีวิทยา"
107 นางจนัทร์เพญ็  มณฑล ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กศุลสามัคคีวิทยา"
108 นายส ารอง  สังขรั์มย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กศุลสามัคคีวิทยา"
109 นายสถติย ์ ค าเพราะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
110 นางศิริพร  สุระประวัติวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
111 นายธรรมประยรู  สถติรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
112 นายชาญ  ทองทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
113 นายสมยง  ชวนรัมย์ ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู่
114 นางสุลักขณา  ชวนรัมย์ ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู่
115 นางบุญพร้อม  กอ้นค าใหญ่ ครู โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
116 นายบุญชนะ  รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
117 นายด ารง  ลัทธิวรรณ ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
118 นายทองเจริญ  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา"
119 นางประยรูศรี  โตหนึ่ง ครู โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก
120 นางสีอามร  วานิชกจิ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
121 นางผ่องพรรณ  สอนรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
122 นายชัยรัตน์  กฏุฤาษี ครู โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
123 นายสุรเทพ  ไชยสาร ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุม่
124 นางจติติพรรณ  พงศ์ชัยศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ
125 นางสุมามาลย ์ โขมโนทัย ครู โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ
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126 นางสาวดอกไม้  ปานเกดิ ครู โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ
127 นางอนิทิรัตน์  องัคณา ครู โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ
128 นางมะลิ  เกตุคัมธิวัตร์ ครู โรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์)
129 นางนลินี  ค าแหงรส ครู โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
130 นางสมใจ  ภูกองไชย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
131 นายยทุธพงษ์  ประเสริฐโส ครู โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา
132 นายเวียงชัย  นาคินทร์ชาติ ครู โรงเรียนบ้านช่อผกา
133 นางภัทรา  นาคินชาติ ครู โรงเรียนบ้านช่อผกา
134 นายถนอม  แกว้แจม่จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย
135 นายพรรลพ  บุญประกอบ ครู โรงเรียนบ้านบ-ุหนองเทา
136 นายสมพงษ์  นิลนัน ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบรุีรัมย ์เขต 2
1 นายอดุม  บุง้ทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นางดวงปาน  นครทัศน์ ศึกษานิเทศก์
3 นางวีแ่วว  พรประสพ ศึกษานิเทศก์
4 นายวิโรจน์  แกว้สอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง
5 นางจริาภรณ์  ไชยสุริยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุโคลน
6 นายญาต  ชัยมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าออ้ม
7 นายสมจติ  การเพยีร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะครองใต้
8 นายสนั่น  นพตลุง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยปอ
9 นายจริศักด์ิ  พวงไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเกม็

10 นายสุวรรณ  ภาษี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสลงโทน
11 นายสุนทรเทพ  ปุรณะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม
12 นายวิชัย  ชาญประโคน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
13 นางกริชศมน  รัตนโฆษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข
14 นางพสิมัย  คงเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ านวยกจิราษฎร์วิทยาคาร)
15 นายท านง  ลามี รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
16 นางสงวน  ธรรมโหร ครู โรงเรียนอนุบาลกระสัง
17 นางโสภิต  เชื้อนิล ครู โรงเรียนอนุบาลกระสัง
18 นายชัยยศ  เทศยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระสัง
19 นายทรงชัย  วิจนัทมุข ครู โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
20 นางจนิตนา  ธรรมเดชากลุ ครู โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
21 นางอรุณี  เปล่ียนมา ครู โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
22 นางศนิชา  ผลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองตระเสก
23 นางมนต์ทิรา  ศิริรัมย์ ครู โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
24 นางจนัทนา  ไชยสุริยา ครู โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จนัทศิริอนุสรณ์)
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25 นายบุญเสริม  แน่นหนา ครู โรงเรียนวัดหนองตะครอง
26 นางอญัชลี  เล็กรักชาติ ครู โรงเรียนวัดหนองตะครอง
27 นางนิธิกานต์  ต้นสี ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"
28 นางโชษิตา  อศัวภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"
29 นายยทุธพล  สิงหบุตร ครู โรงเรียนบ้านจาน
30 นายสมภาร  อศัวภูมิ ครู โรงเรียนบ้านละลูน
31 นายสุระ  ดุมนิล ครู โรงเรียนบ้านละลูน
32 นายประกจิ  บุญเชิญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
33 นายพรชัย  นภาคเวช ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด
34 นายสนิท  ทิรอดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอปุถมัภ์
35 นางศิริวรรณ  รามมะมะ ครู โรงเรียนบ้านนาราใหญ่
36 นางคนึง  ยนืยง ครู โรงเรียนบ้านกา้นเหลือง
37 นายสุกรี  วงษ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ลวก
38 นายสมาน  ทุมทอง ครู โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
39 นายบัญชา  สุทธิมาศมงคล ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ
40 นายบุญเลิศ  กิ่งแกว้ ครู โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ
41 นายส ารวน  คงครบ ครู โรงเรียนวัดปทุมคงคา
42 นางสมร  ทิพยส์ าเหนียก ครู โรงเรียนวัดอนิทบูรพา
43 นายภูวนัย  เกยีรติวัฒนานุกลุ ครู โรงเรียนวัดอนิทบูรพา
44 นางปรียาภรณ์  แปลงดี ครู โรงเรียนบ้านตะครองใต้
45 นางจริา  อะภรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนยาว
46 นางอษุา  ราชประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
47 นางรัศมี  บัตรประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
48 นางโปร่งศรี  ปาประโคน ครู โรงเรียนบ้านศรีถาวร
49 นางจรรยา  หรีกประโคน ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
50 นางอมัพกิา  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านห้วยปอ
51 นางทับทิม  เอี่ยมศิริ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปอ
52 นางจริาภรณ์  คงพรหม ครู โรงเรียนบ้านห้วยปอ
53 นายคณากร  สมออ่น ครู โรงเรียนบ้านส่ีเหล่ียมวิทยา
54 นางพลูศรี  มะเรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านละลมพนู
55 นายณรงค์  ศรีสอาด ครู โรงเรียนบ้านร่มเยน็วิทยา
56 นางยพุนิ  มีจ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านเกยีรติเจริญ
57 นายกฤติเดช  แกล้วกล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
58 นายอทุัย  ดีมาก ครู โรงเรียนบ้านบัว
59 นายสุพจน์  ไวยารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแสลงโทน
60 นางวราทิพย ์ เหลืองเดชานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแสลงโทน
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61 นางมาลัย  ปรังประโคน ครู โรงเรียนบ้านโคกกี่
62 นางทัศนีย ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บ ารุง)
63 นางปฐมาวดี  บุตรัตนศิรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา
64 นางสายทอง  บุญมาก ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
65 นายวิสูตร  หูประโคน ครู โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บ ารุง)
66 นายสุพตัร  ช่วยรอด ครู โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
67 นายสนั่น  เทียมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านตาอี
68 นางประจติ  เกษร ครู โรงเรียนบ้านตาอี
69 นางสรวีย ์ สาสีดา ครู โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
70 นางสมปอง  สุดชนะ ครู โรงเรียนบ้านปราสาททอง
71 นายสามารถ  กลุเพชรโชติ ครู โรงเรียนบ้านปราสาททอง
72 นางสายน้ าผ้ึง  ศรีโนเรตน์ ครู โรงเรียนนิคมพฒันาสายตรี 2
73 นายสุขเกษม  จนัทงาม ครู โรงเรียนบ้านสายโท 1
74 นางชวัลรัตน์  พมิพศ์รี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
75 นางชื่นกมล  ช่วงจนัทึก ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1
76 นายยวย  สุขแกว้ ครู โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
77 นางนันทพร  เช่นรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
78 นางจารุวรรณ  วิริยอดุมศิริ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข
79 นายสนิท  มะโนรมย์ ครู โรงเรียนบ้านหลัก
80 นางสุวรรณภา  ปราโมช ครู โรงเรียนบ้านตรุง
81 นายไพบูลย ์ ภูมิทัศน์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8
82 นางนิยม  โพธิน์วลศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
83 นางบุษยรัตน์  ธรรมจริยวงศา ครู โรงเรียนบ้านปลัด
84 นายเกยีรติ  แสวงตน ครู โรงเรียนบ้านแพงพวย
85 นายเกษม  เหลือถนอม ครู โรงเรียนวัดโคกเจริญ
86 นางวราณี  สร้อยสวรรค์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
87 นางสุชาดา  พรศิริกาญจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
88 นางสาวรัตนา  ชุมพลวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
89 นางกลุกลัยา  มณีราชกจิ ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
90 นางเบญจมาศ  เนาวิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายจกีน้อย
91 นายพนิิจ  สินสุพรรณ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสนวน
92 นางประยรู  วชิรธาดากลุ ครู โรงเรียนวัดบ้านสนวน
93 นางวัชรี  ชาญนิติ ครู โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
94 นายฉลวย  โกติรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอปุถมัภ์"
95 นางรักษ์มณี  ผลแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโชคกราด
96 นางเพิม่สุข  ทานผดุง ครู โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
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97 นายบุญเกดิ  จะแรมรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบรุีรัมย ์เขต 3
1 นางอจัฉรา  ฉายวิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์
2 นายเกรียงศักด์ิ  อริยะศิริวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
3 นายเฉลิมพล  สังฆะวรรณา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
4 นายส าฤทธิ ์ ไหลครบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น
5 นายสนิท  จนัทร์ไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บ ารุง)
6 นายพงษ์พนัธ์  วัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
7 นายทรงพล  เหลืองสีนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง
8 นายสุรพล  สนทนาสัมพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
9 นายสงกรานต์  เจริญจติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา)

10 นายสว่าง  สุขมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลัยาณธรรมาราม
11 นายณรงค์ฤทธิ ์ ธุระพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า
12 นายนรินทร์  ลีกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
13 นางวิสารัช  จบสัญจร ผู้อ านวยการโรงเรียนดงใหญ่พฒันา (ดงใหญ่ 4)
14 นายสุภสันต์  ประสาระเอ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่
15 นายทองเบิม้  ทองภู ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกโสนทองวิทยา
16 นายจรีะศักด์ิ  รักสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทองล่ิม
17 นายอาทร  ลีแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
18 นายกมลสิงห์  สิงห์ห่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสองพีน่้อง
19 นายวิทยา  ศิลปิกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกรุมทอง
20 นายจริยะ  สุขเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
21 นายประมวล  พงุกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
22 นางสมนา  ปานใจนาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกยีรติ
23 นายปริญ  ชาลี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง
24 นางร่วมจติร  สุนทรียภพ ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
25 นายสุเทพ  ประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
26 นางสายธิยา  แกว้จนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
27 นางสุดารัตน์  พรมสร ครู โรงเรียนวัดน้ าไหล
28 นางแสงทอง  วงษ์วัฒนะ ครู โรงเรียนวัดน้ าไหล
29 นายก าพล  พรมสร ครู โรงเรียนวัดน้ าไหล
30 นางวัฒนา  คะสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดกา้นเหลือง
31 นางสาวทัศนีย ์ ปอกระโทก ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
32 นายประยทุธ  ทิพยโ์ภชน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
33 นายบรรพต  บุญเกดิ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
34 นางสาวระเบียบ  สามารถ ครู โรงเรียนบ้านหนองทองล่ิม
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35 นายโรจนะ  จติรากลู ครู โรงเรียนบ้านหนองทองล่ิม
36 นายบุญเชิด  หลงพมิาย ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
37 นางสาวพไิลลักษณ์  พนัธุช์าติ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊
38 นางจรีุพร  พนัธ์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก๊
39 นางมาลินี  บวรชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
40 นางสุพศิ  อิ่มเอบิ ครู โรงเรียนบ้านหนองกง
41 นายอร่าม  สุนทรียภพ ครู โรงเรียนบ้านหนองกง
42 นายสมยศ  ขนุชาญชาติ ครู โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
43 นางสมมาตร  จ าปาพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านสองพีน่้อง
44 นายสุชาติ  แกว้ดวง ครู โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพยอ์นุสรณ์)
45 นางปิยรัตน์  หล้าอามาตร ครู โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพยอ์นุสรณ์)
46 นายบรรเทา  การะเกต ครู โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
47 นางสง่า  มากชุมแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
48 นางทัศนีย ์ ดวงอาทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บ ารุง)
49 นางบังอร  รักประชาธรรม ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพยีรประจงวิทยา)
50 นางเพลินพศิ  เสาวภา ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพยีรประจงวิทยา)
51 นายณัทณพงศ์  ธ ารงแจม่จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านตะกดุตาสา (ลองตองประชานุกลู)
52 นางปราณี  วรหาญ ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง (บุญคุรุราษฎร์บ ารุง)
53 นางสาวสมนรัชต์  ม่วงชาติ ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง (บุญคุรุราษฎร์บ ารุง)
54 นางนภัสรพ ี เวชชศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านจาน
55 นางพวงชมพ ู ดีสวาสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโคกหลวงพอ่ (พนิิจศิลป์ประชานุกลู)
56 นางบัญญัติ  กาทองทุง่ ครู โรงเรียนบ้านโคกหลวงพอ่ (พนิิจศิลป์ประชานุกลู)
57 นายทนงศักด์ิ  บุญเกดิ ครู โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
58 นายละม่อม  เจยีมผักแว่น ครู โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
59 นางส าเนาว์  สุขโน ครู โรงเรียนบ้านโคกตะโก
60 นางไพเราะ  ดีสืบชาติ ครู โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พฒันา)
61 นางบุปผา  โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านกา้นเหลือง
62 นางละม่อม  แสงสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
63 นายคมสัน  สิมวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
64 นายส ารวย  ศรีจนัทร์บุญ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
65 นางส่งศรี  สอนบุตร ครู โรงเรียนเบญจมาศกญุชร
66 นางปิยะวรรณ  ซิมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านหนองเพชร
67 นายสมชาย  วรรณสิริวิไล ครู โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ
68 นายวิสิทธิ ์ สกจิขวา ครู โรงเรียนบ้านโพธิท์อง
69 นายสนอง  ไสวงาม ครู โรงเรียนบ้านโนนง้ิวตลาดใหม่สามัคคี
70 นายสมชาย  อุ่มออ่นสี ครู โรงเรียนบ้านไทรออ
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71 นายวิชิต  ฤทธิส์ยาม ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
72 นายศุภชัย  วัฒนสุข ครู โรงเรียนบ้านฝ้าย
73 นางวิไลลักษณ์  ศรีคงอยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
74 นางส าลี  สุยโพธิน์้อย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
75 นางทรงศรี  ทรงประโคน ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
76 นางสาวสดใส  อนิทรปาลิต ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
77 นางกลุฉตัร  ด ารงเธียรกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
78 นายธีระพงศ์  สุวรรณทา ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
79 นางประภัสสร  รามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
80 นายสุมิตร  ศรีนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองมัน
81 นายประพนัธ์  ทองยศ ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขส าราญ
82 นายสมรภูมิ  อดุมดี ครู โรงเรียนวัดเยย้ปราสาท
83 นายทองล้วน  เผือกพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
84 นางจฬุารัตน์  พนัธุไ์ทย ครู โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
85 นายปรีชา  มั่งมี ครู โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
86 นางชฎานาฏ  พนัธ์สมบัติ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
87 นายลือชัย  ประคองกลาง ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
88 นางแสวง  ทองทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
89 นางเพญ็แข  ท่อชู ครู โรงเรียนไตรคาม
90 นางกษมวรรณ  พลดงนอก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
91 นายชัยณรงค์  ทองภูธร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
92 นายทองปาน  แกน่นาค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
93 นางวรรณา  เหลืองสีนาค ครู โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
94 นายณรงค์  รักพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
95 นายพชิิต  แจง้ประจกัษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
96 นางปัญจพร  เหมจามร ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย
97 นายธนสาร  เจริญลาภ ครู โรงเรียนบ้านล านางรอง
98 นางอสิรา  ฉ่ าโสฬส ครู โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
99 นางศรุดี  เนือนสกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

100 นางนงคราญ  บุง้ทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
101 นางกรรณิการ์  สวายพล ครู โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
102 นางสุจรรยา  แป้นทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองถนน
103 นายจ ารัส  สมพล ครู โรงเรียนบ้านสว่างพฒันา
104 นายศัสตรา  ตุมผะกา ครู โรงเรียนบ้านสว่างพฒันา
105 นางกลัป์ดา  ฉตัรปทุมทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา)
106 นางสาวชุติมา  สุขะนันท์ ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา)
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107 นางอนุธิดา  เชื้อฉนุ ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา)
108 นางพมิสมร  กติติวิริยกลุ ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา)
109 นางจริาภรณ์  ยอดค า ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง
110 นางศิริมาศ  ยมนัตถ์ ครู โรงเรียนบ้านบุ
111 นายเกษม  ชมภูวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
112 นางนิธิพตัต์  ศิริพยคัฆ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
113 นายสมทรง  อยู่คง ครู โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
114 นางพนิดา  วงศ์ประมวล ครู โรงเรียนวัดอมัภาราม (เทิง่อนุสรณ์)
115 นางสังเขป  แสนจะบก ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บ ารุง)
116 นายเรืองศักด์ิ  ลัทธิ ครู โรงเรียนบ้านพนูสุข (ประชานุกลู)
117 นางสมจติ  ตรีกลู ครู โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
118 นายปัญญา  ไขสาร ครู โรงเรียนบ้านถาวร
119 นางศุภรัตน์  ธนาสูรย์ ครู โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501"
120 นายวิทยา  ศิริอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501"
121 นายพลภัทร  ชัสวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอปุถมัภ์)
122 นางบังอร  สายวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
123 นางพมิพล์ดา  ไชยสุทธิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเขว้า
124 นายอ านวย  วรนุช ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 (บ้านโคกตะแบก)
125 นางอมรรัตน์  รณที ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)
126 นางนาฏยา  สว่างศรี ครู โรงเรียนบ้านหูท านบ
127 นายสุวิทย ์ จนัทคณานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหินโคน
128 นางวรรณศรี  ทิพยอ์กัษร ครู โรงเรียนบ้านหนองต้อ
129 นางสาวเสาวนิต  อดุมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสุขส าราญ
130 นางอไุรวรรณ  เดชเป้า ครู โรงเรียนบ้านสุขส าราญ
131 นางปัทมา  รัตนปทุมวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
132 นางสุปราณี  เกดิศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านเทพพฒันา
133 นางสาวชลิดา  พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกองพระทราย
134 นายบุญสวย  สนิทพจน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่จงัหัน
135 นายประเสริฐ  วิเชียร ครู โรงเรียนบ้านโกรกแกว้

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบรุีรัมย ์เขต 4
1 นางเรณู  เล่ือยไธสง ศึกษานิเทศก์
2 นายสุนันท์  พวงโต นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นางสุนทรี  งามสังข์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
4 นายเกยีรตินัย  เหลาแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
5 นายช านาญ  แสนเจก๊ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
6 นายสมชาย  องักลุะศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ
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7 นายเชาวน์วัศ  ลามีนนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจา้ป่า
8 นายประยทุธ  บุญมี ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
9 นายยทุธนา  ภูบาลชื่น ครู โรงเรียนวัดสมณาวาส

10 นางสุภรา  เพง็ปอพาน ครู โรงเรียนบ้านโนนไฮ
11 นายฤาชัย  ดากรุง ครู โรงเรียนวัดสระจนัทร์
12 นายสังคม  นาดี ครู โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
13 นายจ าลอง  รักเป้า ครู โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
14 นางสุวรรณี  นาดี ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
15 นางผกามาศ  สร้อยศิริกลุ ครู โรงเรียนวัดอสิาณ
16 นายเลวัน  ชมภูวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง
17 นายณรงค์ธรรม  ธรรมธร ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง
18 นายลี  สาไธสง ครู โรงเรียนวัดหลักศิลา
19 นางจนิตนา  สาไธสง ครู โรงเรียนวัดหลักศิลา
20 นายบุญทัน  เทียมจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดหลักศิลา
21 นางสุฌานี  แผลงประพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์
22 นายประทีป  ชาวโยธา ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
23 นางนวลอนงค์  วาระสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
24 นายวีระศักด์ิ  อรุณโน ครู โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
25 นางบุญเพิม่  ผลาพงศ์ ครู โรงเรียนวัดสระบัว
26 นางส าลี  อาจทวีกลุ ครู โรงเรียนวัดสระบัว
27 นางสมหมาย  อุ่นไธสง ครู โรงเรียนวัดสระบัว
28 นางยพุนิ  แสนเจก๊ ครู โรงเรียนวัดสระบัว
29 นายสุคนธ์  ศรีจนิดา ครู โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
30 นางอรทัย  พลสวัสด์ิวานิชย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพทุไธสง
31 นายศิริพงษ์  สร้อยศิริกลุ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
32 นางพวงทอง  ศุภรัตนสมัย ครู โรงเรียนบ้านบุง่เบา
33 นายธีระศักด์ิ  ปินะโต ครู โรงเรียนวัดวงษ์วารี
34 นางสุทินพร  เกล้ียงไธสง ครู โรงเรียนวัดวงษ์วารี
35 นางส าเริง  จนัทร์ภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
36 นายวิพฒัน์  แสนเจก๊ ครู โรงเรียนบ้านแคน
37 นางทองทิพย ์ นุเสน ครู โรงเรียนบ้านหนองการะโก
38 นายสมดี  ไชยสงคราม ครู โรงเรียนบ้านป่าหนาม
39 นายประมูล  ศิริเวช ครู โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
40 นายทวี  หลาวนอก ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
41 นายธนาสันติ  สายสุด ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
42 นางประจวบ  นพไธสง ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
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43 นางสุพนัธ์  ยนิรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านขามพมิาย
44 นางพมิพภ์ัทร  ศิริพนัขนั ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
45 นายวิจติร  จกัรนารายณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง
46 นางศิริพรรณ  ยางเครือ ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง
47 นายรุ่งเรือง  ช่างงาน ครู โรงเรียนบ้านยางทะเล
48 นายไพฑูรย ์ ชินโคตร ครู โรงเรียนบ้านยางทะเล
49 นายสิทธิชัย  ลตน้อย ครู โรงเรียนวัดฤาษีสถติ
50 นางละมัย  พะนา ครู โรงเรียนวัดฤาษีสถติ
51 นางสุรีย ์ แยงไธสง ครู โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
52 นายสุเมธ  อื้อเพชรพงษ์ ครู โรงเรียนสามัคคีเทพอ านวย
53 นายสุบิน  ทุมพลา ครู โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
54 นายจกัรภพ  แพงไธสง ครู โรงเรียนวัดธาตุ
55 นายอนงค์  เรืองไธสง ครู โรงเรียนวัดพนมวัน
56 นางพรรณพร  ฉตัรวิทยกลุ ครู โรงเรียนวัดชัยสมพร
57 นางจารุลินทร์  แปลงไธสง ครู โรงเรียนวัดชัยสมพร
58 นางทองออ่น  ชนะพาล ครู โรงเรียนบ้านหัวขวั (เบญจคุรุราษฎร์อทุิศ)
59 นายเจริญ  เตาะไธสง ครู โรงเรียนวัดโพธิช์ัย
60 นายพทิยา  วิชาเลิศเรืองเดช ครู โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
61 นายบุญสวน  ไลไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
62 นางสินไพบูลย ์ ชาติประเสริฐ ครู โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
63 นายประยรู  แสงโนนแดง ครู โรงเรียนบ้านคูบอน
64 นายดุสิต  แกว้กล่อมโชติ ครู โรงเรียนบ้านคูบัว
65 นายรัฐพนธ์  ปล้ืมพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนางด า
66 นายสุรัตน์  จมิพละ ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พฒันา)
67 นายบุญธง  ควิลรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านวังปลัด
68 นางพวงเพชร  ควิลรัมย ์ ครู โรงเรียนบ้านวังปลัด
69 นางอมัพร  ทองเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
70 นางสะอาด  โภคาพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านแพ
71 นายเสริม  พรมบุตร ครู โรงเรียนบ้านเขว้า
72 นายประเสริฐ  ภูทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
73 นายเจดิ  ภูมิกระจา่ง ครู โรงเรียนบ้านโนนเพกา
74 นางดวงใจ  พานิคม ครู โรงเรียนบ้านสระปะค าถาวร
75 นายธวัช  หยาดไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน
76 นางวจพีชัร์  ศรีโคตร ครู โรงเรียนบ้านสตึก
77 นายเทพอมฤต  ราวทอง ครู โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย
78 นายเทวินทร์  ศรีบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
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79 นางอญัชลี  ศรีบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
80 นางเสาวนีย ์ ดีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
81 นายสุรศักด์ิ  พลิาแดง ครู โรงเรียนบ้าหนองเชือก
82 นางปทุมมา  นวลเถลิงศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองเชือก
83 นางดวงมณี  ขวัญจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาลาว
84 นายสัมพนัธ์  รุ่งแจง้ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
85 นางสมบัติ  รุ่งแจง้ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
86 นายบุญมี  มะลิซ้อน ครู โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
87 นางสุชญา  สอดทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านกระทุม่
88 นางศิริอนงค์  ชุมศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกกอ่ง
89 นางกติติกร  หนองพร้าว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
90 นางสมทรง  กาดนอก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
91 นางอรุณลักษณ์  พืน้บน ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
92 นางวัฒนา  แสงเนตร ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
93 นางพมิพ ์ สายกระสุน ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
94 นางปรียาลักษณ์  พระภูจ านงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
95 นางสุภาฤดี  ธาสถาน ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
96 นางปิยวรรณ  แกว้มนู ครู โรงเรียนบ้านกดุน้ าขุ่น
97 นายอดุร  ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านจะหลวย
98 นายธวัชชัย  ทาหนองบัว ครู โรงเรียนบ้านปรือเกยีน
99 นางพรทิพา  สีดาดี ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำบงึกำฬ 
1 นายวิชิต  จติรจกัร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุพฒัน์  ทองจนัทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นายถนอม  ขอนศักด์ิ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
4 นายสุรศักด์ิ  อะทุมชาย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตูม
5 นายสมดี  พละสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์
6 นายอดุลรัตน์  หงษ์ชูตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก
7 นายวีระ  กองบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
8 นายสมพร  ทีหอค า ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
9 นายศุภชาติ  ดีแกง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

10 นายสมโภชน์  จนัทร์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองลาด
11 นายนพ  ขนัติยะชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ
12 นายเฉลิมพล  บรรเทา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโซ่พสัิย
13 นายวินิจ  ชิณโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลเด่ียว
14 นายประยรู  นามวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงกาฬ
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15 นายฉลอม  วาสชัยกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่โนนส าราญ
16 นายวราศักด์ิ  แสงนคร ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกอ่งมิตรภาพที ่86
17 นายมานพ  กล่ินจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง
18 นายพสัมัย  ละม้ายศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนยางค า
19 นายอนูญ  พร้อมไธสงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
20 นางรัตนาภรณ์  สันติรักษ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านก าแพงเพชร
21 นางศิริวัฒนา  ปทุมซ้าย ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พสัิย
22 นางกรรณิการ์  ศิริเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิง้
23 นางพชันี  เรือนวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโสกกา่มนาตาไก้
24 นายอลงกรณ์  โพธิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหาดแฮ่
25 นางยอดสวาท  อดุมเพญ็ ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
26 นางสุภาภรณ์  สุกทน ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอ์ านวย
27 นางฉวีวรรณ  พรมมุก ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอ์ านวย
28 นายค าน้อย  ตรีนอก ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
29 นางมะลิวัลย ์ พมิวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอดุม
30 นายบุญเสริม  สนั่นเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
31 นายชูชาติ  บึงราษฎร์ ครู โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
32 นางพรพมิล  วงษา ครู โรงเรียนอนุบาลบุง่คล้า
33 นางสาวสินสมุทร  ศิริแสน ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์
34 นางวันทนีย ์ อธุิญาน ครู โรงเรียนบ้านศิริพฒัน์
35 นางวัฒนา  ค ามงคล ครู โรงเรียนบ้านแสนส าราญ
36 นางจรวยพร  ล าทอง ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
37 นางสมภาร  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พสัิย
38 นางบุษกร  ปาระแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พสัิย
39 นางสงกรานต์  บุตรโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไกโ้นนมันปลา
40 นางสาวสุไล  พรัิกษา ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
41 นางสุทธี  อดุมกนั ครู โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ
42 นายกงพตัร  อนิถนอม ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
43 นางบุญเรือง  พรมจนิดา ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
44 นายพทิักษ์  ยิ่งยง ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
45 นางวรรณภา  จนัทวี ครู โรงเรียนสมาคมส่ือมวลชนกฬีาสมัครเล่นและดารา
46 นางสุภจติร  คงสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
47 นายมงคล  นามบุปผา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
48 นายประยรู  เรียบร้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
49 นางพรทิพย ์ อ.ท.ชม ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
50 นายสมชาย  ต้ังตระกลู ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง
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51 นายคณาคร  ชัยสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ
52 นางจนัทร์เทีย่ง  หาญเชิงชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
53 นายสมเกยีรติ  พลิารักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
54 นายมนตรี  สุรัตนะ ครู โรงเรียนบ้านโคกสวาง
55 นางเพลิน  บึงราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
56 นายชิน  อคัฮาด ครู โรงเรียนบ้านโนนแกว้โพนทอง
57 นายสมัย  คนเพยีร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูม
58 นางสมจติร  จนัทร์เพง็ ครู โรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์
59 นายวิโรจน์  ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค
60 นางโสภิกา  ปานสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน
61 นางพรรณฑิตา  ธรรมเนียมใหม่ ครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
62 นางวนิดา  จนัทร์เพง็ ครู โรงเรียนบ้านนาแสง
63 นายเฉลิม  จนัผาย ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
64 นางประมวล  ธรรมมาค า ครู โรงเรียนบ้านศรีชมภู
65 นางสาวอนงค์  อตุะรา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
66 นายอทุัย  มะลิรัตน์ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา
67 นางสุพรรณี  เหล่านายอ ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
68 นางเพชรพราว  แพงโคตร ครู โรงเรียนบ้านค าสมบูรณ์
69 นายปราโมทย ์ อนิวกลู ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
70 นายนิพนธ์  จ าวงศ์ ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยา
71 นายประยรู  สุริยะ ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พสัิย
72 นางส าลี  พระนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด
73 นายประสพสุข  พลพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
74 นายอรุณ  ทิพยศ์รีราช ครู โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
75 นางประคอง  สมบัติมนต์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
76 นายสมผล  พนัธราช ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง
77 นายอ าคา  เนาวดี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ทรายจก
78 นางสมคิด  การินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
79 นายบัญชา  คันธี ครู โรงเรียนอนุบาลบุง่คล้า
80 นายเฉลิม  ศรีปัญญา ครู โรงเรียนบ้านกดุสิม
81 นางภชิสา  เหลือผล ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
82 นายไพบูลย ์ มาตรสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอดุม
83 นางปิน่นภา  เกยีรตินภาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอดุม
84 นายสมพงษ์  ทองไพรวรรณ ครู โรงเรียนบ้านดอนแกว้โนนอนิทร์แปลง
85 นายสนั่น  คุณศิริ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก
86 นายบุญหนา  ค าเดช ครู โรงเรียนบ้านศิริพฒัน์
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87 นายธีรพงษ์  นิลเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
88 นายชุมพร  วงศ์เตชะ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
89 นายอดิศักด์ิ  รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสวาง
90 นายดวง  แดงมา ครู โรงเรียนบ้านทรัพยว์ังทอง
91 นางสมพร  มาตยว์ิเศษ ครู โรงเรียนบ้านนาป่าน
92 นางธัชณันย ์ ชุณหธนกติต์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์
93 นางประภัสสร  กลุมะโฮง ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอ์ านวย
94 นายพรีะพล  อนิใจ ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก
95 นายพงษ์ศักด์ิ  อ.ท.ชม ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
96 นายจรัญ  จนัทร์ศรีนวล ครู โรงเรียนบ้านค าเตาะเลาะโนนเค็ง
97 นางปราณี  ก่ าลาดนาง ครู โรงเรียนบ้านโคกกอ่งมิตรภาพที ่86
98 นางรัชฎาภรณ์  สมัครการ ครู โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น
99 นายวีระ  เชื้อโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ

100 นายสุพจน์  ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนาแสง
101 นายสมพร  อนิทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจนัทน์
102 นางนุชนาฏ  สุวรรณเวทิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอดุม
103 นางประทีป  คงทัน ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง
104 นายถาวร  หาญธงชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ
105 นายหาญชัย  บุญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ
106 นางปิน่อนงค์  ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ
107 นายวิฑูรย ์ สิทธิจนัทร์เสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
108 นายบุญครอง  ชนะมาร ครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
109 นายอดิศักด์ิ  พนัธ์บุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอดุม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1
1 นางลัดดา  ศรีทอง ศึกษานิเทศก์
2 นายอทิธิพล  โถหินัง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
3 นายสมหมาย  นัยโมกข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจารุศรบ ารุง
4 นายอภิสิทธิ ์ กรีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
5 นางปรานี  อมัระปาล ผู้อ านวยการโรงเรียนล าสนุ่น
6 นายสุทัศน์  ตุรงค์เรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาวง
7 นางสาวสมพสิ  สวัสดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางเด่ือ
8 นางนวลจนัทร์  พนัธุไ์ม้สี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
9 นายวรวิทย ์ ทองศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปทุมทอง

10 นายวิชัท  ขนุอนิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรังสิต
11 นายสมไชย  สถติไชยนนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท า
12 นายภิรมย ์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
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13 นางสายสุนีย ์ จอดนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนวันครู2502
14 นางสาวลัดดา  อิ่มอกใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนสังขอ์่ าวิทยา
15 นายขวัญชัย  คล้ายบุญมี รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางคลองสาม
16 นางสาววิไล  ปัสนะจะโน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
17 นางวิกลุวรรณ  วุฒิโภค ครู โรงเรียนขจรทรัพยอ์ ารุง
18 นางวรรณพร  ศรีคเรศ ครู โรงเรียนขจรทรัพยอ์ ารุง
19 นายไพศาล  ศรีเพชร ครู โรงเรียนคลองบางโพธิ์
20 นางจนัทร์ฉาย  เพชรเรือง ครู โรงเรียนคลองลากค้อน
21 นางรัชนี  เชี่ยวกสิกรรม ครู โรงเรียนคลองลากค้อน
22 นางกญัญา  แผ่พร ครู โรงเรียนคลองลากค้อน
23 นายสมเจตน์  ใจมั่น ครู โรงเรียนคลองลาดช้าง
24 นางลัดดา  ชูเกยีรติศิริชัย ครู โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อปุถมัภ์)
25 นางวิไลวรรณ  ผมทา ครู โรงเรียนคลองหนึ่ง (แกว้นิมิตร)
26 นางฉนัทพรรณ์  ภานุวัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดไกเ่ต้ีย
27 นางศักด์ิศรี  พนัธุผั์ก ครู โรงเรียนชุมชนวัดจนัทน์กะพอ้
28 นางสุพรรณ  ใจมั่น ครู โรงเรียนชุมชนวัดบัวแกว้เกษร
29 นางเนาวรัตน์  วงศ์ศุภบุตร ครู โรงเรียนชุมชนวัดบัวแกว้เกษร
30 นางสมมารถ  จกัปัน่ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบัวแกว้เกษร
31 นายอร่าม  ล าใย ครู โรงเรียนชุมชนวัดบัวแกว้เกษร
32 นางสุกญัญา  แสงเทียนประไพ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางขนั
33 นางสุปราณี  เปล่ียนสันเทียะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางขนั
34 นางนงลักษณ์  แทนบุญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
35 นางชวนชม  มีบุญญา ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
36 นางยพุนิ  พรหมเดช ครู โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
37 นางศรีสมร  ไกรเดช ครู โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
38 นางจนิดา  ศรีวิลัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
39 จา่สิบเอกธวัชชัย  ทวีสุข ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา69
40 นางสุภาวดี  ต้ันสกลุ ครู โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
41 นางฉวีวรรณ  อยู่รักษา ครู โรงเรียนบางโพธิเ์หนือ
42 นางธนวรรณ  วิชาพร ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง
43 นางจริาพร  พึง่ความสุข ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง
44 นางอไุรวรรณ  เกล้ียงสอาด ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง
45 นางสมนึก  อภิญญานนท์ ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง
46 นางสุภาวดี  สิทธิไกรวงษ์ ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง
47 นางบุษบา  สุวัฒวิตยากร ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง
48 นางไพรวรรณ  แจม่แจง้ ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
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49 นางทองทวี  นพคุณ ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
50 นางภิรมย ์ เพญ็พวงสินธุ์ ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
51 นางอสัณีย ์ ตันศิริสุข ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
52 นางนันทพร  นันทวรรธนะ ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
53 นางอรุุยา  คีรีมาศทอง ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
54 นางศิริกาญจน์  ฮวดสามเสน ครู โรงเรียนปากคลองสอง
55 นายชุมพล  โฉมจ ารูญ ครู โรงเรียนล าสนุ่น
56 นายไพโรจน์  ห่วงรักษ์ ครู โรงเรียนล าสนุ่น
57 นางนิรัศรา  ชากลาง ครู โรงเรียนล้ินจี่อทุิศ
58 นางสาวจนัทนา  เผ่าเพง็ ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
59 นางสายวรุณ  วีระยทุธ ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
60 นางพริม  ภูส่อง ครู โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
61 นายสุโรจน์  กล่ินสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดเกดิการอดุม
62 นางวัฒนา  มะลิทอง ครู โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจนี
63 นางกาญจนา  วงษ์รัตน์ ครู โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจนี
64 นางสมบัติ  พลอยศรี ครู โรงเรียนวัดจนัทาราม
65 นางทัศนีย ์ สุเนตรวรกลุ ครู โรงเรียนวัดฉาง
66 นางอทุัยวรรณ  เหมือนมี ครู โรงเรียนวัดชินวราราม
67 นางสาวพจนารถ  ศรัทธา ครู โรงเรียนวัดชินวราราม
68 นางทักษิณา  อยู่นาน ครู โรงเรียนวัดชินวราราม
69 นางสาวกรกนก  บุญรอด ครู โรงเรียนวัดเชิงท่า
70 นายนิพนธ์  ชุมสุด ครู โรงเรียนวัดตะวันเรือง
71 นายช านาญ  พึง่ฉมิ ครู โรงเรียนวัดตะวันเรือง
72 นางรัชนี  ปึกขาว ครู โรงเรียนวัดตะวันเรือง
73 นายประทีป  ท้ายเมือง ครู โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
74 นางบุญธรรม  อิ่มทอง ครู โรงเรียนวัดเทียนถวาย
75 นางสาวดวงกมล  บริบูรณ์พานิช ครู โรงเรียนวัดเทียนถวาย
76 นางสาวรัตนา  เฉลียว ครู โรงเรียนวัดนาวง
77 นายจ าเรียง  ไวยโรจน์ ครู โรงเรียนวัดนาวง
78 นางประไพพศิ  วิเชียรศรี ครู โรงเรียนวัดนาวง
79 นายสุทัศน์  อิ่มสะอาด ครู โรงเรียนวัดเนกขมัมาราม
80 นางสาวจงกล  เพช็รเรือง ครู โรงเรียนวัดเนกขมัมาราม
81 นางนลินทิพย ์ เจมิแป้น ครู โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
82 นายธานัน  เขมะวานิช ครู โรงเรียนวัดบัวหลวง
83 นางสาวอ าไพ  เล็มเสน ครู โรงเรียนวัดบางกฎีทอง
84 นายสุบินสิริ  จ าเนียร ครู โรงเรียนวัดบางเตยนอก
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85 นายนิรันดร์  ดอกดี ครู โรงเรียนวัดบางนา
86 นางอ าภาพรรณ  รักษ์ทอง ครู โรงเรียนวัดโบสถ ์(บวรธรรมกจิวิทยา)
87 นางพศิมัย  ชูสกลุ ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร
88 นางสาวสุมล  คงธนะ ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร
89 นางสาวละเอยีด  ชื่นเงิน ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร
90 นางลักขณา  สุ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์ล่ือน
91 นางกหุลาบ  แสงกระสินธุ์ ครู โรงเรียนวัดรังสิต
92 นางวันดี  วิไลลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
93 นางไพรวัลย ์ ออ่นพลัด ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
94 นายเจษฎา  ซาตะนัย ครู โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
95 นายอดุม  ยี่สมบุญ ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส
96 นางสาวสมจติต์  แจม่ใจ ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
97 นางประภาวดี  บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
98 นางอญัชลี  พมิพาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
99 นางสาวโศภิษฐ์  รอดแจม่ ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

100 นางสุขประเสริฐ  สถติไชยนนท์ ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
101 นางสมบัติ  แสงเทศ ครู โรงเรียนวัดอู่ขา้ว
102 นายสมเกยีรติ  การเกง่ ครู โรงเรียนศาลาพนั
103 นางสาวเลิศลักขณา  อมัพรพชื ครู โรงเรียนศาลาพนั
104 นายฉลอง  พนัธ์เนตร ครู โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง
105 นางรัชดาภรณ์  พรหมจนัทร์ ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง
106 นางสาวอภิญญา  พรหมสูงวงษ์ ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง
107 นายศักด์ิชาย  เพชรไพรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
108 นางอรุณี  ชัยวิชู ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
109 นางสาวสุทัชชา  วิริยะดุษณี ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
110 นายสถาพร  บุญเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
111 นางสาวไฉน  ฉมิพบิูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
112 นางจรีภัทร์  ทองยน่ ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
113 นางสุดสวาท  อนิทร์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
1 นายอ าพล  ผลประทีปสุริยา ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสิบสาม
2 นายวัชระ  วงศ์ปราชญ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกตุประภา
3 นายธนากร  ฉนัทปราโมทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองชัน
4 นายบัญชา  จนัทร์รักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตยว์ิทยาคาร
5 นางลออศรี  โรจนดุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดพชิิตปิตยาราม
6 นายสุริยา  เปีย่มสง่า ครู โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
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7 นายผะเอนิ  พว่งจนี ครู โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
8 นางปราณี  ทองหล่อ ครู โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์
9 นางนิศากร  เอี่ยมสาย ครู โรงเรียนวัดคลองชัน

10 นางสาวฐิติพนัธุ ์ มากนก ครู โรงเรียนวัดคลองชัน
11 นางสุนีย ์ ฤกษ์พนิัย ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
12 นางบังอร  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
13 นางทิพวรรณ์  ลาวรรณ ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
14 นางกติติวรรณ  เฉลิมชวลิต ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
15 นางสุรางค์  รุจาคม ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
16 นางรัตนา  พนัธุช์ัย ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตยว์ิทยาคาร
17 นางอไุรวรรณ  คงจรูญ ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตยว์ิทยาคาร
18 นางสาวสุริยา  อทุิศผล ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์
19 นางสุกาญจน์ดา  สมนาม ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์
20 นางสาวทองสุข  วรรณกลุ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์
21 นางจรา  เจยีมกมล ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์
22 นายปราโมทย ์ แสงทอง ครู โรงเรียนคลองสิบสาม
23 นายสมชาย  ไตรสโมสร ครู โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์
24 นายพสิิษฐ  สุดจติร์ ครู โรงเรียนวัดพวงแกว้
25 นายพงศกร  กล่อมวิญญา ครู โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
26 นางณัฐธยาณ์  ศรีค ารักษ์ ครู โรงเรียนวัดเจริญบุญ
27 นายสนั่น  พรมเสน ครู โรงเรียนวัดราษฎรบ ารุง
28 นางจรรยา  มานาม ครู โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ
29 นางจารุณี  พฒันชัยเดชา ครู โรงเรียนเจริญดีวิทยา
30 นางชรินทร์ทิพย ์ กนัพน้ภัย ครู โรงเรียนเจริญดีวิทยา
31 นางปิยมณฑ์  สาสุนทรา ครู โรงเรียนเจริญดีวิทยา
32 นายวันชัย  ศรียคุุณธร ครู โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
33 นางรัฐวิพร  มาระกล ครู โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
34 นางรัตนา  ม้าสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง
35 นางสมหมาย  คุ้มนุช ครู โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง
36 นางวัชรีภรณ์  จนัทร์กระจา่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง
37 นางสุธาทิพย ์ ตรีศร ครู โรงเรียนวัดสุวรรณ
38 นางสุภาพร  งามเนตร ครู โรงเรียนวัดแจง้ล าหิน
39 นางสาวภัทรีภรณ์  เปล้ืองทุกข์ ครู โรงเรียนวัดประยรูธรรมาราม
40 นางเตือนใจ  แสงนิล ครู โรงเรียนวัดกลางคลองส่ี
41 นายพรศิลป์  ศรีเรืองไร ครู โรงเรียนวัดกลางคลองส่ี
42 นางเสาวภา  สุรเวช ครู โรงเรียนวัดเขยีนเขต
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43 นางสุนันท์  แกว้มณี ครู โรงเรียนวัดเขยีนเขต
44 นางสิริรุ่งโรจน์  รักษายศสกลุ ครู โรงเรียนวัดเขยีนเขต
45 นางบังอร  ฉมิมะณี ครู โรงเรียนวัดมูลจนิดาราม
46 นางสาวสมใจ  ธัญญาโภชน์ ครู โรงเรียนวัดมูลจนิดาราม
47 นายเวททรง  พงษ์ปวโรภาส ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
48 นางอ าไพ  นาคสินธุ์ ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
49 นางศิริพร  มาเดช ครู โรงเรียนวัดอยัยกิาราม
50 นางสุมามาลย ์ ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอยัยกิาราม
51 นางเพญ็จนัทร์  กอ้นทอง ครู โรงเรียนวัดสระบัว
52 นางจรรยา  ณ  สงขลา ครู โรงเรียนชุมชนวัดพชิิตปิตยาราม
53 นางศรีรัตน์  อรรถพรพมิล ครู โรงเรียนชุมชนวัดพชิิตปิตยาราม
54 นางเรณู  ฉั่วชื่นสุข ครู โรงเรียนชุมชนวัดพชิิตปิตยาราม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1 นางอารีวรรณ  ไกรศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นางนัยนา  ฑิตะล าพนู นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
3 นางศรีสมร  แป้งหอม ศึกษานิเทศก์
4 นางสาวฉนัทนา  พวงเดช ศึกษานิเทศก์
5 นางประไพ  เกษแกว้ ศึกษานิเทศก์
6 นายชวลิต  เกษแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์
7 นายสุนทร  ทองสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอา่งทอง
8 นายสุวัฒน์  ตรีหัตถ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
9 นายกฤษฎา  รักษ์เพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกอง

10 นายภัคพงศ์  วรวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
11 นายบวร  วสุนธรารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาราษฏร์บ ารุง
12 นางชุลีพร  นวะมะรัตน ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์
13 นางมณีวรรณ  คีรีศรี ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์
14 นางมณฑิการ์  โชติ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
15 นางพรรณี  แดงเครือ ครู โรงเรียนบางสะพาน
16 นางพศิมัย  จนัทร์ทัพ ครู โรงเรียนเหมืองแร่
17 นายกจิจา  ศรีแสง ครู โรงเรียนบ้านทุง่กะโตน
18 นางเพญ็ศรี  สุนทร ครู โรงเรียนบ้านทุง่เชือก
19 นางนิภา  พึง่พระ ครู โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่72
20 นางจรีพนัธ์  ถาวรนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
21 นายทวีศักด์ิ  สุขส าราญ ครู โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจกัร
22 นางสาวอารมณ์  เหล่าบัณฑิตเจริญ ครู โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
23 นางอทุุมพร  ราชานาค ครู โรงเรียนบ้านบึง
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24 นางมยรีุ  แยม้เจริญกจิ ครู โรงเรียนเนินแกว้วิทยาคาร
25 นางวรรณา  หนูฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทองมงคล
26 นางออ้ยทิพย ์ ทีปรักษพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหินเทิน
27 นายชลิต  สุวรรณหงส์ ครู โรงเรียนบ้านดอนส านัก
28 นางอ าไพ  รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกก
29 นางสาวอารีย ์ ศิริอาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
30 นางสกนธ์พรรณ  การัณยสุ์ข ครู โรงเรียนบ้านหนองระแวง
31 นางประสบศรี  จนัทร์ฉาย ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
32 นางสุพร  เทิดรัตนพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ (สละชีพ)
33 นางธีระวัลย ์ แจม่ใส ครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
34 นางสุวพศิ  ทรรพวสุ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสัก
35 นางดาริน  มาประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลทับสะแก
36 นางฉวีวรรณ  บุญมา ครู โรงเรียนบ้านไชยราช
37 นางนิตยา  เฟือ่งฟู ครู โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะห์
38 นายบุญส่ง  ล้อแกว้ ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์อปุถมัภ์
39 นางสมนึก  ทับทิมไทย ครู โรงเรียนบ้านมะเด่ือทอง
40 นางชุลีพร  เกดิลอย ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
41 นางสาวฉวี  แกว้แหวน ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน
42 นายชิราวุธ  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองเสือ
43 นางวลัยรัตน์  ฐิติกลู ครู โรงเรียนอดุมราชภักดี
44 นางยพุา  องัสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์
45 นางสาวนิยม  เชื้อกรด ครู โรงเรียนวัดทุง่กลาง
46 นางอรทัย  เกดิแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองมงคล
47 นางชไมพร  ลีลาโรจนกลุเลิศ ครู โรงเรียนวัดหนองหอย
48 นางสาวบังเอญิ  อบอุ่น ครู โรงเรียนวัดทุง่กลาง
49 นางจารุวรรณ  คีรีวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์
50 นางอมัพร  บุตรหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
51 นางจนิตนา  ซ าเผือก ครู โรงเรียนวังมะเด่ือ
52 นางศิริมา  บุญประภา ครู โรงเรียนด่านสิงขร
53 นางอ าพร  ธีรกดิาการ ครู โรงเรียนวัดนาหูกวาง
54 นายประยรู  พาจร ครู โรงเรียนบ้านห้วยสัก
55 นางสาวชื่นจติต์  เรือนจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
56 นายจกัรี  ทรัพยห์อม ครู โรงเรียนบ้านห้วยแกว้
57 นางมณีรัตน์  สุวรรณหงส์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
58 นางนันทการ์  สุนทรโอวาท ครู โรงเรียนบ้านชะม่วง
59 นางสมถวิล  ลูกอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดนาหูกวาง
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60 นางสาววลัย  จงชนะบริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านอา่งทอง
61 นางจฑุาธิณี  ปริยทรรศน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
62 นายณรงค์  พวงงาม ครู โรงเรียนด่านสิงขร
63 นางพมิพนัธ์  เจยีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
64 นายดนัยรัตน์  ธนันทา ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไทร
65 นายสมพร  เปรมปรีด์ิ ครู โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
66 นางจงกล  ปัน้บรรจง ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที3่5
67 นางสุภาวดี  เขยีวงาม ครู โรงเรียนบ้านดอนทราย
68 นางกลัยรัตน์  อฐัระ ครู โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา
69 นายศักด์ิชัย  ครุฑไชยนัต์ ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม
70 นางวัลลิยา  ช่วยรักษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที3่5
71 นางจไุร  พนัธรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
72 นางสาวบุศรา  ประสานศิลป์ ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน
73 นางอารีย ์ คงสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อปุกรณ์)
74 นางวาสนา  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์
75 นางธารา  นาควงศ์วาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์
76 นางคนึงนิจ  วรรณวงษา ครู โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์
77 นางสาวลัดดาวรรณ  ศิริกลุ ครู โรงเรียนประชาพทิักษ์
78 นางสุปราณี  อรุณเมธี ครู โรงเรียนวัดนาหูกวาง
79 นางจติฤดี  ลีลาโรจนกลุเลิศ ครู โรงเรียนวัดหนองหอย
80 นายปัญญา  เณรตากอ้ง ครู โรงเรียนวัดหนองหอย
81 นางจารุจนัทร์  เพชรดี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ (สละชีพ)
82 นายจรินทร์  ชมเชย ครู โรงเรียนวัดดอนยาง
83 นายอดุลย ์ กณุาฑลต์ ครู โรงเรียนบ้านดอนส าราญ
84 นางสาวบรรจง  ทองจนี ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน
85 นายวราชัย  สุนทรนนท์ ครู โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะห์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1 นายสิทธิศักด์ิ  ทองค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางฐิติพร  เด็กหลี ศึกษานิเทศก์
3 นายชาญชัย  เสียงกล่อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง
4 นายชัยวัฒน์  ฤทธิอ์นิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภา
5 นายปัญญา  ล้ิมเทียมรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกา
6 นายสมโภชน์  อนันตโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ
7 นายศาล  เรืองฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังกพ์ง (รัฐราษฏร์บ ารุง) มิตรภาพที ่158
8 นางนิตยา  ฤทธิอ์นิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ
9 นายนนทศักด์ิ  ยวุดีรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขอ่ย
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10 นางอไุรวรรณ  อยู่คง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเยน็
11 นายสมหมาย  บุญเยน็ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกยุบุรี
12 นายพานุพนัธ์  เนตรรุ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ
13 นายพนม  เสียงใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
14 นางสุจริา  เมฆนิติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้างพฒันา
15 นายอรรถฤทธิ ์ สาลี ครู โรงเรียนชลประทานปราณบุรี
16 นางวรรณี  ศิริพบิูลย์ ครู โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟลุเลอร์
17 นางวันดี  พนูจารุวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง
18 นางบุษกร  ดวงธนู ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
19 นางบุญเรียม  จนัทร์ชูกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านต าหรุ (วิงประชาสงเคราะห)์
20 นางชุติมา  บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านต าหรุ (วิงประชาสงเคราะห)์
21 นางอนุชิดา  เหลืองสอาด ครู โรงเรียนบ้านต าหรุ (วิงประชาสงเคราะห)์
22 นางส าเนียง  พรมสะอาด ครู โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
23 นางบุญเรือง  รอดจุ้ย ครู โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
24 นายสมชัย  นกแกว้ ครู โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
25 นายชยพล  บุญเทศ ครู โรงเรียนบ้านเนินพยอม
26 นางสมหมาย  บุญเทศ ครู โรงเรียนบ้านเนินพยอม
27 นายศิลป์ชัย  บุญเกดิ ครู โรงเรียนบ้านบน
28 นางสาววัลภา  เตรียมวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านบน
29 นางสายสมร  แท่นเผือก ครู โรงเรียนบ้านปรือน้อย
30 นางจนัทร์พนอ  หอมเมือง ครู โรงเรียนบ้านปรือน้อย
31 นางศริญญา  จงสง่ากลาง ครู โรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ
32 นายช านาญ  ศรีนิล ครู โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
33 นางสาวประภาวดี  ปานเจริญกจิ ครู โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
34 นายโกศล  หนูน้อย ครู โรงเรียนบ้านยางชุม
35 นายกติติพจน์  ชมชื่นใจ ครู โรงเรียนบ้านไร่เกา่สามร้อยยอด
36 นายปกติ  ชมชื่นใจ ครู โรงเรียนบ้านไร่เกา่สามร้อยยอด
37 นายพงษ์สันต์  ทองรอด ครู โรงเรียนบ้านไร่บน
38 นางรัศมี  บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านศาลาลัย
39 นางสาวมณีรัตน์  โง้วกาญจนนาค ครู โรงเรียนบ้านศาลาลัย
40 นางเตือนใจ  ศรีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อทุิศ)
41 นางส าราญ  ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อทุิศ)
42 นายณฐพล  หนูน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
43 นางสาวรินนภา  ฉมิเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองเกด
44 นายบุญเกดิ  หินชีระนันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
45 นางกาญจนา  มาลากลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
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46 นางสาวสุภาภรณ์  สังขนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองซอ
47 นายวีรยชุญ์  หอมหวล ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
48 นายกฤษณพล  เม่งกว่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
49 นายปัญญา  แจม่ฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพรานพกุ
50 นางเสาวรีย ์ ลิขติกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพรานพกุ
51 นางรัศดาวรรณ  เพยีวท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองพลับ
52 นางพฒันา  สาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองยงิหมี
53 นางหัสณีย ์ สังขศิลปชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
54 นายแสวง  พลูหนองรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
55 นายเดชา  ศรีอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
56 นางสาวภัทราภรณ์  เนื้อนิล ครู โรงเรียนบ้านหนองเหียง
57 นางสายพนิ  องักนิันทน์ ครู โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ
58 นางพรอ าไพ  ฉิ่งเล็ก ครู โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ
59 นางจริานุช  เค่ียมการ ครู โรงเรียนวัดเกษตรกนัทราราม
60 นายอนุสรณ์  อยู่ยดื ครู โรงเรียนอนุบาลกยุบุรี (วัดวังยาว)
61 นายแดง  ใจเร็ว ครู โรงเรียนอนุบาลกยุบุรี (วัดวังยาว)
62 นางกานดา  ทองเปีย่ม ครู โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเกา่)
63 นางจรีรัตน์  จนัทร์เล่ือน ครู โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเกา่)
64 นางอรปรียา  เชาวนะปัญจะ ครู โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเกา่)
65 นายดิเรก  มีบ ารุง ครู โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก)
66 นายไพโรจน์  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนอานันท์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบรุี เขต 1
1 นางสุพรทิพย ์ ชิตรัฐถา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ
2 นายปรีชา  มีพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปราจนีบุรี
3 นายประจวบ  เล่ือนสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
4 นายประสิทธิ ์ รักหน้าที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
5 นายประสงค์  เฟือ่งส ารวจ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าดวน
6 นายสุนันท์  วีระวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า
7 นายพชัรินทร์  ดีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกระเบา (สิทธิสารานุกลู)
8 นายวิรัช  มีเชาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระทุม่แพว้
9 นายบรรเทิง  กล่ินเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีมงคล

10 นายพบิูลย ์ สวนเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขงิกระชาย
11 นายทองค า  เพชรจติต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประพาส
12 นางสุพตัรา  แสงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขานันทา
13 นางสุนี  จนัทนิมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่
14 นางสงวนวงษ์  ยธุติบรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
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15 นางศุรีมาศ  ศักด์ิศรีวัฒนา ครู โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี
16 นางสาวณัฐพร  ชอุ่มผล ครู โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี
17 นางพรรณี  ศรีฉ่ า ครู โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี
18 นางสาวขนิษฐา  ประดิษฐ์ผล ครู โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี
19 นางสมกมล  ดีประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี
20 นางซ่อนกล่ิน  เติมลาภ ครู โรงเรียนเมืองปราจนีบุรี
21 นางสมหมาย  รัตนประทีป ครู โรงเรียนเมืองปราจนีบุรี
22 นางสาววรพร  รอดภัย ครู โรงเรียนเมืองปราจนีบุรี
23 นางสาวศักด์ิศรี  มณีวงษ์ ครู โรงเรียนวัดหัวกรด
24 นางระพร์ี  จนัทร์เกดิทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร
25 นางสุมาลี  แสงอรุณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร
26 นางสมจติร  วงศ์สว่างศิริ ครู โรงเรียนบ้านเนินหอม
27 นางสุณีย ์ บุญแทน ครู โรงเรียนบ้านเนินหอม
28 นางสุวนิตย ์ วีระวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเนินหอม
29 นางประเสริฐ  ใจยงค์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ตะลุมพกุ
30 นายสมพงษ์  ผลพชืน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
31 นางสุดาพร  ค าแสง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
32 นางกติติมา  ว่องทรงเจริญ ครู โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ าวิทยานุกลู)
33 นางสาวสายใจ  ประดิษฐเทา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจนีบุรี
34 นางสมาพร  มีทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
35 นางกาญจนันท์  น้ าสอาด ครู โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา
36 นางฉวีวรรณ  รัตกสิกร ครู โรงเรียนวัดล าดวน
37 นายจ านงค์  มาหา ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
38 นางสุจติรา  ลอยวิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเนินสูง 
39 นางผาณิต  โหรสกลุ ครู โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
40 นางสาวองัคณา  สุภรณ์ไพจติ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
41 นางรัชนีย ์ แกว้กล่ า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
42 นางเกศิณี  พลายระหาร ครู โรงเรียนวัดอนิทาราม (พชิัญวิทยาคาร)
43 นางวิภา  หอมชิต ครู โรงเรียนวัดอนิทาราม (พชิัญวิทยาคาร)
44 นางพทัธนันท์  เมธาอดุมพร ครู โรงเรียนวัดอนิทาราม (พชิัญวิทยาคาร)
45 นายองอาจ  พจิติร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
46 นางประภา  โฉมยง ครู โรงเรียนวัดบางเตย
47 นางศรีสมนึก  จนิดา ครู โรงเรียนวัดคลองเฆ่
48 นางจารุจติ  มนต์ออ่น ครู โรงเรียนวัดกระทุม่แพว้
49 นางอมัพร  ม่วงอยู่ ครู โรงเรียนบ้านบางขาม
50 นางสิชณา  วุฒิธนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน
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51 นางสุธาทิพย ์ รักษากล่ิน ครู โรงเรียนวัดใหม่โพธิเ์ยน็
52 นางประทวน  ทองหล่อ ครู โรงเรียนวัดหัวไผ่
53 นางสาวเบ็ญจา  นาคพงษ์ ครู โรงเรียนวัดหัวไผ่
54 นายบัณฑิฐ  นวลสุวรรณ์ ครู โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์
55 นายนิยม  เทีย่งเเท้ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน
56 นางอรุณ  คงภักดี ครู โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน
57 นางจรีะวัฒน์  เบญจาทิกลู ครู โรงเรียนบ้านเขานันทา
58 นายวันชาติ  ใสประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเขานันทา
59 นางชูศรี  ถกลประจกัษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจนัตคาม
60 นางสุจนิต์  สุพวาล ครู โรงเรียนอนุบาลประจนัตคาม
61 นางสมจติร  วณิชชากร ครู โรงเรียนอนุบาลประจนัตคาม
62 นายสมสิทธิ ์ ทรัพยส์มบัติ ครู โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
63 นางสาวมัณฑนา  บุบผา ครู โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
64 นางสุภาพร  ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
65 นางภักดีพนัธ์  ปักษี ครู โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที ่1
66 นายโกมล  เชื้อสงฆ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
67 นายสุพรรณ์  ศิริร่ืน ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
68 นางจงรักษ์  ขนัติศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจนัตคาม
69 นางสันธนา  เงินทอง ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยเินียร่ิงอปุถมัภ์)
70 นายเนาวรัตน์  จนัทมิฬ ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยเินียร่ิงอปุถมัภ์)
71 นางพศิมัย  อดุง ครู โรงเรียนวัดไชยมงคล
72 นายอดุล  อไุรวงษ์ ครู โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง
73 นางจรีุ  กลางนอก ครู โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
74 นายศุภชัย  พุม่เดชังกลู ครู โรงเรียนบ้านประพาส
75 นางสมปอง  เขม็ทอง ครู โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
76 นายวสันต์  ศรีพุม่ ครู โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
77 นางมาลี  เครือจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
78 นางสวัสด์ิ  ราชสืบ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
79 นางศิริรัตน์  มีพงษ์ ครู โรงเรียนวัดสัมพนัธ์
80 นางสมทบ  ชินสร้อย ครู โรงเรียนวัดหนองโพรง
81 นางโชติรส  สังขข์นั ครู โรงเรียนวัดหนองโพรง
82 นางกนกวรรณ  ชาวประทุม ครู โรงเรียนวัดหนองโพรง
83 นายมงคล  ประเสริฐพรม ครู โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี
84 นางสุมาลี  ทาหอม ครู โรงเรียนหัวซาวิทยา
85 นายมนัส  สังขนัธ์ ครู โรงเรียนหัวซาวิทยา
86 นางสาวหัสยา  กมิเต็ก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)
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87 นางราตรี  โพธิก์ลุ ครู โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
88 นายสถติย ์ เมตตา ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
89 นางสุปราณี  ไพเราะ ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
90 นางธีราวรรณ  เจยีมวิไล ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
91 นายสุไพรินทร์  เชาวน์ดี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
92 นางวรรณา  จนัทร์สูรย์ ครู โรงเรียนวัดไผ่งาม
93 นางพทุธศิษยต์รี  ปาณะลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่งาม
94 นางเสวียน  ดอนมอญ ครู โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
95 นายสุกรี  เทวาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
96 นายศาศวัต  ดวงวิเชียร ครู โรงเรียนวัดล าดวน
97 นางพรสุดา  สิงห์ศุข ครู โรงเรียนวัดล าดวน
98 นางอทุัยรัตน์  โชติธรรม ครู โรงเรียนเมืองปราจนีบุรี
99 นางบังอร  ด าริห์อนันต์ ครู โรงเรียนเมืองปราจนีบุรี

100 นางสุรางค์  บาริศรี ครู โรงเรียนเมืองปราจนีบุรี
101 นายอ าพร  ทฤษฎีสุข ครู โรงเรียนบ้านคลองบางไซ
102 นายสุกจิ  ด่านยทุธศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน
103 นางสัมฤทธิ ์ นุชก าแหง ครู โรงเรียนวัดดงไชยมัน
104 นายมงคล  พวงศรี ครู โรงเรียนบ้านวังทะลุ
105 นายยงยทุธ  ประสมสิน ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเจยีว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบรุี เขต 2
1 นางวริศนันท์  วิริยะภคโชค นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
2 นางสายบัว  ชัชวาลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนาดี
3 นายพงศักด์ิ  บุญสา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
4 นายค ายนต์  มานะกจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอนามัย
5 นายนพวงษ์  จริาวัสน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
6 นางบุญชู  ตรีเมฆ ครู โรงเรียนอนุบาลนาดี
7 นางประทิน  วินัยพานิช ครู โรงเรียนอนุบาลนาดี
8 นายพรีสิฐ  ลากลุ ครู โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
9 นางกานต์สิรี  ยอดทอง ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

10 นางอษุา  มักพมิล ครู โรงเรียนวัดสระดู่ (บูบ่ ารุงวิทย)์
11 นางเอมอร  วงศ์ภา ครู โรงเรียนวัดสระดู่ (บูบ่ ารุงวิทย)์
12 นางวัลยา  พุม่พมิล ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
13 นางอดุมภรณ์  ทวีพงศ์ ครู โรงเรียนวัดศรีสวัสด์ิ
14 นางสาวอภิญญา  เปีย่มประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
15 นางสาวนิ่มนวล  วุฒิกมลชัย ครู โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
16 นางอาจารี  ออ้นค าภา ครู โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี



๒๕๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
17 นางกนัยารัตน์  บัตรมาก ครู โรงเรียนวัดรัตนชมภู
18 นางภัทราภรณ์  การดี ครู โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอทุิศ)
19 นางนลินญา  ภาโนชิต ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
20 นายวัชรินทร์  นิลรัตนไพศาล ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
21 นางสุจรีา  ศรรัตนไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
22 นางชะรินทร์  ค าลือ ครู โรงเรียนบ้านวังบัวทอง
23 นางประนอม  จนัทร์ดี ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
24 นางสมถวิล  รัตนวัชรากร ครู โรงเรียนบ้านพระปรง
25 นางสาววิลาวรรณ  ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านพระปรง
26 นายเขม็พร  สิงห์ที ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
27 นางลักษณ์วดี  อนิทรธีรวิชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
28 นางประภาวดี  จนัลา ครู โรงเรียนบ้านท่าอดุม
29 นายด ารงค์  มานะดี ครู โรงเรียนบ้านทับลาน
30 นางสาววาสนา  ทรัพยเ์รือง ครู โรงเรียนบ้านทด
31 นางผะอบ  ค าสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล
32 นายสุรชัย  ชอบบุญ ครู โรงเรียนบ้านช าโสม
33 นายชยนัดร  ล่ิมจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกลาน
34 นางปฐมพร  พบิูลยส์วัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านคลองอดุม
35 นายวุฒิกร  วักจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านกงุประชาสรรค์
36 นางรัชนี  คงถาวร ครู โรงเรียนบ้านกงุประชาสรรค์
37 นางภคมณ  วักจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านกงุประชาสรรค์
38 นายสุวพล  วังดวงกมล ครู โรงเรียนบ้านกระเดียง
39 นางกลัยา  สุเริงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบรรหารวิทยา
40 นางสาววิจติร  วงษ์มิตรแท้ ครู โรงเรียนบรรหารวิทยา
41 นางกมลทิพย ์ สังขทรัพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่โพธิ์
42 นายพรชัย  สิทธิพล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่แฝก
43 นายอาคม  สิริมงคลศานต์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
44 นางอ าไพ  สายพมิพ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
45 นายธราพงษ์  อุ่นสุข ครู โรงเรียนวัดรัตนชมภู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปตัตำนี เขต 1
1 นายบุญณรงค์  เรืองธนู รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวพศิดา  ค าศิริ นิติกรช านาญการพเิศษ
3 นายวันสมาน  หวังแอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
4 นายเจะ๊อสุมาน  เจะ๊ตาเห ผู้อ านวยการโรงเรียนขมุชนบ้านกะมิยอ
5 นางบีเบ๊าะ  บีรู ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี
6 นายอบัดุลรอฟาร์  ดาเล็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปูยดุ



๒๕๗
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7 นางพรนิดา  ทองชุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ าตะวันตก
8 นายประพนัธ์  มีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบือเจาะ
9 นายอบัดุลเลาะ  สุหลง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ

10 นายสมพงศ์  บริรักษ์นรากลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนดิน
11 นายเกษม  พรหมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกลูกจิ)
12 นางแน่งน้อย  จติรเสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
13 นางสงวน  จวนปลอด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
14 นางวณี  ร่วมพรภาณุ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
15 นายนิเซ็ง  นิมะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
16 นายดอเลาะ  หะยแีวนิ ครู โรงเรียนขมุชนบ้านกะมิยอ
17 นายฮาซัน  แวลอเดร์ ครู โรงเรียนบ้านปาเระ
18 นางอษุา  พฤกษวัลต์ ครู โรงเรียนเมืองปัตตานี
19 นางจฑุานุช  รัตนบุตรศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยโูย
20 นางนัทธมน  ประทุมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
21 นางอรวรรณ  คุมพสาโน ครู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
22 นายประสาน  ยแูมน ครู โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
23 นางจารีย ์ พงษ์กาบ ครู โรงเรียนบ้านสะบารัง
24 นางพรเพญ็  นามีกลุ ครู โรงเรียนบ้านสะบารัง
25 นางสาวศุภิดา  ซีเดะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปูยดุ
26 นางสมพร  คุมภะสาโน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปูยดุ
27 นายแวอสุมัน  และมะลี ครู โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ
28 นางกมุารี  เจะ๊แว ครู โรงเรียนปูยดุประชารักษ์
29 นายมะรอย ี สมาแอ ครู โรงเรียนบ้านคาโต
30 นางยพุศิ  ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคาโต
31 นางสมศรี  วรรณเสน ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
32 นางนงนาถ  พมุมารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
33 นายสมเพยีร  รัตน์ศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
34 นางศุจนิันท์  วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
35 นางจงกล  คนซ่ือ ครู โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
36 นายณัฐนนท์  ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าน้ า
37 นางสุณี  อนิทรสุข ครู โรงเรียนวัดควน
38 นางสมพศิ  จนีธาดา ครู โรงเรียนวัดมหิงษาราม
39 นางดวงฤดี  นิลจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านมะรวด
40 นายนพดล  มูอิ ครู โรงเรียนบ้านท่าสู
41 นางสุมล  แกว้ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านบางมะรวด
42 นายปรีดี  จนัทรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่ออฐิ



๒๕๘

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
43 นางสาววลัยพร  พรหมศิริพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดศรีสุดาจนัทร์
44 นายอรุณ  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
45 นายสมยศ  ดอเลาะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
46 นางสุภาศิณี  เอยีดแกว้ ครู โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที ่197
47 นางสุภารัตน์  ต่วนสุหลง ครู โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
48 นางคอวาละ  เจะ๊มะ ครู โรงเรียนบ้านมะปริง
49 นางอารียา  เจะเล็ง ครู โรงเรียนบ้านจะรัง
50 นายบาราเฮง  สาและ ครู โรงเรียนบ้านแบรอ
51 นายบรรจง  นิลมณี ครู โรงเรียนบ้านใหม่
52 นางอศันะ  หวังพทิยา ครู โรงเรียนบ้านปุลากง
53 นางมัรยมั  มูฮ าหมัดโต๊ะกาเซ็ม ครู โรงเรียนบ้านบือเจาะ
54 นางกลัยา  ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านฝาง
55 นางสาวสุพร  นิลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตันหยง
56 นายแวดี  แวบาราเฮง ครู โรงเรียนบ้านชะเอาะ
57 นายไซบารง  ยายอ ครู โรงเรียนบ้านกาแลกมุิ
58 นางสุภาภรณ์  ปิน่ละมัย ครู โรงเรียนบ้านกาแลกมุิ
59 นายสมบูรณ์  รัตนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
60 นางชรัมพร  ล่องสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณากร
61 นางนงลักษณ์  อแีต ครู โรงเรียนบ้านควนดิน
62 นางฮาปีเสาะ  มะมิง ครู โรงเรียนบ้านไผ่มัน
63 นายมานิตย ์ สุทธิมาศ ครู โรงเรียนบ้านไผ่มัน
64 นางสาวยพุา  เต็มศรี ครู โรงเรียนบ้านควนคูหา
65 นางมณฑาทิพย ์ ชโลธร ครู โรงเรียนบ้านค่าย
66 นางสาวประภัสสร  บัวสิน ครู โรงเรียนบ้านยาบี
67 นางราตรี  คงด า ครู โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกลูกจิ)
68 นางสาวพรวรรณา  นิลประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกลูกจิ)
69 นางจนิดา  ชูตรีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านปะกาลือสง
70 นางจรีะวรรณ  แสงพุม่ ครู โรงเรียนบ้านปากบางตาวา
71 นายณพล  อกัษรแกว้ ครู โรงเรียนบ้านปากบางตาวา
72 นางกอมารีเยาะ  หะยสีแลแม ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก
73 นางสุนีย ์ อนิทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก
74 นายกฤษณะ  ครุฑทอง ครู โรงเรียนบ้านปะกาจนิอ
75 นางบุญเรือน  นวลทอง ครู โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
76 นางชุติมา  บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว
77 นางรอฮานี  ปีแนบาโง ครู โรงเรียนเมืองปัตตานี
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปตัตำนี เขต 2

1 นางสมศรี  ผ่องใส ศึกษานิเทศก์
2 นายอ านวย  จนัทร์แกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะกรูด
3 นายวีระยธุ  ชีวะเสรีชล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ยาว
4 นายบัญญัติ  มะเด็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน
5 นายถวิล  นครจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอนิทนิล
6 นายวีรศักด์ิ  จนัทรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะก า (ธันวาศิลป์)
7 นางขวัญกมล  สิทธิเชนทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหยี
8 นางปิยา  สุขจนัทรา ครู โรงเรียนบ้านนาประดู่
9 นายมิตร  รัตนพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านควนลังงา

10 นางจนิดา  เพชรยอดศรี ครู โรงเรียนบ้านเกาะตา
11 นางมารศรี  ชูสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
12 นางเพญ็ศรี  ไชยนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
13 นายมาหามะยาซี  บาฮะคีรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน
14 นางแวรอมละห์  เจะ๊อาลี ครู โรงเรียนบ้านสิเดะ
15 นางจนิดา  สระวารี ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง
16 นางทัศนีย ์ ดุลยคุปต์ ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง
17 นางสาวกฤติกา  แวนาแว ครู โรงเรียนบ้านคางา
18 นายมุสตอฟา  ยี่งอ ครู โรงเรียนบ้านละหารยามู
19 นางอามีนา  บินวาณิช ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
20 นางจงกลณี  เทพแสง ครู โรงเรียนบ้านสะก า (ธันวาศิลป์)
21 นายเดะแม  เซะบิง ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่
22 นางพศิมัย  จ านงอนุวัตร ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่
23 นายชิต  ช่วยสกลุ ครู โรงเรียนบ้านควนลังงา
24 นางสาวสมใจ  พรหมสุข ครู โรงเรียนบ้านควนลังงา
25 นายธรรม  เทพสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดทรายขาว
26 นางอมูากรือสง  ยะมา ครู โรงเรียนบ้านคลองหิน
27 นางวาสนา  แกว้ระงับ ครู โรงเรียนวัดธนาภิมุข
28 นายเบญจมินทร์  เจะสู ครู โรงเรียนบ้านโผงโผง
29 นายสุริยน  พรหมพฒุ ครู โรงเรียนบ้านตุปะ
30 นายวิศาล  ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านตุปะ
31 นายสมาน  อซีอ ครู โรงเรียนบ้านตุปะ
32 นางสุทิพย ์ วรรณพฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านชะเมา
33 นางชุลีพร  ขวัญพทัลุง ครู โรงเรียนวัดนิคมสถติ
34 นายสมชาย  ศรีเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาค้อใต้
35 นางสาวชวนชื่น  ฉมิพลีปักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ยาว
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36 นายวีระ  บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านสามยอด
37 นางสุกจิจา  ไชยลาภ ครู โรงเรียนบ้านสามยอด
38 นางประจบ  เซ่ียนฮ่อง ครู โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ
39 นายอทุัย  แกว้มณี ครู โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
40 นายมนพ  วาสแสดง ครู โรงเรียนบ้านควนแตน
41 นายธีรวัฒน์  พรหมนิมิตร ครู โรงเรียนวัดสุนทรวารี
42 นางจริยา  นาคปลัด ครู โรงเรียนบ้านป่าบอน
43 นางสาวสาวินี  ดาโอะ๊ ครู โรงเรียนบ้านดอนเค็ด
44 นางสาวต่วนรอซีดาห์  ลอจิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน
45 นายนิคม  อกัษรโสภณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน
46 นายอดุลย ์ เบ็ญฮาวัน ครู โรงเรียนบ้านสิเดะ
47 นายแวหามะ  แวจิ ครู โรงเรียนบ้านสิเดะ
48 นายสมหมาย  เจย้แกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง
49 นางสุภาพ  ล่องชุม ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง
50 นางรอบีหยะ๊  จารง ครู โรงเรียนบ้านบินยา
51 นางสาววันซัยนับ  แวโดยี ครู โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน
52 นางศรัญยา  สาแม ครู โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน
53 นางอายอเีสาะ  ฆาเร๊าะ ครู โรงเรียนบ้านคางา
54 นายดุสิต  จริยกวิน ครู โรงเรียนชุมชนวัดอมัพวนาราม
55 นางสารณี  อนิทรสุข ครู โรงเรียนชุมชนวัดอมัพวนาราม
56 นางเจนจริา  เจะ๊เลาะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดอมัพวนาราม
57 นายสุนทร  แดงวิไล ครู โรงเรียนชุมชนวัดอมัพวนาราม
58 นางเพญ็แข  คงเสถยีร ครู โรงเรียนชุมชนวัดอมัพวนาราม
59 นางสุคนธ์  มาศหิรัญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดอมัพวนาราม
60 นางฮาสนะ  ประนอ ครู โรงเรียนตลาดปรีกี
61 นางยวุภา  เด่นดวงหทัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน
62 นางผ่องศรี  พงศ์หริณ ครู โรงเรียนบ้านอนิทนิล
63 นางกมูานีเราะ  มะเต๊ะ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
64 นายมาฮามะ  แลแร ครู โรงเรียนบ้านต้นแซะ
65 นางสาวนิเมาะ  มะกาเจ ครู โรงเรียนบ้านต้นแซะ
66 นางทิพยว์ิภา  จนิากลุ ครู โรงเรียนบ้านต้นแซะ
67 นายยโูซะ  เจะเตะ ครู โรงเรียนบ้านลางสาด
68 นางมารีเยาะ  อาลี ครู โรงเรียนบ้านราวอ
69 นางกอมารียะ๊  เวาะซา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน
70 นายสุกใจ  แสงเพชร ครู โรงเรียนวัดบุพนิมิต
71 นายประสงค์  สุวรรณแพทย์ ครู โรงเรียนบ้านวังกว้าง
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72 นายเดะแม  ยะโกะ ครู โรงเรียนบ้านวังกว้าง
73 นางเสวิตา  สันเมือง ครู โรงเรียนบ้านวังกว้าง
74 นายสุรินทร์  บุญยอด ครู โรงเรียนบ้านตันหยง
75 นางวิยะดา  โทบุรี ครู โรงเรียนบ้านตันหยง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปตัตำนี เขต 3
1 นางธรรมพร  หนูทราย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นายสหธรรม  โต๊ะสะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซะโมะ
3 นายอบัดุลฮามิด  ยานยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโตะบาลา
4 นายสงกรานต์  จริยเพยีรพนัธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะลาพอ
5 นายมาลย ์ หะยลีาเต๊ะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบือเระ
6 นายมะสะบรี  ลอมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
7 นางเสาเราะ  อาแซ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาโงยอืแบ็ง
8 นายดีลก  สะมะโต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอแุตบือราแง
9 นายนิพนัธ์  นฤมาณพงศกร ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอ

10 นายแคล้ว  จนัดารา ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอ
11 นางสุพรรณี  จริยเพยีรพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านสือดัง
12 นางอนงค์รัตน์  มหาทอง ครู โรงเรียนบ้านสือดัง
13 นางมารีแย  สหพฤฒานนท์ ครู โรงเรียนบ้านป่าทุง่
14 นางมาลี  พฒุนิล ครู โรงเรียนบ้านวังไชย
15 นางสาวทิพย ์ แดงประดับ ครู โรงเรียนบ้านจะเฆ่
16 นายอดินันท์  อาแวกอืจิ ครู โรงเรียนบ้านจะเฆ่
17 นายสวาด  รัตนกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดโบกขรณี
18 นางสาวกสุุมา  บือซา ครู โรงเรียนบ้านโคกนิบง
19 นางมงคลศรี  จนัทร์เงิน ครู โรงเรียนวัดโชติรส
20 นางพรสุนี  ขวัญนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านกระจดู
21 นางเจะซง  ลาเตะ ครู โรงเรียนบ้านบาโงยอืแบ็ง
22 นายหะมะ  วามะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดถมัภาวาส (เสาร์อทุิศ)
23 นางรุสนี  มะอเุซ็ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาล า
24 นางสาวรอหะนิง  ยะโกะ ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
25 นางวัลยา  มูซอ ครู โรงเรียนบ้านวังไชย
26 นายอนันต์  โกสุธรรม ครู โรงเรียนบ้านวังไชย
27 นายสมเดช  เทพเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านจะเฆ่
28 นางซัลมา  มะซง ครู โรงเรียนบ้านบือเระ
29 นางสงวนศรี  อาภากร ครู โรงเรียนวัดสารวัน
30 นางเจะแอเสาะ  ลอมา ครู โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
31 นางรวงทอง  หนักทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
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32 นางพาตีเมาะ  ดราแม ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
33 นางละมล  คงถาวร ครู โรงเรียนบ้านปาก ู(มีนาประชาคาร)
34 นางสาวโสภา  จนัทร์แกน่ ครู โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยธุยำ เขต 1
1 นางสุชีรา  มนัสตรง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายทศพล  วงษ์เนตร ศึกษานิเทศก์
3 นายประภัสร์  แสงดา นิติกรช านาญการพเิศษ
4 นางปราณี  มีชิตสม เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
5 นางสาวสุปราณี  แพร่ภิญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพทุไธศวรรย์
6 นายอดุม  วงษ์ทับทิม ผู้อ านวยการโรงเรียนปฐมวิทยาคาร
7 นายมนัส  ศิริแพทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
8 นายผดุงศักด์ิ  หงษ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนประตูชัย
9 นายสุชาติ  กลมกล่อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อแร่

10 นายกนัณพงศ์  ตรีบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
11 นายสมนึก  ออ่นจรีะ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาผดุงวิทย ์(ฟอ้น ฟุง้ อทุิศ)
12 นายสุขเกษม  รัชนีกร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมเหยงค์
13 นายศักด์ิศิริ  สุภสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเรือแขง่ (ประชาอปุถมัภ์)
14 นายฉลองชัย  อรรถานิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)
15 นายประทีป  แจง้ในเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนนทรีย์
16 นางสุดใจ  สละตัน ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
17 นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนาง
18 นายวันชาติ  ขอพร ผู้อ านวยการโรงเรียนพระอนิทร์ศึกษา (กล่อมสกลุอทุิศ)
19 นายเชาวลิต  คงคาดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
20 นายวิเชต  สันทัด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทรงาม
21 นายสุพจน์  นาคสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคู้คด
22 นางสมจติต์  โลหาชีวะ ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง)
23 นางอารีวรรณ  ช่วยพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง)
24 นางกาญจนา  คงเดช ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จยีพนัธ์บ ารุง)
25 นางศศิธร  เรืองชัย ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จยีพนัธ์บ ารุง)
26 นางวิไลวรรณ  โตสูง ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
27 นางนวลศรี  สรรพโกศลกลุ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
28 นางสาวเจยีมจติร  คุ้มครองญาติ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
29 นางกติติยา  ศิริแพทย์ ครู โรงเรียนพรพนิิตพทิยาคาร
30 นายอารมณ์  ราตรีโชติ ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
31 นางการีมา  วันเอเลาะ ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
32 นายอนันต์  เสมสายณัห์ ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
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33 นางสุวรรณี  เรืองปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
34 นางเสวย  กล่ าประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดไกเ่ต้ีย (วิทยสุนทร)
35 นายเรืองเดช  เนตรนุช ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
36 นางจงจติ  กสิพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
37 นางสุมาลี  โอนออ่น ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถมัภ์
38 นางพวงผกา  สามรรคสาสน์ ครู โรงเรียนวัดกลาง (ปรากกรานสามัคคี)
39 นางอรุณศรี  สระบัว ครู โรงเรียนวัดกลาง (ปรากกรานสามัคคี)
40 นายทวีสุข  ทรัพยสุ์ทธิภาสน์ ครู โรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจติรวิหารการบ ารุง)
41 นางนฤมล  ภัทรวังฟา้ ครู โรงเรียนประตูชัย
42 นางดวงพร  เนคมานุรักษ์ ครู โรงเรียนประตูชัย
43 นายเอนก  ทองเนื้อแปด ครู โรงเรียนประตูชัย
44 นายอ านาจ  ศรีทอง ครู โรงเรียนประตูชัย
45 นางสรชา  อรุณเสถยีร ครู โรงเรียนประตูชัย
46 นางเมสิรินทร์  ไตรปักษ์วิโชติ ครู โรงเรียนประตูชัย
47 นางมานิตย ์ ภาคสุข ครู โรงเรียนประตูชัย
48 นายอนุรัตน์  รักการแพทย์ ครู โรงเรียนประตูชัย
49 นางอาภรณ์  อรุณเมือง ครู โรงเรียนประตูชัย
50 นายสมหมาย  สัญญโสภี ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา
51 นางประเทือง  บุญคง ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา
52 นางสริตา  โชคดี ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา
53 นางเบ็ญจา  จติต์สวัสด์ิไทย ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา
54 นางประไพ  แสงดา ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา
55 นางสาวมาลี  วิหกรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา
56 นางสาวเกษศิรินทร์  ทองเฉย ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา
57 นางนารี  เต้าสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวหิน
58 นางอจัจมิา  บุญเมือง ครู โรงเรียนวัดบัวงาม
59 นางบุญรัตน์  คงวุฒิ ครู โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิว์ิทยา)
60 นางบุญธรรม  วรพนัธุ์ ครู โรงเรียนประชาผดุงวิทย ์(ฟอ้น ฟุง้ อทุิศ)
61 นางสาวสุวิมล  อนิทร ครู โรงเรียนประชาผดุงวิทย ์(ฟอ้น ฟุง้ อทุิศ)
62 นางสุมนัส  ศรีมณฑก ครู โรงเรียนบ่อแร่
63 นางสุภาภรณ์  ประสพศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดทุง่มน
64 นายประเสริฐ  กรีถาวร ครู โรงเรียนวัดบึง
65 นางเยาวดี  ผอบงา ครู โรงเรียนวัดบึง
66 นางวิมล  เฟือ่งอาวรณ์ ครู โรงเรียนวัดนางคุ่ม
67 นายชวลิต  ถติยก์ลุ ครู โรงเรียนวัดสฎางค์
68 นางสมใจ  แถบทอง ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
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69 นางเรณู  คันธรักษ์ ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
70 นางสุดา  สงเคราะห์ธรรม ครู โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอปุถมัภ์)
71 นางสาววิมล  นาคเปีย่ม ครู โรงเรียนนครหลวง (พบิูลประเสริฐวิทย์)
72 นายพฒันา  น้อยไพโรจน์ ครู โรงเรียนนครหลวง (พบิูลประเสริฐวิทย์)
73 นางจฬุาลักษณ์  น้อยไพโรจน์ ครู โรงเรียนนครหลวง (พบิูลประเสริฐวิทย์)
74 นางอบุล  ผสมจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
75 นางอจัฉราวดี  ทองนพ ครู โรงเรียนวัดเรือแขง่ (ประชาอปุถมัภ์)
76 นายนิเทศก ์ งามนิมิตร ครู โรงเรียนวัดเรือแขง่ (ประชาอปุถมัภ์)
77 นางศิริลักษณ์  มาศสถติย์ ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง (วาสนานุกลู)
78 นางมยรุา  สัมมาคาม ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ าเพญ็ (กร่ิง สง่าศิษยอ์ปุถมัภ์)
79 นางเตือนใจ  มะปรางหวาน ครู โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บ ารุง)
80 นางสุวรรณา  สรานันท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)
81 นางวัฒนา  แสงรังศรี ครู โรงเรียนวัดแกว้ตา (สุมนพรฉมิประชาสรรค์)
82 นายพรณรงค์  เพง่สุข ครู โรงเรียนวัดแกว้ตา (สุมนพรฉมิประชาสรรค์)
83 นางนิสาชล  อาชีพสุจริต ครู โรงเรียนวัดนาค
84 นางวรรณา  หมื่นอนันต์ ครู โรงเรียนวัดนาค
85 นางปัญจาภรณ์  แขง็งาน ครู โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจฬุาประชานุสรณ์)
86 นางประนอม  หวานฉ่ า ครู โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจฬุาประชานุสรณ์)
87 นายวิรัตน์  ผลทับทิม ครู โรงเรียนวัดบางเด่ือ
88 นางสาวอ านวย  แสงทอง ครู โรงเรียนวัดอนิกลัยา
89 นายมนู  ผดุงรส ครู โรงเรียนวัดประมุง (แจม่ราษฎร์รังสรรค์)
90 นางสาวนงนุช  แสงจกัร ครู โรงเรียนวัดประมุง (แจม่ราษฎร์รังสรรค์)
91 นางสุนันท์  แจง้ใจ ครู โรงเรียนวัดผ่ึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถมัภ)์
92 นายบุญเชิด  แจง้ใจ ครู โรงเรียนวัดผ่ึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถมัภ)์
93 นางศุภนิจ  เชาว์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิห์อม
94 นายสมปอง  ภักดีวงษ์ ครู โรงเรียนวัดดาวคะนอง
95 นางสุนันทา  ประสพวงศ์ ครู โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอปุถมัภ์)
96 นายอนุกลู  เชิดฉาย ครู โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอปุถมัภ์)
97 นายสุพจน์  นากสุวรรณชาติ ครู โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอปุถมัภ์)
98 นางไพรัต  นกเสวก ครู โรงเรียนวัดเทพอปุการาม (อปุ อุ่น พฒันาประชาสรรค์)
99 นางวาสนา  ผดุงรส ครู โรงเรียนชุมชนวัดส าพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

100 นางสาวอรวรรณ  ภักดีนิติ ครู โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
101 นางสาวมยรีุ  ชูเสียง ครู โรงเรียนโพธิร์าษฎร์บ ารุง
102 นายบุญเลิศ  ประสพภักตร์ ครู โรงเรียนวัดพระแกว้ "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร"
103 นางบุบผา  ร่ืนแดน ครู โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอปุถมัภ์"
104 นางปวีณา  ยาจตุัรัส ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
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105 นางจนิตนา  แกว้นุช ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
106 นางจารีภรณ์  สอนคง ครู โรงเรียนวัดผดุงธรรม
107 นางเรไร  เจริญสุข ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอญิศรีภูธรอปุภัมภ์
108 นางธมนวรรณ  สารอรรถ ครู โรงเรียนวัดโคกสังข ์"ประชานุกลู"
109 นางนันทา  กจิกล้า ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
110 นางบังอร  ฟุง้สุข ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
111 นายสุรศักด์ิ  ทรัพยสุ์ริต ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
112 นางสนอง  ค ามิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
113 นายจกัรินทร์  บุญเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
114 นางสมถวิล  นพศิริ ครู โรงเรียนวัดโบสถอ์นุกลูสังฆกจิ (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ 647)
115 นางจริะพนัธ์  ค าพา ครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดียเ์ลิศบุญยงค์อนุสรณ์
116 นางระพพีฒัน์  ปานทอง ครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดียเ์ลิศบุญยงค์อนุสรณ์
117 นายสมชาย  นิยมศิลป์ชัย ครู โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
118 นางวรรณเพญ็  บุญจี๊ด ครู โรงเรียนวัดโพธิป์ระสิทธิ ์(วิบูลยบ์ ารุง)
119 นางสาวภิญญดา  มธุรส ครู โรงเรียนวัดโพธิป์ระสิทธิ ์(วิบูลยบ์ ารุง)
120 นายชนินทร์  ประกอบจติต์ ครู โรงเรียนวัดศิวาราม
121 นางศรีนวล  ขอพร ครู โรงเรียนวัดบ้านช้าง
122 นางสาวศุภลักษณ์  เครือเมฆ ครู โรงเรียนวัดบ้านช้าง
123 นายอาคม  ต่อสติ ครู โรงเรียนบ้านล าแดง
124 นางพยงุศรี  กระจา่งวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
125 นายประสาร  ห่อทอง ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
126 นายสุรเชษฐ  ปานวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
127 นายวิทยา  เทียนแกว้ ครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ ์(อาจธวัชประชานุกลู)
128 นายพทุธรักษ์  ปักเหนือ ครู โรงเรียนพระอนิทร์ศึกษา (กล่อมสกลุอทุิศ)
129 นางดาวรุ่ง  เรืองอไุร ครู โรงเรียนพระอนิทร์ศึกษา (กล่อมสกลุอทุิศ)
130 นางอ าพร  ไชยมณี ครู โรงเรียนวัดลาดทราย
131 นางโอภา  ศุขเสง่ียม ครู โรงเรียนวัดลาดทราย
132 นางจนิตนา  มีสมศักด์ิ ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
133 นางพนูผล  มูลดี ครู โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
134 นางนพพร  ญาณธรรม ครู โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที ่180
135 นายเดชา  มีสมยทุธ์ ครู โรงเรียนวัดนางชี
136 นางสุวิน  พาสุกรี ครู โรงเรียนวัดอทุัย (เชาวนวิทยา)
137 นายไชยวัฒน์  ขนัธจนิดา ครู โรงเรียนวัดอทุัย (เชาวนวิทยา)
138 นางสาวชรินทิพย ์ พลูโภคะ ครู โรงเรียนวัดหนองน้ าส้ม (เจยีนวิทยาคาร)
139 นางศิริรัตน์  ตรีพชืน์ ครู โรงเรียนเชาวน์วัศ
140 นางกานดา  พลูทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดคานหาม
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141 นางดาหวัน  พนัธุพ์ชื ครู โรงเรียนวัดคานหาม
142 นายบุญธรรม  นิ่มนวล ครู โรงเรียนวัดคานหาม
143 นายณรงค์ศักด์ิ  พนัธ์รักษ์ ครู โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
144 นางฉวี  สูงใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านเป็ด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยธุยำ เขต 2
1 นายดิเรก  โรจน์ปาน   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุเทพ  มะลิวัลย์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นายสมจติร์  หามนตรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
4 นางกาญจนา  ฉยุก าเหนิด   เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
5 นายวิฑูณร์  นัยยติุ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 
6 นายธงชาติ  ป้องกนัประเสริฐ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางซ้ายใน
7 นายสมหมาย  สุขสมโฉม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอนุกญุชราราม 
8 นางชบา  โรจนะเสน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน
9 นายสมพงษ ์ อารีเจริญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์

10 นายจนิดา  สะมะโน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 
11 นางธัญยธรณ์  สุวรรณศิริรัฐ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า
12 ว่าทีร้่อยตรีไกรมาตร์  พนัธ์อดุม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
13 นางบุญเร่ิม  สุพฒัฑา   ผู้อ านวยการโรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทยอ์ปุถมัภ์) 
14 นายวันชัย  เทีย่งตรง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกลู"
15 นายพสูิจน์  วันละค า   ผู้อ านวยการโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที ่57) 
16 นายบุญชอบ  สุขสมพชื   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ ์(ศุภพทิยาคาร)
17 นายสมชาติ  วรดิเรก   รองผู้อ านวยการโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ ์
18 นางเจริญพร  บางบาล   ครู โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 
19 นายมนตรี  ทรงผาสุข   ครู โรงเรียนวัดสุคนธาราม
20 นายบุญสม  ยทุธนา   ครู โรงเรียนวัดดอนพฒันาราม 
21 นายสุรพล  แช่มช้อย   ครู โรงเรียนวัดวังชะโด
22 นางกอบกลุ  คล้ายสังข ์  ครู โรงเรียนคอตัน
23 นางวาสนา  พยคัฆเพศ   ครู โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 
24 นางบุญศิริ  นัยยติุ   ครู โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 
25 นางสาวสอาด  ไชยมงคล   ครู โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 
26 นายบุญสม  อณุหะ   ครู โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอปุถมัภ)์ 
27 นายไพฑูรย ์ สิทธิกลู   ครู โรงเรียนสินสังวาลยอ์ทุิศ 
28 นายวิรัช  ไตรถวิล   ครู โรงเรียนวัดสุนทราราม 
29 นางพชัรา  เกดิปราชญ์   ครู โรงเรียนวัดแกว้ (ประโชติวิทยาภรณ์)
30 นางสิรีพร  ธนูศร   ครู โรงเรียนวัดสนามไชย
31 นางสาวลัดดา  ฉตัรไชยศิริ   ครู โรงเรียนบางไทร
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32 นางพรทิพย ์ สินศิริ   ครู โรงเรียนศรีบางไทร 
33 นางจนิตนา  ไตรโชค   ครู โรงเรียนวัดสง่างาม
34 นางสาวจารุวรรณ  หอมชื่น   ครู โรงเรียนวัดสง่างาม
35 นางประไพ  ลีวัฒนะ   ครู โรงเรียนวัดทางยาว
36 นางคนึง  สุขสุแพทย ์  ครู โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 
37 นายชาญเวทย ์ สุขวัจน ี  ครู โรงเรียนวัดโบสถส์มพรชัย 
38 นางสมทรง  อตัตะสาระ   ครู โรงเรียนวัดจฬุามณี (ชุณหะจนัทนประชาสรรค์) 
39 นางอนุกลู  แสงประไพ   ครู โรงเรียนวัดจฬุามณี (ชุณหะจนัทนประชาสรรค์) 
40 นางสาวทัศนีย ์ สุกญัญี   ครู โรงเรียนวัดจฬุามณี (ชุณหะจนัทนประชาสรรค์) 
41 นางปรียา  ตรีสุนทรรัตน์   ครู โรงเรียนวัดจฬุามณี (ชุณหะจนัทนประชาสรรค์) 
42 นางพกิลุ  นิ่มทับทิม   ครู โรงเรียนวัดไทรน้อย
43 นางอบุล  กาญจนสุวรรณ   ครู โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 
44 นายสมชาย  ชูวงค์   ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
45 นางสาวสุชาดา  เนตรงาม   ครู โรงเรียนวัดแจง้
46 นางเบญจมาศ  มาลัย   ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค์) 
47 นางสาววันเพญ็  พลูประสาธน์พร   ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค์) 
48 นางสุนันท์  ปัน้ดี   ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค์) 
49 นางบุญส่ง  แจม่ดวง   ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค์) 
50 นายสุชาติ  รักซ้อน   ครู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห)์
51 นางสุธีรา  อรรถโสภา   ครู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห)์
52 นายสุเมธ  วรรณวงษ ์  ครู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห)์
53 นายเอกราช  พนัธุเ์สือ   ครู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห)์
54 นางสาววันชุลี  ประวิตรานุรักษ ์  ครู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห)์
55 นางทัศนีย ์ วินิชชากร   ครู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห)์
56 นางบุญน า  ปล้ืมปัญญา   ครู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห)์
57 นายบุญสม  ศักด์ิศรี   ครู โรงเรียนวัดอนิทาราม
58 นายสมยศ  บุญฤทธิ ์  ครู โรงเรียนวัดใหม่ (ประพติรประชาคาร)
59 นางวรรณศิริ  ไชยรักษ์   ครู โรงเรียนวัดอมัพวา (วัฒนราษฎร์อปุถมัภ์) 
60 นางบัวไข  กองไตรย์   ครู โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพทัธ์สหราษฎร์)
61 นางสอิ้ง  ภาคทรัพยศ์รี   ครู โรงเรียนวัดตลาด (อดุมวิทยา) 
62 นายสมพงษ ์ ทรัพยบ์ุญ   ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้ิง 
63 นางพรทิพย ์ มีบุบผา   ครู โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 
64 นางสุรีย์  บุญธรรม   ครู โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 
65 นางนวลจนัทร์  มาดหมาย   ครู โรงเรียนชุมชนวัดก าแพง
66 นางสุรางค์  รุ่งเรือง   ครู โรงเรียนปราสาททองวิทยา 
67 นายไกรภพ  มหิสนันท ์  ครู โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 
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68 นายทว ี หวานล้ า   ครู โรงเรียนราษฎร์บ ารุง
69 นายสุรมนตรี  วิไลจติต์   ครู โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 
70 นายณรงค์ศักด์ิ  เสียงเสนาะ   ครู โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย-์สังเวียน เหราปัตยอ์นุสรณ์) 
71 นางวานิช  อารมณ์ชื่น   ครู โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย-์สังเวียน เหราปัตยอ์นุสรณ์) 
72 นายสมชาย  ร่มใหญ่   ครู โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย-์สังเวียน เหราปัตยอ์นุสรณ์) 
73 นางประคองศรี  เทศดี   ครู โรงเรียนวัดธรรมนาวา
74 นางพศิมัย  พงษ์จนัทร์   ครู โรงเรียนวัดธรรมนาวา
75 นางสาวมณี  ภาคสุข   ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
76 นางสง่า  เปล้ืองทุกข ์  ครู โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 
77 นายปัญญา  สาระสันต์   ครู โรงเรียนวัดนาคู (จนัทศึกษาคาร)
78 นางสาวเตือนใจ  สอนพงษ์   ครู โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศยส์มบูรณ์)
79 นางสาวอบุล  สนามไชย   ครู โรงเรียนวัดดอนลาน 
80 ว่าทีร้่อยตรีมานิต  พลูสวัสด์ิ   ครู โรงเรียนวัดล าตะเคียน
81 นายเอนก  ผิวนวล   ครู โรงเรียนวัดล าตะเคียน
82 นายกติติศักด์ิ  บุญรอด   ครู โรงเรียนวัดล าตะเคียน
83 นายธีระ  ผ่องกาย   ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 
84 นางจงรักษ ์ พลูสวัสด์ิ   ครู โรงเรียนวัดบ้านออ้ (บ้านออ้วิทยาคาร) 
85 นายสุชาติ  วิริยะเกยีรติ   ครู โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 
86 นางอารี  วัชรเวียงชัย   ครู โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
87 นางเพญ็ศรี  ช านิ   ครู โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
88 นางพมิลรัตน์  เกษมเนตร   ครู โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
89 นายสมชาย  สรรพศรี   ครู โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
90 นางสุนันท์  ทองสุข   ครู โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
91 นางจ าลอง  ทองค า   ครู โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
92 นายวิเชียร  ทองค า   ครู โรงเรียนวัดท่าดินแดง
93 นางสุณี  จติรีโภชน์   ครู โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
94 นายประเสริฐ  จติรีโภชน์   ครู โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
95 นางสาวรัศมี  สุขสมวรรณ   ครู โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
96 นายประสงค์  ศรีโสภา   ครู โรงเรียนวัดอนิทอารี
97 นางสมบุญ  เรือนงาม   ครู โรงเรียนอปุลพนัธุโ์รจนประสิทธิ์
98 นางสุวรรณา  อาชวะสมิตร   ครู โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)
99 นางปภาดา  ชยนัต์เดโชชัย   ครู โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

100 นางสุนีรัตน์  ศิริเตชองักรู   ครู โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
101 นายอทิธิพล  แจง้เกษมสุข   ครู โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
102 นายไพจติร์  โชตินิสากรณ์   ครู โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกลู)
103 นางมณฑาทิพย ์ วรสิริพชิญะ ครู โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกลู)
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104 นายแดง  เหมรา   ครู โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที ่57)
105 นางธษา  ตันเจริญ   ครู โรงเรียนจฬุาราษฎร์วิทยา 
106 นายสนิท  นาคเสน   ครู โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บ ารุงวิทย)์
107 นายวันชัย  สินธุเดช   ครู โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บ ารุงวิทย)์
108 นางเบญจวรรณ  เกดิทรัพย์   ครู โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บ ารุงวิทย)์
109 นางนภา  เลิศไชย   ครู โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พบิูลประสิทธิ์)
110 นายสมชาย  เจริญทรัพย ์  ครู โรงเรียนวัดโพธิ ์(แจม่วิทยาคาร)
111 นางสาวจรัญ  เฉลยกล่ิน   ครู โรงเรียนวัดไชยภูมิ 
112 นางภัสร์สุชา  ศรีสุข   ครู โรงเรียนวัดแกว้สุวรรณ
113 นางปราณี  กจิสมุทร   ครู โรงเรียนวัดจรเขไ้ล่ 
114 นางวไลพร  สิทธิสันต์   ครู โรงเรียนวัดเจา้แปดทรงไตรย์
115 นางโสภา  เวลาดี   ครู โรงเรียนวัดเจา้แปดทรงไตรย์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
1 นายอทุัย  คิดศรี ศึกษานิเทศก์
2 นายวัชรินทร์  พนัธ์พฒันกลุ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ
3 นางวิมล  หอมถาวร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
4 นางเพญ็พเยาว์  พรินทรากลุ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
5 นายบัญชา  ค าวังจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
6 นายพงศ์ชัย  สารศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต๊ าม่อน
7 นายรัฐศาสตร์  สมมะโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเคียน
8 นายอนุชา  อนุสสรราชกจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลดอกค าใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)
9 นางสาวรัชนีกร  พนัธพฒันกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว

10 นางสมพร  วงศ์ขติัย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ17)
11 นางจติรลดา  เปร่ืองวิชาธร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา
12 นางฐาปนีย ์ ตันตะวิริยะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
13 นางจนัทนา  ค้าสม ครู โรงเรียนบ้านร่องค า
14 นางจตุพร  กนัต์โฉม ครู โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย
15 นางพรพมิล  จติตางกรู ครู โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย
16 นายสุชิน  นครไทยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย
17 นายวิสิฐศักด์ิ  ทวีโค ครู โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
18 นางสมพร  ศรีประภา ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ าบุญโยง
19 นายสาธิต  อนิชมภู ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
20 นางพงษ์ลดา  ชาวน่าน ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
21 นางปานเลขา  สารศรี ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
22 นายจงรัก  ตุ้ยดี ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
23 นางจนัทร์จริา  ศิริอาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
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24 นางนันทนี  ศักด์ิสร ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
25 นายประทาน  พวงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
26 นางพวงผกา  ปวงฟู ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
27 นางจารุพรรณ  นันทาทอง ครู โรงเรียนบ้านต๊ าพระแล
28 นางเลอลักษณ์  จนิดา ครู โรงเรียนบ้านต๊ าพระแล
29 นายรบ  ศรีวิชัย ครู โรงเรียนบ้านต๊ าพระแล
30 นางประนอม  ศักด์ิสูง ครู โรงเรียนบ้านต๊ าเหล่า
31 นางสุภาพร  ศักด์ิสูง ครู โรงเรียนบ้านต๊ าเหล่า
32 นายสมบูรณ์  อทุธโยธา ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
33 นายจ ารัส  มาต๊ิบ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน
34 นางสนธยา  บุญมาก ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
35 นางสาวไพรวัลย ์ เพยีรจริง ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
36 นางเพชรรัตน์  ศรีเทพ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
37 นางสมบูรณ์  ศุภกา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 (ดอกค าใต้)
38 นางสุจติรา  ศักยพนัธุ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 (ดอกค าใต้)
39 นายสุมิตร  สบบง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 (ดอกค าใต้)
40 นางมาลา  อนุสสรราชกจิ ครู โรงเรียนบ้านร่องจว้า
41 นางอมัรา  ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านจ าไก่
42 นายพงษ์พนัธ์  พนัธ์ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายเล่ือน
43 นางจ าเรียง  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อนิทะวงศานุเคราะห)์
44 นายประเสริฐ  ศรีวิชัย ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลวง
45 นายวีรศักด์ิ  สมศรี ครู โรงเรียนบ้านสันจกปก
46 นางสาวจนิดา  ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านดง
47 นายนิวัติ  กลัยา ครู โรงเรียนบ้านค่า
48 นางสุนิสา  ไชยศรี ครู โรงเรียนบ้านค่าบน
49 นายธีรยทุธ์  ไชยศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
50 นายบุญทัน  อนิยาศรี ครู โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
51 นายศักด์ิ  ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านถ้ าประชานุเคราะห์
52 นางอ าพรรณ  ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านถ้ าประชานุเคราะห์
53 นางมนเทียร  ราชเนตร์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ าประชานุเคราะห์
54 นางสาวคนึงรัตน์  ถงุเงิน ครู โรงเรียนบ้านถ้ าประชาบ ารุง
55 นายวีนัส  ปาใจ ครู โรงเรียนบ้านปาง
56 นายอดุมศักด์ิ  บัวนาค ครู โรงเรียนบ้านปิน
57 นางทักษิณา  เมฆอากาศ ครู โรงเรียนบ้านปิน
58 นายธวัชชัย  ยอดยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านปิน
59 นางอษุณีย ์ ไชยสกลุ ครู โรงเรียนบ้านแม่พริก
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60 นางจงจติร  เมืองใจ ครู โรงเรียนบ้านดงอนิตา
61 นางนิตยา  ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
62 นายณรงค์ฤทธิ ์ อนัตคะทัต ครู โรงเรียนบ้านแม่จว้า
63 นายวุฒิไกร  เหล็กกล้า ครู โรงเรียนบ้านแม่จว้า
64 นายเชิดชัย  วิชัยโน ครู โรงเรียนบ้านแม่จว้า
65 นายสะอาด  มณีพรม ครู โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้
66 นางนวลจนัทร์  ปรังเขยีว ครู โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี
67 นางสาวสุพศิ  ตะมะพทุธ ครู โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง
68 นายพงศกร  ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์
69 นางสายพณิ  นิลประภา ครู โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์
70 นางสาวกฤษณา  สินเปียง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
71 นายสุทธานพ  ไชยสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
72 นายบุญยนื  เขยีวปัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
73 นายสมนึก  ค าทา ครู โรงเรียนเจริญใจ
74 นางนิภาพร  บุญถงึ ครู โรงเรียนบ้านเจน (เจนจนัทรานุกลู)
75 นางสุดา  อนุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเจน (เจนจนัทรานุกลู)
76 นายวิชัย  ประสาท ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
77 นางศรีเพญ็  ภูว่ิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
78 นางกญัชพร  เผ่าฟู ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
79 นางอนงค์  เครือชัยวัฒนา ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
80 นางสุดา  อทุิศ ครู โรงเรียนบ้านแม่องิ
81 นายสุทธิพร  เภตรา ครู โรงเรียนบ้านร่องปอ
82 นายธนวันต์  สายต า ครู โรงเรียนบ้านองิโค้ง
83 นางภัทราภร  ธนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแกว้
84 นายคมคง  บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยแกว้
85 นางจตุพร  สังขม์งคล ครู โรงเรียนบ้านหนองลาว
86 นายณรงค์ฤทธิ ์ อนิทร์ไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองลาว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
1 นายสมรักษ์  วงศ์ชัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางบัวบาน  วรรณสอน นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ 
3 นายศัจกร  ไชยจ าเริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ (อนิมีอปุถมัภ์)
4 นายสาคร  วงศ์เพิม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
5 นายศรี  แสงศรีจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวทุง่
6 นายสมศักด์ิ  กจิชนะไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย
7 นายสงัด  เปาวัลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง
8 นายเปล่ียน  คุณารูป รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจนุ (บ้านบัวสถาน)
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9 นายอรรณพ  อภิภัชผ่องใส รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องส้าน

10 นางอารี  พนัธุเ์มืองมา ครู โรงเรียนอนุบาลจนุ (บ้านบัวสถาน)
11 นายนิรันดร์  ราหูรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจนุ (บ้านบัวสถาน)
12 นางยพุนิ  ราหูรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลจนุ (บ้านบัวสถาน)
13 นางบุษราภรณ์  แกว้เทพ ครู โรงเรียนอนุบาลจนุ (บ้านบัวสถาน)
14 นายเสรี  พนัธุเ์มืองมา ครู โรงเรียนอนุบาลจนุ (บ้านบัวสถาน)
15 นางปรวรรณ  ไชยชนะ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก (จนุ)
16 นางค านึง  ปัญญาดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ (อนิมีอปุถมัภ์)
17 นางศิริรัตน์  ศูนยก์ลาง ครู โรงเรียนบ้านจนุ
18 นางอญัญารัตน์  โภชน์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านธาตุขงิแกง
19 นายสัมฤทธิ ์ ขตัตะละ ครู โรงเรียนบ้านธาตุขงิแกง
20 นางศยามล  ธะนะค ามา ครู โรงเรียนบ้านสร้อยศรี
21 นางจนัทร์บาน  เงินฝร่ัง ครู โรงเรียนบ้านสร้อยศรี
22 นายระพนิทร์  พรหมเสน ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล (จนุ)
23 นายจรูญ  สุพรรณนนท์ ครู โรงเรียนบ้านร่องยา้ง
24 นางชาลิณี  วงศ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านร่องยา้ง
25 นางวรามาศ  คันธะชุมภู  ครู โรงเรียนบ้านเวียงลอ
26 นายวิทยช์นะ  มณีชมภู ครู โรงเรียนบ้านร่องแมด
27 นางพานีย ์ ไชยลังกา ครู โรงเรียนบ้านร่องแมด
28 นายสมโภชน์  ครองสุข ครู โรงเรียนบ้านร่องแมด
29 นายอนิทร์จนัทร์  ทาแกง ครู โรงเรียนบ้านร่องแมด
30 นายประเสริฐ  ปรารมภ์ ครู โรงเรียนบ้านสันหลวง
31 นางไสว  ก าแพงแกว้ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
32 นายสมบัติ  จวนประจกัษ์ ครู โรงเรียนบ้านสักทุง่
33 นายประจวบ  อนิสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสักทุง่
34 นางบัวตอง  อิ้มอนงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงค า (วัดพระธาตุสบแวน)
35 นางวันทนา  สังขเ์มือง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงค า (วัดพระธาตุสบแวน)
36 นางสาวเกษมณี  สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงค า (วัดพระธาตุสบแวน)
37 นางวินิจฉยั  ฟศูรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงค า (วัดพระธาตุสบแวน)
38 นายธีระชัย  สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหยว่น (เชียงค านาคโรวาท)
39 นางทัศนีย ์ เกยีรติมหาชัย ครู โรงเรียนปัวพทิยา
40 นางโสภา  เชื้อสะอาด ครู โรงเรียนปัวพทิยา
41 นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
42 นางสุดาภรณ์  จนัทร์แจม่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
43 นางศิวพร  สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวทุง่
44 นางกรรณิการ์  เผ่าทรงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวทุง่
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45 นางทัศนีย ์ แสงศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ า
46 นายรัตน์  หอมนาน ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ า
47 นางเมษา  สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแวน
48 นายสวัสด์ิ  ปิงเมือง ครู โรงเรียนชัยชุมภู
49 นายสาคร  สร้อยสวิง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
50 นางบัวลอย  พรหมเสน ครู โรงเรียนบ้านจ าบอน
51 นายชาลี  หงษ์ส่ี ครู โรงเรียนบ้านท่าม่าน
52 นายสมชาติ  ช้างสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
53 นางอนันยา  มั่งมูล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
54 นายสุรศักด์ิ  ปลาสุวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านหล่ายทุง่
55 นางสาวพยอม  จนัทวาด ครู โรงเรียนบ้านสระ
56 นางกรนิษฐ์  ชายป่า ครู โรงเรียนบ้านสระ
57 นายรตนสวัสด์ิ  ยศสวรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสระ
58 นางพอนญ์  เทพเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าฟา้เหนือ
59 นายสนอง  เจริญกศุล ครู โรงเรียนบ้านบ่อเบีย้
60 นายปรีชา  กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านบ่อเบีย้
61 นายบุญรัตน์  สุขอนิต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านบ่อเบีย้
62 นางปาวีณา  มูลทิศ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มอก
63 นางรัติยาภรณ์  ช้างสาร ครู โรงเรียนบ้านทุง่มอก
64 นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ ครู โรงเรียนบ้านดู่
65 นางเพญ็ศรี  อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านดู่
66 นายนิคม  อิ่นอา้ย ครู โรงเรียนบ้านดู่
67 นางวิภา  กองจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านดู่
68 นางอ าพร  ใจเยน็ ครู โรงเรียนบ้านหนุน
69 นางอารีย ์ สารกาศ ครู โรงเรียนอนุบาลปง
70 นายปรีดา  ค าแดง ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
71 นางเกศริน  อภิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
72 นางรัตนา  อากาศเมฆ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
73 นายอรุณ  มะโนแสน ครู โรงเรียนบ้านใหม่พฒันา
74 นางกรพร  ลาดตะกั่ว ครู โรงเรียนบ้านใหม่พฒันา
75 นางเรือนทอง  เตชะเสนา ครู โรงเรียนบ้านควรดง
76 นายประณพ  สุวรรณทา ครู โรงเรียนบ้านสบขาม
77 นางกรรณิการ์  อนิธิยา ครู โรงเรียนบ้านน้ าปุก
78 นายมานิตย ์ บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านน้ าปุก
79 นางภาดี  แตโช ครู โรงเรียนบ้านดอนแกว้
80 นายทองอยู่  เตรียมสอน ครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
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81 นางศศิธร  บุญทา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
82 นางนงคราญ  มาโน ครู โรงเรียนบ้านควรเกา๊เงา
83 นางการุณี  ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านฮวก
84 นางชามาศ  เชื้อสะอาด ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต้ิว
85 นางสุรีย ์ ศรีมณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
86 นางดรุณี  สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก
87 นางสุภาพ  ค าแกว้ ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก
88 นายสมศักด์ิ  ถวิลวงค์ ครู โรงเรียนบ้านปงใหม่
89 นางอ าภา  หล่อวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่กล้วย
90 นางสุขฤทัย  วรรณค า ครู โรงเรียนบ้านทุง่กล้วย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
1 นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวกรรณิกา  แซ่ต้ัน ศึกษานิเทศก์
3 นางดาราวรรณ  ทองยอด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
4 นายณรงค์  พนัธ์สวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชนาธิการาม
5 นายกฤดิพงค์  บุญรงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่เจดีย์
6 นายคมชาญ  เสวตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง
7 นายนิจกานต์  แตงเหมาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากพู ่(รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
8 นางภาวดี  บัวมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคุรอด
9 นายจงรักษ์  ทิพยธ์นสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

10 นายอาคม  ทิพยว์งษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะไหล
11 นายสุธน  คงยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
12 นายอดิศักด์ิ  ขจติร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทับปุด
13 นายจรูญ  สืบพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดมทักษิณอนุสรณ์)
14 นายเจนพจน์  ฟปูล้ืม ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
15 นางอทุัยวรรณ  คงเทศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง
16 นายอาธร  คงคา ครู โรงเรียนเมืองพงังา
17 นางอารีย ์ นิจอภัย ครู โรงเรียนเมืองพงังา
18 นางอษุณีย ์ ว่องกจิ ครู โรงเรียนวัดปัจจนัตคาม
19 นายพรศักด์ิ  จตุราบัณฑิต ครู โรงเรียนวัดสองแพรก
20 นายนิคม  ปานรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพงังา
21 นางจรูญศรี  มธุรส ครู โรงเรียนอนุบาลพงังา
22 นางเยาวลักษณ์  บุญเสริม ครู โรงเรียนอนุบาลพงังา
23 นางกาญจณี  เมตตาวิมล ครู โรงเรียนอนุบาลพงังา
24 นางฤทัย  ไพรสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลพงังา
25 นางสุชาดา  อธิกจิรุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลพงังา
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26 นางคัฑรีย ์ ปานรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เจดีย์
27 ว่าทีร้่อยตรีศิริพนัธ์  พฒันศิริ ครู โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
28 นางสาวอไุร  กล่ินเกษร ครู โรงเรียนวัดบางเสียด
29 นายประพาต  เจริญฤทธิ์ ครู โรงเรียนเกาะไผ่
30 นางสาวงามนิตย ์ กติติพฒันากร ครู โรงเรียนวัดนารายณิการาม
31 นางอ าพร  ชุมช่วย ครู โรงเรียนบ้านรมณีย์
32 นางนงเยาว์  จวีะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านปากถกั
33 นายสิริพงศ์  แกว้สกลุ ครู โรงเรียนบ้านปากพู ่(รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
34 นายสุทิน  สัญญาสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปากพู ่(รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
35 นางเยาวนิตย ์ เริงสมุทร ครู โรงเรียนบ้านน้ าจดื
36 นายจรัญ  เทียบศรไชย ครู โรงเรียนบ้านยา่หมี
37 นางเตือนใจ  สังขรักษ์ ครู โรงเรียนอา่วกะพอ้
38 นางนวลนิด  นงค์นวล ครู โรงเรียนบ้านคุระ
39 นางเกสร  สุทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา
40 นางวิมล  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหินสามกอ้น
41 นางจริา  อยัรา ครู โรงเรียนบ้านกะไหล
42 นายกรกฤษณ์  ทองเจอื ครู โรงเรียนบ้านกะไหล
43 นางถนอมลักษณ์  พกิลุทอง ครู โรงเรียนบ้านสามช่อง
44 นายวัลลภ  โกยกลุ ครู โรงเรียนบ้านยา่นสะบ้า
45 นางจ านง  โภคบุตร ครู โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที ่163
46 นายบุญส่ง  เขยีวกล่ า ครู โรงเรียนบ้านควน
47 นางอารีย ์ ทองสกลุ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
48 นางปรียนันท์  มวลสกลุ ครู โรงเรียนบ้านในหยง
49 นางภิรม  นิลอาสน์ ครู โรงเรียนวัดไตรมารคสถติต้ังตรงจติร 11 ฯ
50 นางกลุภัสสร์  สุทธิจนิดาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น
51 นางนันทวรรณ  สุธรรม ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
52 นางอริยา  แจง้ภพ ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
53 นายปัญญา  ล่ิมสงวน ครู โรงเรียนบ้านน้ าเค็ม (คาฟู,บ.บริคไทย,อดีีเอฟอปุถมัภ์)
54 นายสมพงษ์  กลุวิจติรรังสี ครู โรงเรียนบ้านบางด้ง
55 นางรัตนา  สีดาหลง ครู โรงเรียนบ้านบางด้ง
56 นางเพญ็จนัทร์  พานุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสนุก
57 นางเรณุกา  บุญทอย ครู โรงเรียนบ้านท่าสนุก
58 นางแววตา  โภคบุตร ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสน
59 นางอารีย ์ สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดนิโครธาราม
60 นางสาวนิรมล  เกริกฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดโคกสวย
61 นางวนิดา  ณ  นคร ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง



๒๗๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
62 นางพรขจติ  สุขจติต์ ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
63 นางรสรินทร์  รอบคอบ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์อปุถมัภ์
64 นางสาวกลัยาณี  ศักดาสาวิตร ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
65 นางดาราณี  วัฒนชาลี ครู โรงเรียนบ้านพอแดง
66 นางสนธยา  เชาวลิต ครู โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
67 นางสาวสุดี  ล่ิมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
68 นางภาวดี  ขอพงษ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดปัตติการาม
69 นางสุมนา  โภคบุตร ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย
70 นางกญัญานี  แสงเสมา ครู โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดมทักษิณอนุสรณ์)
71 นายกมัพล  วัฒนชาลี ครู โรงเรียนบ้านท่าแตง
72 นางเปรมจติ  กล่ันนุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดประชาธิการาม
73 นางศุภาภรณ์  หะรารักษ์ ครู โรงเรียนวัดประชุมศึกษา
74 นางอ านวย  ตันสกลุ ครู โรงเรียนวัดประชุมศึกษา
75 นางระวีวรรณ  ขอสันติวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
76 นายมานิตย ์ จรุงเกยีรติขจร ครู โรงเรียนวัดช้างนอน
77 นางวนิดา  ครุฑประพาล ครู โรงเรียนบ้านล าแกน่
78 นางจนัทร์ทิพย ์ มากลับ ครู โรงเรียนบ้านล าแกน่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1
1 นายจรินทร์  วงษ์ศรีปาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายนคร  เทพหนู รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายวิโรจน์  ขนัธ์ทอง ศึกษานิเทศก์
4 นางส่องศรี  ฤทธิรัตน์ ศึกษานิเทศก์
5 นายอ านวย  รักพวก นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
6 นายประกอบ  ทองด า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
7 นางกรุณา  เรืองสังข์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
8 นายประสิทธิ ์ รอดด า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกลู)
9 นายทวี  บุญปล้อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากประ

10 นายประดิษฐ์  นิ่มนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโหนด
11 นายชะเวง  ต้ังไล่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส
12 นายวิชิต  เต็มนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนขนุน
13 นายส าราญ  รัตนวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกวา
14 นายเขมอตัต์  ทองเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพรงงู
15 นายประพาส  นิ่มด า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาปู่
16 นายกฤษฎา  แดงมา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
17 นางสุนันท์  มิตรมุสิก ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกลู)
18 นางพรศรี  สุวรรณโณ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุม่พนูพทิยา)
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19 นางอาภรณ์ศิริ  นามสังข์ ครู โรงเรียนวัดควนถบ
20 นางเบญจมา  ไชยศร ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
21 นางพกิลุ  มณีนิล ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
22 นางปรานี  หนูเล่ียง ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
23 นายสวัสด์ิ  รองราม ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
24 นายไสว  มากภิบาล ครู โรงเรียนบ้านทุง่ลาน
25 นายสมนึก  พทุธศรี ครู โรงเรียนบ้านควนคง
26 นางเบญจะ  ขวัญสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไสถั่ว
27 นางวรรณี  เพง็ประไพ ครู โรงเรียนวัดอภยาราม
28 นางอารี  หนูแป้นน้อย ครู โรงเรียนวัดอมัพวนาราม  (มิตรภาพที่ 89)
29 นางนารีรัตน์  อนิทร์มาก ครู โรงเรียนวัดนาโอป่ิปฺผลิกประชาสรรค์
30 นางกญัจน์รัตน์  มากชู ครู โรงเรียนวัดนาโอป่ิปฺผลิกประชาสรรค์
31 นายสมนึก  พวงพวา ครู โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอ านวย)
32 นางนิตยา  ฤทธิเ์หมือน ครู โรงเรียนวัดนาท่อม
33 นางสุนันทา  เลาแกว้หนู ครู โรงเรียนอนุบาลพทัลุง
34 นางสุลีพร  ศิริธร ครู โรงเรียนอนุบาลพทัลุง
35 นางเพลินใจ  หอยนกคง ครู โรงเรียนอนุบาลพทัลุง
36 นางสาวเฉลา  หมวดจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพทัลุง
37 นางอรชร  แสงเปีย่มสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพทัลุง
38 นางปราณี  สีด า ครู โรงเรียนอนุบาลพทัลุง
39 นางมาลี  รามแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลพทัลุง
40 นางสอิ้ง  คงแกว้ ครู โรงเรียนวัดปากสระ
41 นางศรีเกตุสมบุญ  ทองนวล ครู โรงเรียนวัดท่าส าเภาใต้
42 นางยิ่งลักษณ์  ศิริอนันต์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
43 นางอาภรณ์  สุขออ่น ครู โรงเรียนวัดเขาแดง
44 นางถนอม  ไทยยา ครู โรงเรียนวัดพกิลุทอง
45 นางปิน่อนงค์  ถาวโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหยใีนสามัคคี
46 นางอนงค์  เยาว์ด้วง ครู โรงเรียนวัดหรังแคบ
47 นายวินัย  บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)
48 นายสนิท  ทองพลูเอยีด ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
49 นายสุกจิ  สินยงั ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
50 นางอษุา  หลีวิจติร ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถยีร
51 นางยนิดี  รักขนุส่อง ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถยีร
52 นางพรรณี  ชูพทุธ ครู โรงเรียนบ้านปากสระ
53 นางสมพร  ปุรินทราภิบาล ครู โรงเรียนบ้านส านักกอ
54 นางวันน้อย  ขาวสังข์ ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด
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55 นายอรุณ  ขาวสังข์ ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด
56 นายแนม  แจง้จลุ ครู โรงเรียนบ้านเตง
57 นางวรรดี  ตันติสุโชติ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร)
58 นางอิ่มกมล  มุขตา ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา
59 นางโสภาพรรณ  พจิติร ครู โรงเรียนวัดลานแซะ
60 นางจรีวรรณ  หนูขาว ครู โรงเรียนวัดลานแซะ
61 นางกาญจนา  สุทธิสงค์ ครู โรงเรียนวัดโงกน้ า
62 นางวิมาลา  คงแกว้ ครู โรงเรียนวัดพงัดาน
63 นางวิไลวรรณ  ทองร่วง ครู โรงเรียนวัดเกาะยาง
64 นางสุภนิจ  ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน
65 นางนาตยา  พนันา ครู โรงเรียนบ้านโคกวา
66 นางวรรณา  อนิทร์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านโคกวา
67 นายปราโมทย ์ ดวงอรุณ ครู โรงเรียนวัดป่าตอ
68 นางจรวย  เทพนิมิตร ครู โรงเรียนวัดป่าตอ
69 นางจ าเป็น  อนิทร์แป้น ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
70 นางมณี  บุญคงแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
71 นายทวี  หลีวิจติร ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน
72 นางดวงแกว้  ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน
73 นางการุณา  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
74 นายพรชัย  ศรีราม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
75 นางสมจติร  มานันตพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
76 นายฐานุพร  เทพหนู ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
77 นางนงเยาว์  บัวศรีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
78 นางอรุณี  ยอดแกว้เรือง ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
79 นางล ายอง  เทอดเกยีรติกลุ ครู โรงเรียนชุณหะวัณ
80 นายสมเกยีรติ  โปฏกรัตน์ ครู โรงเรียนวัดตะแพน
81 นางไพณี  คชภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
82 นางวิไลวรรณ  แท่นประมูล ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
83 นางอทุัยวรรณ  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
84 นางทัศนีย ์ ศรีชุมพวง ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย
85 นายปรีดา  ทองหนู ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
86 นางพรทิพย ์ เพชรคง ครู โรงเรียนบ้านนาวง
87 นางสุวิศา  พทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน
88 นางจรงค์  มากอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)
89 นางวรรณดี  เพง็ช่วย ครู โรงเรียนบ้านไสถั่ว
90 นายชลอ  ไชยบุรินทร์ ครู โรงเรียนวัดอมัพวนาราม  (มิตรภาพที่ 89)
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91 นางยวนจติ  ไหมสุข ครู โรงเรียนวัดนาท่อม
92 นางนฤมล  ดิษฐาน ครู โรงเรียนอนุบาลพทัลุง
93 นางอาทร  รักษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลพทัลุง
94 นายพนูผล  เกตสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทยศึ์กษา)
95 นางวิไล  ทิพยศิ์โรเวฐน์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
96 นางอไุร  สาครินทร์ ครู โรงเรียนวัดประดู่เรียง
97 นายส าเริง  จนัทร์เทพ ครู โรงเรียนทุง่ยางเปล
98 นางละออง  หนูด า ครู โรงเรียนวัดพงัดาน
99 นายดัสกร  แดงสิน ครู โรงเรียนชุณหะวัณ

100 นายเหิม  ด้วงเจย้ ครู โรงเรียนวัดตะแพน
101 นางทรงดี  ทองขนุด า ครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ
102 นายพร้อย  นาคปลัด ครู โรงเรียนบ้านไสกนุ
103 นายวัชรินทร์  แท่นประมูล ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
104 นางสมใจ  ชูเพชร ครู โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร
105 นายสุธีศักด์ิ  บุตรทอง ครู โรงเรียนวัดล าใน
106 นายรัฐชาตร์  แสงคง ครู โรงเรียนบ้านโตน
107 นางผานิต  หมื่นสิน ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2
1 นายสนทยา  พมิพศิ์ริ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
2 นายจติร  เกล้ียงสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพดู กรป.กลาง
3 นายเสกสรร  แหละหมัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงทวน
4 นายบุญธรรม  พชัรเลขกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังปริง
5 นายบุญจติร  เพชรสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง
6 นายก าจดั  เกตุนิ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
7 นายสมพร  ชนะสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
8 นายบัวทอง  ผลามิโช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด
9 นายอ านวย  พรายอนิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าบอน

10 นายเจะหมาย  โชติฉตัรชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นประดู่
11 นางสัมพนัธ์  สังขพ์ุม่ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23
12 นางเกศสุดา  เกษตรกาลาม์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
13 นางวลัย  หนูนัง ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
14 นางสุวรรณ  อนิทสระ ครู โรงเรียนบ้านคลองขดุ
15 นางพนูศรี  จนัทร์แนม ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
16 นางฤดี  เบญจมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านควนโคกยา
17 นางสมใจ  โพธิศ์รีทอง ครู โรงเรียนบ้านควนโคกยา
18 นายประสิทธิ ์ เผือกสม ครู โรงเรียนบ้านควนโคกยา
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19 จา่สิบต ารวจชุบ  ไตรวรรณ ครู โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
20 นายสมปอง  สมัครพงค์ ครู โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
21 นางวรรณี  อนิทรสุข ครู โรงเรียนบ้านควนยวน
22 นางสาวจะเริง  ภักดี ครู โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
23 นางปัทมา  วัชรจริโสภณ ครู โรงเรียนบ้านคู
24 นางสุณี  ชูมณี ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
25 นางสาวกานดา  ยานะวิมุติ ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
26 นางจารุวรรณ  ขติยะสุนทร ครู โรงเรียนบ้านโคกทราย
27 นายสุพล  อออปิก ครู โรงเรียนบ้านโคกม่วง
28 นางจรรยา  ดินเด็ม ครู โรงเรียนบ้านช่องฟนื
29 นายเฉลิมศักด์ิ  ทองรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนประดู่
30 นางนันทวัลย ์ สังขพนัธานนท์ ครู โรงเรียนบ้านต้นสน
31 นางบุญยิ่ง  อมราพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่านางพรหม
32 นางสาวอารีย ์ เนียมบุญ ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
33 นางวรรณิภา  ทิพยสั์งข์ ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
34 นางวรรณีย ์ เส้งซิว ครู โรงเรียนบ้านทุง่นารี
35 นายประกจิ  คงมา ครู โรงเรียนบ้านน้ าตก
36 นางสาวลาวัณย ์ แกว้พบิูลย์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าตก
37 นางอทุัย  อนุมณี ครู โรงเรียนบ้านน้ าตก
38 นางเจอืใจ  พวัล่ิน ครู โรงเรียนบ้านปากพล
39 นางสาวรัตนา  ไชยปุริวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปากพล
40 นางสุมลทิพย ์ บัวจดุ ครู โรงเรียนบ้านป่าแก่
41 นางสุนิตย ์ สุพรรณชนะบุรี ครู โรงเรียนบ้านพน
42 นางปริศนา  พพูงษ์ ครู โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
43 นายอ านาจ  แสงคงเรือง ครู โรงเรียนบ้านพดู กรป.กลาง
44 นางทัศนา  ปนค า ครู โรงเรียนบ้านพดู กรป.กลาง
45 นางสุดารัตน์  เหล็มปาน ครู โรงเรียนบ้านพดู กรป.กลาง
46 นางวราภรณ์  พรายอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
47 นางอาทีป  แกว้วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
48 นางกมลทิพย ์ จลุฉดี ครู โรงเรียนบ้านร่มโพธิไ์ทร
49 นางอมัพร  หน้องมา ครู โรงเรียนบ้านร่มโพธิไ์ทร
50 นายพนม  แท่นจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านลานช้าง (มิตรภาพที ่45)
51 นายฐานุพงศ์  สุชนก ครู โรงเรียนบ้านวังปริง
52 นางไพรวัลย ์ ยงหนู ครู โรงเรียนบ้านหนองธง
53 นางสุมล  ไกรนรา ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที ่150
54 นายไพจติร  หนูพชิัย ครู โรงเรียนบ้านหาดไขเ่ต่า
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55 นางศิริยา  มุขประดับ ครู โรงเรียนบ้านแหลมดิน
56 นายสมเจยีร  ด าชื่น ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
57 นางอาภรณ์  พลูเกตุ ครู โรงเรียนวัดเขาวงก์
58 นางถนอม  นิยม ครู โรงเรียนวัดควนนางพมิพ์
59 นายชวลิต  นิยม ครู โรงเรียนวัดควนนางพมิพ์
60 นายบุญเลิศ  มณีโชติ ครู โรงเรียนวัดควนเผยอ
61 นายศุภศักด์ิ  เตชวันโต ครู โรงเรียนวัดควนเผยอ
62 นางสีนวล  แกว้มณี ครู โรงเรียนวัดควนเผยอ
63 นางไรนาน  หวังโส๊ะ ครู โรงเรียนวัดควนเพง็
64 นางสุมนมาลย ์ นวลบุญ ครู โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
65 นางภาพยิา  มณเฑียรสุภา ครู โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
66 นางประทุม  เพชรสังข์ ครู โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)
67 นางวิมล  เทพนวล ครู โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห)์
68 นางละเอยีด  ลักษณะ ครู โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห)์
69 นางพรทิพย ์ วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห)์
70 นายสวัสดิศักด์ิ  รองราม ครู โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห)์
71 นายอภิชาต  ออ่งไล่ ครู โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห)์
72 นางวนิตย ์ สุวรรณเรืองศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด
73 นายสมพร  สุวรรณเรืองศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด
74 นายอดุล  เดชสง ครู โรงเรียนวัดปลักปอม
75 นางเพญ็ทิพย ์ ชูเหลือ ครู โรงเรียนวัดป่าบอนต่ า
76 นางเพญ็จา  ออ่นสง ครู โรงเรียนวัดป่าบอนต่ า
77 นางจนัทร์พร  เป็นมิตร ครู โรงเรียนวัดพระเกดิ
78 นางละออง  อนิทร์ช่วย ครู โรงเรียนวัดพงักิ่ง
79 นางชลิดา  วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโพธิยาราม
80 นายสมเพยีร  สยามพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิยาราม
81 นางจริาภรณ์  รอดแกว้ ครู โรงเรียนวัดลอน
82 นางพรรณี  จนัทรโชติ ครู โรงเรียนวัดสังฆวราราม
83 นายมนูญ  พรหมขาว ครู โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม
84 นางนิธิมา  ศรีเพชร ครู โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม
85 นางเพญ็ศรี  โอฬาริ ครู โรงเรียนวัดหวัง
86 นางรัชทญา  อกัษรเนียม ครู โรงเรียนวัดหวัง
87 นางกญัญา  ปีเล่ียน ครู โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
88 นางสมหมาย  บุญเรือง ครู โรงเรียนศาสนูปถมัภ์ปากพะยนูมูลนิธิ
89 นางเพญ็วดี  อนิทร์แดง ครู โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
90 นางพศิสมร  สงทิพย์ ครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์



๒๘๒

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
91 นางผุสดี  นวลเกล้ียง ครู โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
92 นางสาวณปภัช  สาระอาภรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางแกว้
93 นางหทัยรัตน์  คงประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางแกว้
94 นายวันชัย  กฤษณะพนัธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
95 นางเจนจริา  สุขเพง็ ครู โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
96 นางสุรี  วิวัฒนพงศ์เพชร ครู โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1
1 นายสกลภัทร  เขยีวฉ่ า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสรพงษ์  กล่อมจติต์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางศมานันท์  เพช็รคง นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
4 นายชัยวุฒิ  กองอน้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางนกกระทุง
5 นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ส าราญ
6 นายนเรศ  ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนแตง
7 นายนิพนธ์  พุม่มี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม
8 นางรุ่งทิวา  แพโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิป์ระทับช้าง (ทุง่ใหญ่)
9 นายสมควร  จนัทพมิพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก

10 นายสมศักด์ิ  เหล่าเขตกจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโนนป่าแดง
11 นางสาวสุนีย ์ ด้วงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลวกสูง
12 นายสุรสิงห์  แจม่ใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากดง
13 นายฉลองศักด์ิ  บุรีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโนนสะเดา
14 นายบุญเลิศ  ด่านไทยน า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขารูปช้าง
15 นายปัญญา  เกี้ยวเกดิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนไผ่ขยุ
16 นายพษิณุ  สุรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์
17 นายวันชัย  งามสม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดวังจกิ
18 นายสุเนตร  พนิิจสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเกา่
19 นายสุรเศรษฐ  พานิชกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
20 นางพมิลพร  แสงประเสริฐ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าบัวทอง
21 นางสิริลักษณ์  เขยีวฉ่ า ครู โรงเรียนอนุบาลพจิติร
22 นางคนึง  รอดแสงจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าขอ่ย (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126)
23 นางคนึงนิตย ์ เพรียวพานิช ครู โรงเรียนวัดดงกลาง
24 นางจนิดา  ธีรารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ส าราญ
25 นางฉวี  มีผ้ึง ครู โรงเรียนวัดหนองนาด าพทิยา
26 นางฐิติมา  สุวรรณา ครู โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
27 นายถวิล  เพช็รโต ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก
28 นางธรรมวดี  ผลบังเกดิ ครู โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
29 นายประกติ  กตุะนันท์ ครู โรงเรียนวัดเขารูปช้าง



๒๘๓

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
30 นางประมวล  เพช็ราวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
31 นางพยอม  ภูเ่กตุ ครู โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพทิยาคาร)
32 นายพรเทพ  เพง็แตง ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าเขยีว
33 นางพฒันา  สุรัตน์สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลวังทรายพนู
34 นางยพุนิ  พนัธุห์วยพงศ์ ครู โรงเรียนวัดโนนป่าแดง
35 นางวรรณา  ทองชุบ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม
36 นางวรีย ์ ศรุตานนท์ ครู โรงเรียนวัดโนนสะเดา
37 นายสมคิด  เกตุพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองไผ่
38 นายสมชาย  มาเนียม ครู โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)
39 นางสมพร  ธีระสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
40 นางสัตริยาภรณ์  บุญวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลพจิติร
41 นางสาวสุภาพร  อุ่ยเจริญศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ
42 นายสุวิมล  ป้อมจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเนินขวาง
43 นายเหรียญ  ออ่นตา ครู โรงเรียนอนุบาลวังทรายพนู
44 นายอนุพนธ์  ฉมิพานิชย์ ครู โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกติต์วิทยา)
45 นางองัศุธร  บุญมา ครู โรงเรียนบ้านถ้ าคะนอง
46 นายอดุม  หุน่ทอง ครู โรงเรียนวัดโนนสะเดา
47 นางกนัยาวีร์  จิ๋วแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
48 นางกติติมา  ขนุเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห)์
49 นางจงกล  ปัถพี ครู โรงเรียนอนุบาลพจิติร
50 นายชัยณรงค์  ยงัด ารงค์ ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
51 นายช านิ  ชมภู  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม
52 นางสาวดวงแข  กศุลสารทูล ครู โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
53 นายถนอม  จ าเนียร ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังจกิ
54 นางธนัท  นันทนพบิูล ครู โรงเรียนบ้านปากดง
55 นายธนานันต์  รอดแสงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์
56 นายธนายง  ทองปาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังจกิ
57 นายธรรมศักด์ิ  จนัทร ครู โรงเรียนวัดบ้านบุง่
58 นายธวัช  ทับทอง ครู โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ
59 นางนฤมล  กลัยาณวัตร ครู โรงเรียนพจิติรอนุสรณ์
60 นายน้อม  รักเกยีรต์ิ ครู โรงเรียนวัดดงป่าค า
61 นายนิคม  สุขสะอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
62 นางนิภารัตน์  เอื้อองักรูดิษกลุ ครู โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพทิักษ์)
63 นางนิศารัตน์  สอนชัย ครู โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพทิักษ์)
64 นางบรรจง  ใจกล่ า ครู โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพทิักษ์)
65 นางบัญญัติ  อยู่เบิก ครู โรงเรียนบ้านไดชุมแสง



๒๘๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
66 นางบัวผัน  จนัทร์หอมกลุ ครู โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา
67 นางบ ารุง  ประสานจติร ครู โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
68 นางสาวประภาศรี  จติรากร ครู โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)
69 นายปัญญา  ฉลาดธัญกจิ ครู โรงเรียนบ้านน้อย
70 นางเปรมจติต์  ท่าไม้สุข ครู โรงเรียนวัดดงป่าค า
71 นางผ่องศรี  หมอนเมือง ครู โรงเรียนวัดหนองไผ่
72 นางพรรณิภา  ทองชัยเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลพจิติร
73 นางสาวพรสวรรค์  ตุงคะสิริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม
74 นางสาวพะเยาว์  รักจติร ครู โรงเรียนบ้านท่ากระดาน
75 นางสาวพมิพไ์สว  ทิพยวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองนาด าพทิยา
76 นายไพศาล  สว่างจติร ครู โรงเรียนวัดเกาะแกว้
77 นางภัทราพร  ปัน้เพง็ ครู โรงเรียนวัดฆะมัง
78 นางมณีรัตน์  รักผ้ึง ครู โรงเรียนอนุบาลโพธิป์ระทับช้าง (ทุง่ใหญ่)
79 นางราตรี  คงเทศ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
80 นางรินนา  ตีระศิริพงษ์ ครู โรงเรียนวัดเขารูปช้าง
81 นางเรณู  ยอดทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดโนนป่าแดง
82 นางละเอยีด  สังขพาลี ครู โรงเรียนบ้านนาพบิูลพทิยา
83 นางล าพลู  ค ามุก ครู โรงเรียนวัดโนนสะเดา
84 นางวารุณี  ก าลังงาม ครู โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห)์
85 นางวิไลรัตน์  เขยีวขจรเขต ครู โรงเรียนวัดวังแดง
86 นายวีรวัฒน์  กี่เอี่ยน ครู โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อทุิศ
87 นางสาวศรีวรรณ  ประมวลธน ครู โรงเรียนวัดท่าขอ่ย (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126)
88 นางสาวศิริเพญ็  พฒุฟกั ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
89 นางศิริวรรณ  กลุมัย ครู โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห)์
90 นางสมคิด  กองกนัภัย ครู โรงเรียนพจิติรอนุสรณ์
91 นายสมชาติ  บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
92 นางสาวส าเนียง  ทองมา ครู โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
93 นายสิทธิเดช  มีแดนไผ่ ครู โรงเรียนวัดฆะมัง
94 นางสุขเกษม  จนัทร์ลี ครู โรงเรียนบ้านสายค าโห้
95 นายสุชาติ  สีเหลือง ครู โรงเรียนบ้านหนองพระ
96 นางสาวสุนทร  จนัทรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
97 นายหิรัญ  มีไชโย ครู โรงเรียนบ้านปลวกสูง
98 นางเหมือนจนัทร์  จลุบุตร ครู โรงเรียนบ้านปากดง
99 นางอบศรี  เมืองเหลือ ครู โรงเรียนวัดคลองโนน

100 นางอาภรณ์  นาคแดง ครู โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม
101 นางอารีรักษ์  ศรีนิ่ม ครู โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที ่79
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102 นางสาวอ าภา  บุญศิริ ครู โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)
103 นางฉวีวงศ์  สงวนทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดดงชะพลู
104 นางธิดา  น้อยทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านวังกระด่ีทอง
105 นางพะเยาว์  มะลิดิน ครู โรงเรียนวัดเนินปอ
106 นายประยรู  กองดี ครู โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกติต์วิทยา)
107 นายปราจมิ  มะพงษ์เพง็ ครู โรงเรียนบ้านปลวกสูง
108 นางล าพงึ  รัตนธาดากลุ ครู โรงเรียนอนุบาลพจิติร
109 นายรังสรรค์  โพธิสารกลุชร ครู โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพทิยาคม
110 นางวลีรัตน์  เอมโอช ครู โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
111 นางศรัญญา  จนัทร์สิงห์ ครู โรงเรียนวัดเนินสมอ (พนิิจวิทยา)
112 นายสมยศ  บ ารุงบุรี ครู โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ
113 นายสุนันท์  นวลแกว้ ครู โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
114 นายเสน่ห์  คงอนิทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังทรายพนู
115 นายอ านวย  คุ่ยเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองถ้ า
116 นางอรทัย  ศรีสุข ครู โรงเรียนอนุบาลวังทรายพนู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
1 นายสายชล  สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์
2 นางพรทิพย ์ พลูทรัพย์ ศึกษานิเทศก์
3 นายวิสูตร  กรุดอนิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิล์อย
4 นายศักด์ิชัย  ทรงบัวผัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังตะกู
5 นายสว่าง  สิงหะคเชนทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
6 นายวัชระ  เจริญภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ ารุงราษฎร์วิทยาคม
7 นางสาวสายไพเราะ  นาคดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ า
8 นายส าเริง  นันตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง "แกว้วิทยาคาร"
9 นายสมพร  กลแกม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง

10 นางสาวณัฐธัญ  แกว้ชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโล้น
11 นายเกรียงศักด์ิ  มูรามัญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
12 นางจ าเรียง  จอิู๋ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
13 นายอดิศร  ศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดเขาทราย
14 นายจกัรกฤษณ์  มูลกะรัตน์ ครู โรงเรียนวัดวังแดง
15 นางบุญชู  บางหลวง ครู โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง"
16 นายมณี  ปานเนตร ครู โรงเรียนวัดขวาง
17 นางวิภา  มูลกะรัตน์ ครู โรงเรียนวัดวังแดง
18 นายอนันต์  ศรีเหนี่ยง ครู โรงเรียนวัดวังหว้า
19 นางวรินทร์ดา  ไตรฟืน้ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง
20 นางบูรณี  เพิม่พนูธัญญกจิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์)
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21 นางสาวสมใจ  ฟพูงษ์ ครู โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
22 นางสาวรัตนา  สุภรังษี ครู โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ)
23 นางวารี  พมิพต์า ครู โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอทุิศ"
24 นายวิเชียร  เต๋ียวประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า
25 นางกมนมาศ  แสนพรหม ครู โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ด ารง
26 นางวัชรี  ปานเนตร ครู โรงเรียนวัดขวาง
27 นางฉวีวรรณ  สมสกลุ ครู โรงเรียนวัดคลองทองหลาง
28 นางศิราภรณ์  ไทยกล้า ครู โรงเรียนวัดวังหว้า
29 นางสุพรรัตน์  กะระนันท์รัฐกร ครู โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
30 นางจริาภรณ์  หนูวงษ์ ครู โรงเรียนส านักขนุเณร (หลวงพอ่เขยีนอทุิศ)
31 นางจนิตนา  อยู่ไกล ครู โรงเรียนห้วยพกุวิทยา
32 นางชุลีกร  สายเกยีรติวัติ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ"
33 นางจ าเรียง  อนิจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
34 นางยภุา  สุวรรณหงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์)
35 นายสุรพล  ไตรฟืน้ ครู โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
36 นางสมศรี  บวบนา ครู โรงเรียนศรีประสิทธิว์ิทยา
37 นายสินธุช์ัย  ทิพยป์ระเสริฐ ครู โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ)
38 นายวรพจน์  คงคะชาติ ครู โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
39 นางนาตญา  มะโนเคร่ือง ครู โรงเรียนวัดป่าแดง
40 นางส าเริง  ออ่นส าลี ครู โรงเรียนวัดพร้าว
41 นางสาวพรทิพย ์ เอี่ยมออ่น ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
42 นางคนึงนิจ  ม่วงดิษฐ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่น้อย "พพิฒัน์โสภณวิทยา"
43 นางเบญจวรรณ  ค้ าชู ครู โรงเรียนวัดโพทะเล
44 นายชิดชนก  กล่ินชั้น ครู โรงเรียนห้วยพกุวิทยา
45 นางสาคร  โหกลัด ครู โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ
46 นางนวลจนัทร์  เอี่ยมบาง ครู โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ
47 นางจริภรณ์  สธนวสุ ครู โรงเรียนบ้านคลองตางาว
48 นายธวัชชัย  สังขเ์มือง ครู โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
49 นางนฤมล  กล่ินหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
50 นายสุพจน์  พรหมลี ครู โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
51 นายมาโนช  ผูกคล้าย ครู โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง
52 นายประกอบ  แดงทองดี ครู โรงเรียนวัดวังแดง
53 นายธนาเดช  ธนกาญจนชาติ ครู โรงเรียนวัดหนองกอไผ่
54 นางนุกลู  เกง่สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง
55 นางกฤษณา  ทิพยป์ระเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ"
56 นายถวิล  อะมุลราช ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม
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57 นายช านาญ  น้อยรอด ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
58 นางยมนา  มูลค าศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ
59 นางผ่องศรี  สุขไมตรี ครู โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด
60 นายชัชวาลย ์ อาษาศึก ครู โรงเรียนวัดป่าเรไร
61 นางเพญ็ศรี  รอดสุขเจริญ ครู โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง
62 นางทัศนีย ์ มูรามัญ ครู โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
63 นางพวงพยอม  คงสอน ครู โรงเรียนวัดเขาทราย
64 นางทิพภาพร  เปรมปรี ครู โรงเรียนวัดท่าปอ
65 นายอดุม  จแูพ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองดง
66 นายสุวัฒน์  บุญคล้าย ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองดง
67 นางดาราวรรณ  ดวงษา ครู โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
68 นางส าเนียง  มีสมพร ครู โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังง้ิว)
69 นางวัลภา  ยอดอว่ม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ"
70 นางลัดดา  ยั่งยนื ครู โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง"
71 นางอไุร  น่าบัณฑิต ครู โรงเรียนวัดวังแดง
72 นางยพุนิ  กระจายศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
73 นางนิตยา  ด้วงทอง ครู โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อทุิศ)
74 นายเสวก  มีโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดวังแดง
75 นางสายหยดุ  ปรีการ ครู โรงเรียนวัดวังแดง
76 นายมงคล  นาควิสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดวังแดง
77 นางฉลวย  นามแดง ครู โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
78 นายประยทุธ์  เปีย่มพกุ ครู โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง
79 นายวีร์วสุ  สธนวสุ ครู โรงเรียนบ้านคลองตางาว
80 นายทองอนิทร์  หอมนาน ครู โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง
81 นายพร  ทองสุข ครู โรงเรียนวัดวังส าโรง
82 นางวาสนา  สุทธิ ครู โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
83 นายมาโนช  เอี่ยมบาง ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
84 นางวันเพญ็  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ด ารง
85 นางสุพรรณา  พานทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อทุิศ"
86 นางนิศารัศมิ์  ยศมาภัทรชัย ครู โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี"
87 นางสุภาวดี  เสมานารถ ครู โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด
88 นายสัญชัย  สัจวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง
89 นางบุญตา  วงศ์อมรเวช ครู โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
90 นายสมนึก  ดิษฐอว่ม ครู โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
91 นายวรวุฒิ  พกัอยู่ ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ
92 นายสมหมาย  รวบสิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ
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93 นางสมนึก  นันทะไสย ครู โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อทุิศ)
94 นายค ารน  กล่ินทอง ครู โรงเรียนบ้านทุง่พรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี"
95 นายสุรินทร์  มากมูล ครู โรงเรียนบ ารุงราษฎร์วิทยาคม
96 นางเจริญ  ระบอบ ครู โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
97 นางอษุณีย ์ สิงหนาท ครู โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
98 นางกรปภา  สิงห์จนัทร์ ครู โรงเรียนวัดหนองสนวน
99 นางสุรินทร์  ม่วงพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)

100 นางประเทือง  ฉ่ าพงษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
101 นางส าลี  ทุย้แป ครู โรงเรียนวัดล าประดาใต้

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1
1 นายสุนัย  วงศ์สุวคันธ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางธิดาพร  พานิชพนัธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสมพร  แตงกอ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
4 นางวิลาวัลย ์ ขนุโต นักวิชาการศึกษาช านาญการ
5 นางสาวรัตนา  จนัทร์วังทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
6 นายไพรัช  ไกรเกรียงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
7 นายศิลา  รินศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนจา่การบุญ
8 นายสุนทร  สมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราฎร์อปุถมัภ์)
9 นายบุญธรรม  วงศ์ชรินรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจนัทร์ตะวันออก

10 นายเทอดพงษ์  มีช้าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอกั (ประชาอปุถมัภ์)
11 นายรังสฤษฎ์  อว้นวิจติร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกดัน้ ามัน
12 นายเฉลิม  ทับทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองออ้
13 นายสุรัตน์  หาแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
14 นายธวัชชัย  สุโกมลนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรือกระเทียม
15 นายสุชน  กนัจู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพนัเสา
16 นางมนัส  พษิณุนาวิน ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมบางระก า 8 (หนองปลวก)
17 นายเฉลิม  ป้อมบุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังเป็ด
18 นายอทุัย  ขม่อาวุธ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมเกษร
19 นายเกื้อ  ไกรดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงบอน
20 นายประจวบ  เจริญภัทราวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร-ประชาอปุถมัภ์)
21 นางรัดดา  สนิทภิรมย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราฎร์อปุถมัภ์)
22 นางโศภิษฐ์  ยิ่งยนื ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
23 นางตติยา  ดารายิ้มฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
24 นางเพลินจติ  ภูเ่ชย ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
25 นางนุชนาฎ  เสือยนัต์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
26 นางวรุณภรณ์  กอนอยู่ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
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27 นางนิทรา  แกว้มณี ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
28 นางธิดารัตน์  แถมพยคัฆ์ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
29 นางกลุภา  บันชาโต ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
30 นางเพลิน  อิ่มวิทยา ครู โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
31 นางตุ๊กตา  สิทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
32 นางสาวสมพศิ  ชาบาง ครู โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
33 นางรัชนี  บรรทัดทอง ครู โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
34 นางนวพร  โสประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ.อปุถมัภ์)
35 นางนพรดา  ปิน่แกว้ ครู โรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ.อปุถมัภ์)
36 นางพมิพพ์เยยี  สัจจงั ครู โรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ.อปุถมัภ์)
37 นายชนินทร์  รตโนภาส ครู โรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ.อปุถมัภ์)
38 นายสมชาติ  แกว้มณี ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
39 นางสาวปัทมา  ทองรุ่ง ครู โรงเรียนจา่การบุญ
40 นางนิตยา  ถนอมทรัพย์ ครู โรงเรียนจา่การบุญ
41 นางรัชนี  ทีพ่ึง่ ครู โรงเรียนจา่การบุญ
42 นางชออ้น  นิตสร้อย ครู โรงเรียนจา่การบุญ
43 นางสาวศุภณี  เอกนาม ครู โรงเรียนจา่การบุญ
44 นางอารีย ์ ณ  วิเชียร ครู โรงเรียนจา่การบุญ
45 นางสาวเพญ็พมิล  หวันวรพฒัน์ ครู โรงเรียนจา่การบุญ
46 นางฉนัทรัตน์  พรมเสนา ครู โรงเรียนจา่การบุญ
47 นางชลธิชา  เหมพรหม ครู โรงเรียนวัดจนัทร์ตะวันตกมิตรภาพที ่73
48 นางจนิตนา  ค าเอื้อ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
49 นางวันเพญ็  เผือกวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
50 นางชนมน  คัมภีรทัศน์ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
51 นางจฑุาทิพย ์ ศิริสานต์ ครู โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
52 นางวิไลวรรณ  เทพภักดี ครู โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
53 นางทองเร่ิม  คงกระจา่ง ครู โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
54 นางปิน่อนงค์  บุญศิริรุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อปุถมัภ์)
55 นางธนพรวรรณ  วังศรีคูณ ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อปุถมัภ์)
56 นางบุญเยน็  พรเสกสรรค์ ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อปุถมัภ์)
57 นายสันติสุข  พลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก
58 นางนันทาศิริ  สืบสายออ่น ครู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก
59 นาง ยพุา  ร้องเกาะเกดิ ครู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก
60 นางสินอมัพร  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก
61 นางสาววิมาลา  จติติวงศ์จนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก
62 นางวันทนีย ์ พมิพโ์พธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก
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63 นางสุรินทร์  โตส าลี ครู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก
64 นายสุริยา  จติุแสง ครู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก
65 นายนเรศ  เอี่ยมแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก
66 นางเบญจา  พลูเกษร ครู โรงเรียนวัดจนัทร์ตะวันออก
67 นายศักด์ินคร  สีหอแกว้ ครู โรงเรียนวัดจนัทร์ตะวันออก
68 นางกติยาพร  ม่วงปัน้ ครู โรงเรียนวัดจนัทร์ตะวันออก
69 นางนิชาภา  อยู่หลาย ครู โรงเรียนวัดกรมธรรม์
70 นางจริาวรรณ  พลูเจริญศิลป์ ครู โรงเรียนวัดเนินมะคึก
71 นางวัลลภา  พนัธ์กนกพงศ์ ครู โรงเรียนวัดเนินมะคึก
72 นางนฤมล  วงศ์พทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสะอกั (ประชาอปุถมัภ์)
73 นางบุปผา  จอมยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองกวางล้ี (ประสิทธิประชานุสรณ์)
74 นางลลิตา  พยฆัคิน ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยา
75 นางสาวจริพรรณ  มะระพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกลู)
76 นางนงลักษณ์  ดิเรกวัฒนะ ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกลู)
77 นายประดุง  คงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสะพานที ่3
78 นางจนิาย ุ ปรางจนัทร์ ครู โรงเรียนสะพานที ่3
79 นางฐิติพร  พพิธิภักดี ครู โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
80 นางสุรียพ์นัธุ ์ จนัทร์สุริยา ครู โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพนัอปุถมัภ์)
81 นางละออง  สติความ ครู โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห)์
82 นางยพุา  ศิริพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห)์
83 นางสนิทพร  เพง็ฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดจฬุามณี
84 นางเฉลิม  แกว้ศรี ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
85 นางตรีพรรณ  องักาบสี ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง
86 นางนันทนา  บุญคง ครู โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์)
87 นางบัวลอย  ตระกลูสว่างมัย ครู โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
88 นางธัญพร  พลูทวี ครู โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
89 นางสุวรรณี  พบิูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
90 นางรัตนา  สุจริต ครู โรงเรียนวัดอนิทรีย์
91 นางณัฐนันท์  เนตรแกว้ศิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพณิพลราษฏร์-จ ูเกษกาญจน์)
92 นางชลิดดา  ประดับวงศ์ ครู โรงเรียนวัดปากพงิตะวันตก
93 นายนพดล  พงษ์พานิช ครู โรงเรียนวัดปากพงิตะวันตก
94 นาง พวงรัตน์  ทองปัชโชติ ครู โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ)์
95 นางพชัรินทร์  พลยะเรศ ครู โรงเรียนชุมชนที ่11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
96 นายม่วง  ด้วงฝ่ิน ครู โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
97 นางวาสนา  เนียมหอม ครู โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
98 นางจริภา  เถื่อนศรี ครู โรงเรียนวัดท่าตะเคียน
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99 นางจงรักษ์  ปานแยม้ ครู โรงเรียนบ่อวิทยบางระก า

100 นางทิพชิา  สุดดี ครู โรงเรียนบ่อวิทยบางระก า
101 นางกนัยมุา  แยม้ยิ้ม ครู โรงเรียนบางระก า
102 นางจนัทรา  ธูปเมฆ ครู โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
103 นางนิศารัตน์  อนิทับ ครู โรงเรียนวัดวังเป็ด
104 นางสว่าง  ด้วงบ้านยาง ครู โรงเรียนบ้านนาชักหวาย
105 นางประจนิ  เขยีวปัน้ ครู โรงเรียนวัดกรับพวง
106 นางธฤดี  สิงห์ลอ ครู โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์
107 นายสุนทร  เดชมัด ครู โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
108 นางอนงค์  ทับทิม ครู โรงเรียนวัดดอนอภัย
109 นางอ าพนัธ์  ฮวมรุณ ครู โรงเรียนวัดดอนอภัย
110 นางศิริรัตน์  คุ้มพร้อม ครู โรงเรียนวัดแตน
111 นาง สมใจ  นุ่มนิ่ม ครู โรงเรียนวัดหนองพะยอม
112 นางสมร  สายอปุราช ครู โรงเรียนบ้านบางแกว้
113 นางสมศรี  พฤทธิพงศ์กลุ ครู โรงเรียนวัดโป่งหม้อขา้ว
114 นางสาวเสาวลักษณ์  จนัทนา ครู โรงเรียนบ้านกรุงกรัก
115 นางเสาวลักษณ์  ยิ่งยงศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านกรุงกรัก
116 นายธวัชชัย  ลอยพนู ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
117 นางผาณิต  ห่านตระกลู ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
118 นางอกณิษฐ์  เนื่องแกว้ ครู โรงเรียนวัดบึงกอก
119 นางศิริวรรณ  เมฆไตรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดบึงกอก
120 นางล าเจยีก  สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
121 นางวรินธร  จนัทะคุณ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
122 นายปราณีต  สายทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
123 นายทองเปรย  ภูเ่ชย ครู โรงเรียนบ้านคลองน้ าเยน็
124 นายนงค์  อนิทร์ขอ ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
125 นายกติติพงษ์  พนัมา ครู โรงเรียนบ้านปลักแรด
126 นาง ล ายงค์  มาดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดทุง่ชา
127 นางสาล่ี  พนัมา ครู โรงเรียนบ้านพนัเสา
128 นางอญัชลี  ยิ้มไทย ครู โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2
1 นายวินัย  น้อยเอี่ยม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวกฤษณา  นพรัตน์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
3 นายบุญสม  สุขเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
4 นายณรงค์  คงประเสริฐ นักวิชาการพสัดุช านาญการพเิศษ
5 นางปิยวรรณ  มิ่งสกลุ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
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6 นางนวลจนัทร์  จนัทร์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังสาร
7 นายสมศักด์ิ  ลาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอปุถมัภ์)
8 นายทวีป  ธรรมานุวัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกสลุด
9 นางสาวนภัทร์  ผุสดีวณิช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก

10 นางรัตนา  พฤกษะวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีธรรม
11 นายบรรยงค์  พาพมิพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าริน
12 นายประดิษฐ์  ยอ่มครบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนชมภู
13 นายขนัชัย  ยอ่มครบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ
14 นางวาสนา  ถาวรศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดท่านา
15 นางวรัญญา  พานิชผล ครู โรงเรียนวัดท่ามะขาม
16 นางจ าเนียร  ปาลิวนิช ครู โรงเรียนวัดบางกระทุม่
17 นางกลุณสร  อคัรผล ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
18 นางอจัฉรา  สอแอง ครู โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
19 นางอรวรรณ  กนัจู ครู โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
20 นางมยรีุ  ประยรูพนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกลู)
21 นายมานะ  ข าหรุ่น ครู โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกลู)
22 นางเกยรู  ทองเพง็ ครู โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกลู)
23 นางศิวินี  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง
24 นางศิริพงษ์  สนศิริ ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง
25 นางสุนีย ์ สุทธการ ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพงั
26 นางสาวส าราญ  อนิทร์ขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพงั
27 นางสมปอง  มะหะสุ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
28 นางถวิล  ต๊ะวัน ครู โรงเรียนวัดโคกสลุด
29 นางทิพยค์ณึง  แสนปันเจยีง ครู โรงเรียนวัดโคกสลุด
30 นางสมฤดี  ขนุมธุรส ครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
31 นายวิชัย  ออมเงิน ครู โรงเรียนราษฎร์เจริญ
32 นายมนัส  ทับเอม ครู โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
33 นางสาวกมลจรรย ์ คุณาจรัสชัยกลุ ครู โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
34 นางสวาท  ดอนตุ้มไพร ครู โรงเรียนบึงราชนก
35 นางละเอยีด  จติร์ประสงค์ ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)
36 นายชวินทร์  ด ารงแกว้ ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)
37 นายต่อศักด์ิ  หนิมพานิช ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ร้ิวศิริวัฒน์อปุถมัภ์)
38 นางสุพรทิพย ์ พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ร้ิวศิริวัฒน์อปุถมัภ์)
39 นางพจนา  กล่ันการนา ครู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ร้ิวศิริวัฒน์อปุถมัภ์)
40 นางฐาปนีย ์ จติร์ตระกลู ครู โรงเรียนวัดบางสะพานประพนัธ์ชนานุสรณ์
41 นางเกยีรติสุดา  ตันติพสิมร ครู โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจติร 12
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42 นางวราภรณ์  สายภู่ ครู โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจติร 12
43 นางนงคราญ  เบ็ญจวรรณ์ ครู โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจติร 12
44 นางปราณี  พนัธ์ชัย ครู โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจติร 12
45 นายสุวิทย ์ สละริม ครู โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจติร 12
46 นางอมัพร  ทองช่วง ครู โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจติร 12
47 นายฉลอง  แผ้วเกษม ครู โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจติร 12
48 นางคัสมา  ดีดน้อย ครู โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจติร 12
49 นางพชัรี  อนุมัติ ครู โรงเรียนพณิพลราษฎร์ ต้ังตรงจติร 12
50 นางพชรวรรณ  นิพทัธ์ชัย ครู โรงเรียนราษฎร์อปุถมัภ์
51 นางภัทรวรรณ  บุญทวี ครู โรงเรียนราษฎร์อปุถมัภ์
52 นางวันเพญ็  จั่นเพชร ครู โรงเรียนราษฎร์อปุถมัภ์
53 นายวิทยา  เถาะสุวรรณ ครู โรงเรียนราษฎร์อปุถมัภ์
54 นางยพุนิ  กดักอ้น ครู โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
55 นางเพญ็ศิริ  แสงศิริ ครู โรงเรียนบ้านวังดินสอ
56 นางธันยกานต์  กาญจนินพฒิุพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังนกแอน่
57 นางเขม็ทอง  สันคพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
58 นายค ารบ  เขยีวดอกน้อย ครู โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์
59 นายสุระศักด์ิ  ราชเหลา ครู โรงเรียนบ้านแกง่จงูนาง
60 นายสุเทพ  วรรณไทย ครู โรงเรียนบ้านแกง่จงูนาง
61 นางณาษยา  อ่ าข า ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
62 นางสนธยา  มินาคูณ ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
63 นางสาวทิพยว์รรณ  นันทิวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
64 นางเด่นใจ  สร้อยมุข ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
65 นายประสาท  มีแท่ง ครู โรงเรียนบ้านน้ าพรม
66 นางมาลาชื่น  น้อยอนิวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
67 นางวันทนีย ์ แสงนวล ครู โรงเรียนบ้านปากยาง
68 นางกนัยฐ์เกศร์  ตรีพรม ครู โรงเรียนบ้านปากยาง
69 นางพวงเพชร  เมืองช้าง ครู โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะห์43)
70 นายประมวล  วังน้อย ครู โรงเรียนห้วยพลู
71 นางรุ่งทิพย ์ ถาพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าขนุน
72 นางเยาวภา  มีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าริน
73 นางอารยา  เหล็กข า ครู โรงเรียนบ้านแถววังน้ าใสสามัคคี
74 นางประนอม  แกว้มาลัยทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านแถววังน้ าใสสามัคคี
75 นางพนูทรัพย ์ สุเมธลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านแถววังน้ าใสสามัคคี
76 นายสุรัตน์  สุขชาวนา ครู โรงเรียนบ้านแม่ระกา
77 นางฉวีภรณ์  นาคผู้ ครู โรงเรียนบ้านแม่ระกา
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78 นายพริิยะ  จนัทรา ครู โรงเรียนบ้านคลองเมือง
79 นางณีรนุช  คงเทศน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเมือง
80 นางวิภาดา  ก าบังภัย ครู โรงเรียนวัดทางลัด
81 นางสมบัติ  ถริพงศ์พนัธ์ ครู โรงเรียนวัดวังพกิลุ
82 นายสายณัห์  บุญจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขก็
83 นายทวี  ดอนเขยีวไพร ครู โรงเรียนบ้านเขก็
83 นางธนวรรณ  ภัทรรังษี ครู โรงเรียนบ้านซ ารัง
85 นายเยน็  ขวัญทอง ครู โรงเรียนบ้านชมภู
86 นางสังวาลย ์ ค ายอด ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
87 นางศิริวรรณ  พมิพา ครู โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
88 นายบรรจง  ทองกอ่ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรยอ้ย
89 นางดวงเดือน  มีช้าง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรยอ้ย
90 นางสุมาลัย  น้อยอามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านผารังหมี
91 นายช านาญ  ทรวดทรง ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่
92 นางเพชรทอง  น่วมด้วง ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
93 นายอภิณัฐ  วิเศษทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อทุิศ
94 นางกานดา  โตประพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
95 นางบุบผา  ชุมพรผ่อง ครู โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
96 นายเปรม  ปัญญาประชุม ครู โรงเรียนบ้านโป่งปะ
97 นายสมควร  สิงห์คา ครู โรงเรียนบ้านนาพราน
98 นายพรีเดช  เล็กพานิช ครู โรงเรียนบ้านผารังหมี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 3
1 นายมงคล  แท้สูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
2 นายสมปอง  เกษประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าไซ
3 นายสมศักด์ิ  งูนิ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหินลาด
4 นายบุญเล้ิง  กองจวิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเลา
5 นายสุฐิพงษ์  สุทธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกง่ทุง่
6 นายด ารงศักด์ิ  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
7 นายธนัสสรณ์  พลัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮ้ีย
8 นายบรรพต  มีเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนดิฎฐอ ารุง
9 นายรชฏ  ช่วยหล า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม

10 นายวิชิต  ปานอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกลู)
11 นายไวยวุฒิ  ค ามา ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุง
12 นายประทวน  ร่มส้มซ่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังวน
13 นายสุเชษฐ์  เรือนกอ้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)
14 นายสมศักด์ิ  บุญข า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวงฆ้อง
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15 นายจริะชัย  ราชภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุง่วิทยา
16 นางสาววิจติรา  ฟกัคง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จา่งอนุเคราะห)์
17 นายชัยรัชต์  ไมตรีจติร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแกง่บ้านยางป่าคาย
18 นางมยรีุ  มั่นหยวก ครู โรงเรียนบ้านนาเปอะ
19 นางศรีสุดา  พทิักษ์โสภณ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
20 นางจฑุาภรณ์  อนิทร์เทพ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
21 นายสมศิลป์  บังวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
22 นางแน่งน้อย  ฝ้ันมงคล ครู โรงเรียนบ้านท่าสะแก
23 นางบุญช่วย  สายอรุณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง
24 นายสงบ  จจูอ้ย ครู โรงเรียนบ้านเนินทอง
25 นางบุปผา  สุรศรีสกลุ ครู โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
26 นายทวีรัสมิ์  วิมุขมนต์ ครู โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
27 นางมาลี  แกว้ป้องปก ครู โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
28 นางนงนุช  ธิแปง ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าสร้าง
29 นางรุ่งลดาย ์ ทองนาคปาน ครู โรงเรียนบ้านพร้าว
30 นางศรีวัฒนา  ทองค า ครู โรงเรียนบ้านหนองลาน
31 นายสนใจ  เนินเพิม่พสุิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาน
32 นางอ าไพ  ทองค าพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาน
33 นางสาวศิริรัตน์  เนินเพิม่พสุิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาน
34 นางสาวนงลักษณ์  ร่อนในเมือง ครู โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อทุิศพทิยา
35 นายพรศิลป์  บุญภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
36 นายเพชร  หีบทอง ครู โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ
37 นายกมล  แสงบุดดี ครู โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟา้นครหลวง
38 นางสาวทัศนีย ์ พร้าโมต ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์พทิยา
39 นางล าดวน  แตงท้าว ครู โรงเรียนบ้านนาคล้าย
40 นางเพญ็ศรี  พลูศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
41 นางอนุสรณ์  ชูประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
42 นายสัมพนัธ์  จ าปา ครู โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
43 นางศิริลักษณ์  เนียมสลุด ครู โรงเรียนบ้านนาหนอง
44 นางพรรัตน์  สุขนาค ครู โรงเรียนบ้านนาหนอง
45 นางสาวสมาน  อนิทร์รอด ครู โรงเรียนบ้านนาหนอง
46 นายจารุวัฒน์  ระวีวัฒน์ ครู โรงเรียนบางยางพฒันา
47 นางสาวสนั่น  ปาฟกั ครู โรงเรียนบ้านป่าคาย
48 นายภานุเมศ  ฉมิเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอกพฒันา
49 นางปราณีต  ศิริเดช ครู โรงเรียนบ้านแยง
50 นางสถติย ์ เนียมใบ ครู โรงเรียนบ้านแยง
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51 นายสมชาย  เกตุชาวนา ครู โรงเรียนบ้านเขก็ใหญ่
52 นายบ ารุงพงศ์  พว่งปิน่ ครู โรงเรียนบ้านบุง่ตารอด
53 นายสมศักด์ิ  คงทัน ครู โรงเรียนบ้านบุง่ตารอด
54 นางจรินทร์  นาคประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านกกม่วง
55 นางวรรณธี  พนัธ์ภู่ ครู โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 
56 นายพนูศักด์ิ  ขนัค านันต๊ะ ครู โรงเรียนวัดหนองมะคัง
57 นายเห้า  ศรีอรุณ ครู โรงเรียนวัดหนองมะคัง
58 นางทัศนีย ์ พวงพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดทับยายเชียง
59 นายยงยทุธ  เอมพรหม ครู โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
60 นางสมศรี  จ านงค์วัย ครู โรงเรียนประชาอปุถมัภ์
61 นางกมลพรรณ  ศรีดี ครู โรงเรียนชุมชนดิฎฐอ ารุง
62 นายสมบัติ  คงสร้อย ครู โรงเรียนวัดนาขมุ
63 นายสุรศักด์ิ  อนุรักษ์ชนะชัย ครู โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
64 นายทวีป  ปานเกดิ ครู โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
65 นายรังสรรค์  สุขกล่ิน ครู โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
66 นายประจวบ  บุญทวี ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง
67 นางนันท์นภัส  สุวรรณเทพ ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
68 นายสิทธิชัย  พรหมแดน ครู โรงเรียนหนองสะแกประชานุกลู
69 นางสาวบุญมา  เสือทะจติร ครู โรงเรียนวัดท้องโพลง
70 นายวินิจ  สามิตร ครู โรงเรียนวัดท้องโพลง
71 นายอโศก  เหล็กสิงห์ ครู โรงเรียนวัดท้องโพลง
72 นายนพชัย  กล่ินปาน ครู โรงเรียนวัดท้องโพลง
73 นางภัคจริา  มูลเทศ ครู โรงเรียนวัดทุง่ตาเปร้ียว
74 นางสุดจดี  ออ่นสี ครู โรงเรียนวัดทุง่ตาเปร้ียว
75 นางคนึงนิจ  ค ารุณ ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย
76 นายพนัรบ  สืบสายออ่น ครู โรงเรียนชุมชนวัดยา่นขาด (ประชาสงเคราะห์)
77 นางร าพงึ  ร่มส้มซ่า ครู โรงเรียนชุมชนวัดยา่นขาด (ประชาสงเคราะห์)
78 นางสาววรรณรีย ์ ประทีปจรัส ครู โรงเรียนวัดห้วยด้ัง
79 นายพนม  ธีระเพญ็แสง ครู โรงเรียนวัดห้วยด้ัง
80 นางสาวทัศนีย ์ ทองทา ครู โรงเรียนวัดห้วยด้ัง
81 นายเตือน  คร้ามสมอ ครู โรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกลู)
82 นายพร์ี  พุม่โพธิ์ ครู โรงเรียนวัดหางไหล
83 นางณัฐรดี  มั่นคง ครู โรงเรียนวัดหางไหล
84 นางสาวพรทิพย ์ บุญสิน ครู โรงเรียนวัดสนามไชย
85 นายสุรินทร์  ธารีธาร ครู โรงเรียนบ้านคลองท าเนียบ
86 นางสาวศิริวรรณ  จามิกร ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง
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87 นายสุวิชา  สิงห์โต ครู โรงเรียนวัดวังไม้แกน่
88 นางล่ันทม  ดาราวิทยากร ครู โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา
89 นางบังอร  ปานเกดิ ครู โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
90 นายยิ่งยงค์  อุ่นอารี ครู โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
91 นายบุญยงั  มั่นคง ครู โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า
92 นางสาวสมทรง  สุภาทรง ครู โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า
93 นางรัตนา  มีโชค ครู โรงเรียนวัดทองแท้ (จา่งอนุกลูพทิยา)
94 นางรัชนี  หุน่ฉตัร์ ครู โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จา่งอนุเคราะห)์
95 นางศิริรัตนา  เนียมนก ครู โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จา่งอนุเคราะห)์
96 นายบูชา  มาเกตุ ครู โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จา่งอนุเคราะห)์
97 นางทัศนีย ์ แกว้ศรีนาก ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ ์(บ ารุงวุฒิวิทยา)
98 นางส าอางค์  ใยยธรรม ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
99 นายวิระ  ทองรัตน์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

100 นายสุริยะ  ทองเนียม ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
101 นางอ านวย  บุญสิงห์ ครู โรงเรียนวัดน้ าคบ
102 นางสุวารี  สง่าศรี ครู โรงเรียนวัดน้ าคบ
103 นางสาวจรีุยพ์ร  คงจนัทร์ ครู โรงเรียนแกง่บ้านยางป่าคาย
104 นางกณัทิมา  เสือจอย ครู โรงเรียนแกง่บ้านยางป่าคาย
105 นางมาลี  สิงห์ทองวรรณ ครู โรงเรียนวัดเสนาสน์
106 นายเกษม  นิ่มกลัด ครู โรงเรียนวัดเสนาสน์
107 นางพนัธ์ทิพย ์ ดีเนียม ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
108 นายบุญเลิศ  อุ่นเรือน ครู โรงเรียนวัดบ้านน้อย
109 นางสาวลออ  อน้เดช ครู โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา
110 นางสุขจติร  แสงปัญญา ครู โรงเรียนบ้านน้ าโจน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรุี เขต 1
1 นางบุญจริง  ล้ิมสุวรรณ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
2 นายบัญญัติ  เผ่ือนสีเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
3 นายสมบูรณ์  มังสา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยาง
4 นายจมุพล  สรรพอดุม ผู้อ านวยการโรงเรียนมิตรภาพที ่34
5 นายเทพไท  ศรค ารณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อหวาย
6 นายปรีชา  น้อยพว่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขายอ้ย
7 นางพมิผกา  แดงสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง
8 นายเรวัต  กิ่งแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง
9 นายสมศักด์ิ  แตงอวบ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์

10 นายสมพร  โป๊ะเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม
11 นายสมชาย  นุเวศวงษ์กมล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกฏุิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
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12 นายเอนก  กล่ินฟุง้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวียงคอย
13 นายปณิธิกฤษต์ิ  เลิศล้ า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางทะลุ
14 นายวิรัตน์  วิบูลรังสรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองปรง
15 นางอดุมลักษณ์  ชูปานกลีบ ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
16 นางจรรยารัตน์  แต้มสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
17 นางสาววาสนา  นินทอน ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
18 นางสิริมา  แตงอวบ ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
19 นางทองดี  ฉตัรวชิระวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
20 นางมุกดา  เคลือบสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อนิทโชติวิริยานุสรณ์)
21 นางสาวอมัพร  น้ าจนัทร์เจริญ ครู โรงเรียนหาดเจา้ส าราญ (พรหมานุกลู)
22 นางอบุลรัตน์  โสมทัศน์ ครู โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
23 นางสนทยาพร  สุทธิวงศ์ ครู โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
24 นางกญัญมน  ศรีบ ารุงผล ครู โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
25 นางสายหยดุ  แฉง่ฉายา ครู โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม
26 นางวงเดือน  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
27 นางสุขจนิดา  ก าแหงหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองพลับ
28 นางมณฑา  เพชรเอี่ยม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพมุ่วง)
29 นางสาวทัศนีย ์ ดังสนั่น ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
30 นางณัฐิรา  กร่ิมกราย ครู โรงเรียนวัดยาง (เยน็ประชาสรรค์)
31 นายสมหวัง  สุขเกษม ครู โรงเรียนวัดยาง (เยน็ประชาสรรค์)
32 นายสมพงษ์  แหวนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดกญุชรวชิราราม (พฒันวิเทศประชาสรรค์)
33 นายพสุิทธิ ์ โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อดุมวนา)
34 นางฉลวย  แยม้อทุัย ครู โรงเรียนบ้านจะโปรง
35 นางสาวสมคิด  เพยีรธรรม ครู โรงเรียนวัดในกลาง
36 นางพชิชานันท์  เพชรวิวรรธน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
37 นายปรีชา  ฉตัรวชิระวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
38 นางเรณู  คล้ าชื่น ครู โรงเรียนวัดกฎุิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
39 นางสมบูรณ์  สรรพอดุม ครู โรงเรียนวัดปากอา่ว (ญาณสาครวิทยาคาร)
40 นางณัฐปภัสร์  น้ าทิพยม์งคล ครู โรงเรียนวัดบางขนุไทร (ผดุงวิทยา)
41 นายภูวเดช  พลูศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
42 นายธิติ  พุม่ดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
43 นางปราณี  ระหว่างบ้าน ครู โรงเรียนบ้านบางแกว้ (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ 44)
44 นางรัชณี  อนิทนิล ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
45 นางเกตุศิริ  มานะจติร์ ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
46 นางระเบียบ  ผิวเหลือง ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
47 นางจนัญญา  บัวสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
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48 นางประทุม  ดีสมุทร ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
49 นางอมรรัตน์  สุดยอด ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
50 นางชมัยพร  แสงกระจา่ง ครู โรงเรียนวัดดอนไกเ่ต้ีย
51 นายมนตรี  สังขผ์าด ครู โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
52 นายบุญเจอื  ผิวเหลือง ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อปุถมัภ์)
53 นายพรศักด์ิ  ชุนฬหวานิช ครู โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)
54 นายพสิิทธิ ์ ฤายศ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพมุ่วง)
55 นางอมุาพร  สืบอ่ า ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพมุ่วง)
56 นางอทุัย  เอี่ยมศรี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพมุ่วง)
57 นางสาววิไล  ควรสม ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพทิยาคาร)
58 นางพรวิไล  ยนูิพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดหนองส้ม
59 นางสาวเฟิอ่งลดา  นักพณิพาทย์ ครู โรงเรียนบ้านเขายอ้ย
60 นางวรินธร  ทองกอ้น ครู โรงเรียนบ้านเขายอ้ย
61 นางสมพร  สีรุ้ง ครู โรงเรียนบ้านเขายอ้ย
62 นายยรรยงค์  อยู่ยนื ครู โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง
63 นายสุรชัย  ม่วงอมุิงค์ ครู โรงเรียนบ้านคลองมอญ
64 นายประภาส  ช านิศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองไทร
65 นายอมัพร  ทองอยู่ ครู โรงเรียนบ้านสามแพรก
66 นางสุดา  วะชังเงิน ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอทุิศ)
67 นางปัทมา  เผ่าส าราญ ครู โรงเรียนวัดบางล าภู
68 นางส าเนียง  แกว้จนัทร์เกตุ ครู โรงเรียนวัดบางขนุไทร (ผดุงวิทยา)
69 นางบุญเล่ียม  หนูศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
70 นางล าใย  พานิช ครู โรงเรียนวัดสมุทรธาราม
71 นายประสาน  ศรีสุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที ่192
72 นางฐิติพร  สุนทร ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อดุมวนา)
73 นางสาวณัฐวราพร  ส าเภาทอง ครู โรงเรียนบ้านอา่งศิลา
74 นางอสัมาภรณ์  แต้มทอง ครู โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บ ารุง)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรุี เขต 2
1 นายชุมพล  วีระไพศาล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายไพโรจน์  สมจติร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นางรัชนีย ์ อนิทรโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจติอนุกลู)
4 นางสาวสมจติ  สุขส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถา่น (ประชาประสิทธิ์)
5 นางสาววัลยา  สุทธิพบิูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จนัทร์จ านง)
6 นางอตุส่าห์  ภัทรพงศ์พนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอา่งหิน
7 นายสิน  พุม่ผะกา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโรง
8 นายสุรชาติ  พนัธุช์าติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม



๓๐๐

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
9 นายเกรียงศักด์ิ  ภุมรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขากระจวิ มิตรภาพที ่103

10 นายบุญช่วย  พุม่จติร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บ ารุง)
11 นายประดิษฐ์  สีสุกใส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)
12 นายอ านวย  วงศ์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
13 นางแสวง  ทรงกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยติัราษฎร์รังสรรค์)
14 นางราตรี  ศรีใส ครู โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจติอนุกลู)
15 นางชูศรี  พนัธ์สังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเผาถา่น (ประชาประสิทธิ์)
16 นางกชพรรณ  สุขกนัตะ ครู โรงเรียนบ้านหนองเผาถา่น (ประชาประสิทธิ์)
17 นางสมพศิ  ภูมิประเทศ ครู โรงเรียนบ้านดอนขนุห้วย
18 นางบุญล้อม  มังสา ครู โรงเรียนบ้านร่องระก า
19 นายสุพจน์  เกตุรักษา ครู โรงเรียนบ้านร่องระก า
20 นางสาวฉลวย  เอี่ยมขจร ครู โรงเรียนบ้านหุบกะพง
21 นางบุญรัตน์  บุตรจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหุบกะพง
22 นางมลฑา  แกว้อนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านหุบกะพง
23 นางญาณนันท์  ยอดยอ้ย ครู โรงเรียนบ้านหุบกะพง
24 นางสุมาลี  เมฆหมอก ครู โรงเรียนชาวไร่
25 นางสมใจ  กั๊กทอง ครู โรงเรียนบ้านพหุวาย
26 นายอมัพร  อนิทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
27 นายชิน  นาเมือง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขาม
28 นางอนงค์  หมอนทอง ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พฒันา
29 นางสัจจาภรณ์  รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านยางชุม
30 นางละเอยีด  ครึกคร้ืน ครู โรงเรียนบ้านหนองขานาง
31 นางสุวพร  นาคนคร ครู โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)
32 นางจรูญรัตน์  เล็กบ ารุง ครู โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือ้นราษฎร์อปุถมัภ์)
33 นางกญัญา  เพช็รดี ครู โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือ้นราษฎร์อปุถมัภ์)
34 นางวิรัลพชัร  ธีรส่งสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดท่าคอย (สกณุอปุถมัภ์)
35 นายจอม  ธนูทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
36 นางเริงจติ  ธนูทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
37 นางสุภาพร  ข าทวี ครู โรงเรียนบ้านท่าลาว (พชัรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
38 นายประสงค์  รวมสิน ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พชัรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
39 นายจนัทร์แรม  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พชัรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
40 นางสุรี  นครอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
41 นางจนิตนา  พวงเจริญ ครู โรงเรียนวัดพระพทุธบาทเขาลูกช้าง (พพิธิพฒันานุเคราะห์)
42 นายเธียรสันต์  สายณัห์รุจี ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
43 นางพชัรา  ตันบุญยศิริเดช ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
44 นางบุษกร  มีมาก ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)



๓๐๑
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45 นางยพุนิ  บุญหลาย ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
46 นายชลอ  ผดุงมิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม
47 นางวันดี  ทับทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม
48 นางรุ่งฟา้  เรวัติธนากจิ ครู โรงเรียนบ้านหนองบ้วย
49 นายประสาท  ศิริเรือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ
50 นายนพดล  น้อยส าราญ ครู โรงเรียนวัดท่าเหว
51 นางรุ่งอรุณ  สว่างยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านแม่ประจนัต์
52 นางกษิณ  เกษมสงคราม ครู โรงเรียนวัดวังไคร้ (วชิรานุกลูประชาสรรค์)
53 นางโสภา  เนตรแตง ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
54 นางลัดดา  เขยีมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
55 นายสมชาย  นฤดีศรีอทุัย ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
56 นายประทีป  โดนสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
57 นางรัชนี  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
58 นางพมิลณัฏฐ์  ทองสีไพล ครู โรงเรียนวัดโพธิก์รุ (ผินผดุง)
59 นางวิมลมาศ  สินสุข ครู โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)
60 นางนรารัตน์  นิยมไทย ครู โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)
61 นายประดิสรณ์  จติต์เอื้อ ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
62 นางบุญมณี  นิลงาม ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
63 นางสาวปฤษณา  ร้อยแกว้ ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
64 นางบุญช่วย  สุพงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
65 นางสาวมาลี  ปล่ังศรี ครู โรงเรียนวัดโพธิล์อย (เรือนวงษ์ผดุง)
66 นางสาวเกษร  น่วมมะโน ครู โรงเรียนบ้านหนองไกเ่ถื่อน
67 นางรัศมี  ทับพงษ์ ครู โรงเรียนวัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บ ารุง)
68 นายเทือ้น  ทองเหลือ ครู โรงเรียนวัดหว้า
69 นางสาวสุพชิญา  บุญคง ครู โรงเรียนวัดหว้า
70 นายเนือง  เพช็รนุช ครู โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
71 นายณรงค์  จนัตรา ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง
72 นางสาวสุพริา  บุญญปุรานนท์ ครู โรงเรียนวัดจนัทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
73 นายพศูิจน์  พลูเสม ครู โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง
74 นางสาวสาวิกา  โพธิท์อง ครู โรงเรียนวัดช่อม่วง
75 นางกญัญารัตน์  ทองแยม้ ครู โรงเรียนวัดช่อม่วง
76 นางร าพา  รวงผ้ึง ครู โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง)
77 นางประทีป  เสนะโห ครู โรงเรียนวัดม่วงงาม
78 นายอ านาจ  นิ่มนวล ครู โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)
79 นางสาวอภิญญา  ล้ิมกลุวราภิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)
80 นางฐิติมา  เพญ็เพชร ครู โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)



๓๐๒
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81 นายวิทยา  อยู่เยน็ ครู โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)
82 นายรัชพล  ทับทิม ครู โรงเรียนบ้านวังนางนวล
83 นายถวิล  ใจหลัก ครู โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
84 นางปภากร  หวังโซะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก
85 นายพยงุศักด์ิ  ทวีบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
86 นายสมมา  นทีรัยไทวะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
87 นางสาวกนกพร  ทองจนี ครู โรงเรียนบ้านซ่อง
88 นางสาวสุนันท์  นกน้อย ครู โรงเรียนบ้านทุง่เคล็ด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์ เขต 1
1 นายจรัญ  จากยางโทน ศึกษานิเทศก์
2 นายนิรภัย  แดงโชติ ศึกษานิเทศก์
3 นางมาลี  ไกรพรศักด์ิ  ค าเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ 
4 นางวัชราภรณ์  สังขต้์อง นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
5 นางนิตยา  แกว้ชู เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 
6 นายทองเจอื  โพธิจ์นัทร์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 
7 นายปรีชา  ทิมรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาทอง
8 นายธีระ  รอดช้าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิท์อง
9 นายสมชาย  พนัธุค์วณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

10 นายส าเร็จ  ปิน่พทิักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
11 นางกมลวรรณ  ผ่องพนัธุง์าม รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
12 นางเรวดี  ล้ิมวัฒนกลุ ครู โรงเรียนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสงเคราะห์2 (บ้านพนานิคม)
13 นางสาววันเพญ็  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนคลองห้วยนาพฒันาการ
14 นายอบุล  แสงทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
15 นางล าใย  เนตรแสงศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
16 นายมาโนช  สอนทองมา ครู โรงเรียนตาดหมอกวิทยา
17 นายสมพงษ์  ภักดีสาร ครู โรงเรียนน้ าออ้มประชาสรรค์
18 นายภิรมย ์ โททะมัน ครู โรงเรียนบ้าน กม.28
19 นางลัดดา  ทองแจม่ ครู โรงเรียนบ้าน กม.28
20 นางบังอร  ประทุม ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
21 นายสุนทร  หลวงอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านขมวด
22 นายนรวรรธน์ รุจริภัชปณัยภพ ครู โรงเรียนบ้านขมวด
23 นางมุกดา  วงวาด ครู โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
24 นางสมจติร  อุ่นยา ครู โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
25 นางศัสยพร  สุวรรณ์ภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านคลองส าโรง
26 นายประเภท  ดวงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคก
27 นางพกิลุ  วุธนู ครู โรงเรียนบ้านโคก
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28 นางสาวจรีุย ์ สว่างหล้า ครู โรงเรียนบ้านโคกยาว
29 นางสุณี  จติรแจง้ ครู โรงเรียนบ้านโคกส าราญ
30 นายผดุงศักด์ิ  ถอืศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
31 นางพทิยา  บุญแจง้ ครู โรงเรียนบ้านชอนไพร
32 นางสาวอมรรัตน์  เล้าเจริญพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านชัยมงคล
33 นางวรางคณา  กองลี ครู โรงเรียนบ้านชัยมงคล
34 นายไพศาล  ศรีพญัญะ ครู โรงเรียนบ้านซับขลุง
35 นางสมศรี  จนัทร์ค า ครู โรงเรียนบ้านดง
36 นายจรูญ  แสนประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดงขยุ
37 นางรัฐติกาล  เทียมแกว้ ครู โรงเรียนบ้านดงขยุ
38 นายสัมฤทธิ ์ อุ่นยา ครู โรงเรียนบ้านดงขยุใต้
39 นางศิริวรรณ  โล้วิชากรติกลุ ครู โรงเรียนบ้านดงขยุใต้
40 นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
41 นางบัววรรณ  แป้นไม้ ครู โรงเรียนบ้านดงลึก
42 นายสุทิน  บัวมั่น ครู โรงเรียนบ้านด่านช้าง
43 นายจรัล  อนิทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านด่านช้าง
44 นายสมชาย  รังสีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านตะกดุจั่น
45 นางอรัญญา  ภิญโญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านตะเบาะ
46 นายวินัย  คงแท้ ครู โรงเรียนบ้านโตก
47 นางยพุนิ  แจม่อว่ม ครู โรงเรียนบ้านโตกใต้
48 นางสาวกาญจนา  ปัสสาวัส ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
49 นางอจัจลัิกษณ์  กระสันต์ ครู โรงเรียนบ้านท่าพล
50 นายเผด็จ  เชิมชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าพล
51 นางวชิราภร  ซึมรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่แค
52 นางยพุนิ  มีไหว ครู โรงเรียนบ้านทุง่หินปูน
53 นางณัฐภาณี  บุญมาก ครู โรงเรียนบ้านนา
54 นางเยาวนารถ  นาคะบุตร ครู โรงเรียนบ้านนาง่ัว
55 นายอทุิศ  แซมสีม่วง ครู โรงเรียนบ้านนาง่ัว
56 นายเรวัตร  ศรีสุขค า ครู โรงเรียนบ้านนาง่ัว
57 นางสาธิดา  อยู่ทิม ครู โรงเรียนบ้านนาป่า
58 นางวีราภรณ์  คงเพชร ครู โรงเรียนบ้านนายม
59 นางดวงเดือน  โพธิเ์กษม ครู โรงเรียนบ้านนายม
60 นางถาวร  แกว้จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านนายม
61 นางสุจติรา  สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเด่ือ
62 นางศิราณี  บุนนาค ครู โรงเรียนบ้านเนินสง่า
63 นางศิริรักษ์  พชุชงค์ ครู โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
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64 นายกองเพชร  ศรีไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนตูม
65 นางปรานอม  พนัธ์น้อย ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
66 นางประนอม  บัวศรี ครู โรงเรียนบ้านบง
67 นางจรีุรัตน์  มีเดช ครู โรงเรียนบ้านบุง่กกเรียง
68 นายมานพ  ศรีดี ครู โรงเรียนบ้านบุง่กกเรียง
69 นางนงนุช  รัตนะกรี ครู โรงเรียนบ้านปากน้ า
70 นางสวิท  พรหมมาก ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
71 นายสากล  เฟือ่งจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
72 นางวราภรณ์  กองแกม ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
73 นายกรฤต  เพชรบังเกดิ ครู โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
74 นางอาจนิต์  สีที ครู โรงเรียนบ้านโพธิง์าม
75 นางทิพวรรณ์  กองแกว้ ครู โรงเรียนบ้านยาว-ีห้วยโป่ง
76 นางนันทนาพร  บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านยาว-ีห้วยโป่ง
77 นางยพุนิ  แกว้สีทอง ครู โรงเรียนบ้านยาว-ีห้วยโป่ง
78 นางกนัยา  เห็นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านยาว-ีห้วยโป่ง
79 นางศรีวิไล  คีรีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านระวิง
80 นางกลัยาณีย ์ วิชาชัย ครู โรงเรียนบ้านระวิง
81 นายสามารถ  จงึวานิช ครู โรงเรียนบ้านระวิง
82 นางพจนา  เล่ียมทอง ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
83 นางสุนันท์  โลหะวิจติรานนท์ ครู โรงเรียนบ้านวังชะนาง
84 นายสมบัติ  รังษีสกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านวังซอง
85 นางวิไลพร  เซ็งมา ครู โรงเรียนบ้านวังซอง
86 นางเสน่ห์  ชานุวัตร ครู โรงเรียนบ้านวังพลับ
87 นายสวาท  ชัยสงคราม ครู โรงเรียนบ้านวังพลับ
88 นางสาวน้ าค้าง  ตุงคะศิริ ครู โรงเรียนบ้านวังรวก
89 นายสัมฤทธิ ์ โมกขะศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวังรวก
90 นายสุวรรณ  เพง็สา ครู โรงเรียนบ้านสะแกงาม
91 นางสาววาสนา  ทัพกอง ครู โรงเรียนบ้านสะเดียง
92 นายภักดีการณ์  ค าพฒุ ครู โรงเรียนบ้านสักแห้ง
93 นางทองเจยีร  สมบัติบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
94 นางทองสุก  ศุขะพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
95 นางเกศแกว้  ทานา ครู โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
96 นางเฉลียว  แดงทองดี ครู โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
97 นางวาสนา  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
98 นางสมบูรณ์  สีที ครู โรงเรียนบ้านหนองกลอย
99 นางอารีษา  มาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองกลอย
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100 นางสมจติร  ทองประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองระมาน
101 นายประสิทธิ ์ แกว้พะเนียง ครู โรงเรียนบ้านห้วยตูม
102 นางอรสา  สารอต ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
103 นางวาสนา  แซมสีม่วง ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
104 นายมานิตย ์ เมฆประยรู ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
105 นางปิยะมา  สังขเ์ทศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
106 นายณัฐพงษ์  หอมจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแหน
107 นางเบญญาภา  ธนชัยกรกลุ ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
108 นางนิภา  ชิงช่วง ครู โรงเรียนบ้านอมกง
109 นางจนัทร์แดง  ชาติสุทธิ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
110 นางรัตนา  ศิริโพธิ์ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
111 นางอบุลรัตน์  เบญจมาศ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
112 นางสาวปุณิกา  เหมหาญ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
113 นายบุลเสฏฐ์  ไตรทศเศรษฐ์ ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
114 นางสาววรรณี  วงษ์บูรณาวาทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลชนแดน
115 นางสมหมาย  ตรียนัต์ ครู โรงเรียนอนุบาลชนแดน
116 นางสาวอญัชนี  บุญมา ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
117 นางศุภวรรณ  ทุมไมล์ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
118 นายเมฆินทร์  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
119 นางเยาวภา  หงษ์มณี ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
120 นางสายทิพย ์ จารัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
121 นางสุพรรณี  สายเพช็ร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
122 นางนิตยา  บานชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
123 นางเยาวสุภา  หมื่นนาอาน ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
124 นางณัฐกานต์  กมลเสาวภา ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
125 นางสุภา  อยู่เสดียง ครู โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
126 นายดาวโรจน์  ศรีนาราง ครู โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์ เขต 2
1 นายวุฒิพงศ์  เพชรกนัหา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางกรองแกว้  อนิแนน   นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นางชื่นจติ  เดชรักษา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
4 นายสมพงษ ์ พวงค า   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเกา่
5 นายประวิทย ์ สอนศรีสุวรรณ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลน้ าหนาว
6 นายวสันต์  จ าปาแดง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังบาล
7 นายเจริญ  ขวัญลอย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเกาะ
8 นายสวาท  สร้อยทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้ิว
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9 นางณัฐพร  เฉลิมชาติ   ผู้อ านวยการโรงเรียนพอ่ขนุผาเมืองอปุถมัภ์

10 นายถาวร  กรงไกร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าบง
11 นายสุขมุวิชย์  พทุธารัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาน
12 นายไพทูลย ์ ช้างอนิทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าออ้ย
13 นายบุญม ี พาแกว้   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม
14 นายสมบูรณ์ปัญญา  เหมือนช้าง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ
15 นายประจวบ  บุตรราช   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแกเครือ
16 นางพยอม  บุญแจง้   ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
17 นางสาวฉลวย  กติติวิโรจน์   ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอ่ย
18 นางสุมิตรา  มาฆทาน   ครู โรงเรียนบ้านดงน้ าเด่ือ
19 นางสาวสุวรรณ  แสนลี   ครู โรงเรียนวังมล
20 นางอทุัยวรรณ  มีตา   ครู โรงเรียนบ้านบุง่
21 นางร าพรวญ  มีสุข   ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
22 นางวันดี  ตรีสอน   ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเกา่
23 นางค าพนู  ชาติธนวัฒน์   ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
24 นางดรุณี  ภักดีสาร   ครู โรงเรียนบ้านนาซ า
25 นายถนัด  จนัทร์โท   ครู โรงเรียนบ้านอเีลิศ
26 นางเพชราวรรณ  จนัทร์ฟู   ครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
27 นายบุญลือ  พลูเจริญ   ครู โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
28 นางน้ าผ้ึง  ศรีปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านดงน้ าเด่ือ
29 นางสมใจ  บัวพรวน   ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแกน่
30 นางดรรชนี  จนัทร์พลิา   ครู โรงเรียนบ้านปากดุก
31 นายจกัรพงษ์  แพงสาย   ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม
32 นางประคอง  มาสี   ครู โรงเรียนบ้านบุง่
33 นางกรองจติร์  คงเยนิ   ครู โรงเรียนบ้านบุง่คล้า
34 นางเพญ็พศิ  เฉยเกดิ   ครู โรงเรียนหน้าศูนยเ์คร่ืองมือกล
35 นางสาวมยรีุ  ดวงดี   ครู โรงเรียนบ้านฝาย
36 นางบุษดี  สิรินันทเกตุ   ครู โรงเรียนบ้านธารทิพย์
37 นางศศิธร  สุรียรั์ตน์ยะวงศ์   ครู โรงเรียนบ้านนายาว
38 นายสุนทร  พาค า   ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม
39 นางกลัยา  จนัดา   ครู โรงเรียนบ้านฝายนาแซง
40 นายมนัส  ทองมวน   ครู โรงเรียนบ้านขี้นาค
41 นายทองสน  ทองวัน   ครู โรงเรียนบ้านท่าผู้
42 นางเตือนจติร  จนัทร์โท   ครู โรงเรียนบ้านอเีลิศ
43 นางอญัชลี  ทองดี   ครู โรงเรียนบ้านอเีลิศ
44 นางจนัทร์ศุกร์  เลไธสง   ครู โรงเรียนบ้านขี้นาค
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45 นางสมคิด  บงกชเพชร   ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
46 นางจนิตนา  สุทธิ   ครู โรงเรียนบ้านฝาย
47 นายบุญเลิศ  ขนับุญ   ครู โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
48 นางวัฒนาพร  เพิม่พลู   ครู โรงเรียนบ้านวังร่อง
49 นางอรทัย  ศิริบุตร   ครู โรงเรียนบ้านหวาย
50 นางถนอมสิน  พาพรหม   ครู โรงเรียนบ้านร่องบง
51 นายปรวรรต  ปานค า   ครู โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย
52 นางฐิติมนรัตน์  ทัดชัยวัน   ครู โรงเรียนบ้านน้ าดุกเหนือ
53 นางเบญจมาศ  โภชน์มาก   ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง
54 นางสุภาวิดา  พลทา   ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง
55 นายคเชนทร์  แกว้กิ่งจนัทร์   ครู โรงเรียนบ้านน้ าชุน
56 นายนาวี  ป้อมนารถ   ครู โรงเรียนบ้านกกโอ
57 นายวันชัย  สิงห์อ าพล   ครู โรงเรียนบ้านลานบ่า
58 นางสาวสมพศิ  วะยาค า   ครู โรงเรียนบ้านบุง่
59 นางปราจมิ  ชมพลมา   ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
60 นางนิภาพร  อนิทร์จนัทร์   ครู โรงเรียนบ้านวังรู
61 นายแซม  ทิวด า   ครู โรงเรียนบ้านเขก็น้อย
62 นายมนัส  ศรีพนัธุ์   ครู โรงเรียนบ้านตาดขา่พฒันา
63 นายวิษณุวัฒน ์ อกัษร   ครู โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
64 นางสาววรนุช  รักษาราษฎร์   ครู โรงเรียนบ้านน้ าชุน
65 นางละเอยีด  ศิลาสัย   ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
66 นางวิไลพร  ชัยศิริเพญ็ภาค   ครู โรงเรียนบ้านน้ าออ้ม (ประชานุเคราะห)์
67 นางพทุธชาติ  อุ่นอกพนัธุ์   ครู โรงเรียนบ้านบุง่คล้า
68 นางณัชฐานันท์  ณัฐภัคภัสชัญญา   ครู โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา)
69 นางจนัลอน  แยม้สุข   ครู โรงเรียนบ้านวังร่อง
70 นายเขมธนภิรัฐ  อคัรธัญณ์สิน  ครู โรงเรียนบ้านบุง่คล้า
71 นางเกษมศรี  รังคะภูติ   ครู โรงเรียนบ้านตาดขา่พฒันา
72 นางเบญจมาศ  หาพทุธา   ครู โรงเรียนบ้านวังรู
73 นางเทวา  พวงค า   ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเกา่
74 นางทับทิมทอง  ฤกษ์งาม   ครู โรงเรียนบ้านภูปูน
75 นางสมัยพร  ภักดี   ครู โรงเรียนบ้านวังร่อง
76 นางฉลวย  โสดบ้ง   ครู โรงเรียนบ้านโสก
77 นางวัชรี  กะวิเศษ   ครู โรงเรียนบ้านน้ าดุกเหนือ
78 นางรัตนา  เนาว์แกว้   ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาน
79 นายสุเทพ  อทุธบูรณ์   ครู โรงเรียนบ้านลานบ่า
80 นางประพศิ  กระทู้   ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
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81 นางลักขณา  จากยางโทน   ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25
82 นางสาวศิริวรรณ  สิงหก า   ครู โรงเรียนบ้านวังบาล
83 นางสาวมณฑา  ทองพดั   ครู โรงเรียนบ้านวังรู
84 นายโชติ  คุ้มทรง   ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
85 นางสมจติ  จนัทร์สุริยศักด์ิ   ครู โรงเรียนบ้านฝายนาแซง
86 นางพรทิพย ์ ยงบุตร   ครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
87 นางวิถ ี ค าโฉม   ครู โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ
88 นายทว ี แหลมไธสง   ครู โรงเรียนบ้านน้ าดุกเหนือ
89 นางทัศนีย ์ จ าปาแดง   ครู โรงเรียนบ้านหินกล้ิง
90 นางนิภาพรรณ  อกัษร   ครู โรงเรียนบ้านท่าโก
91 นายสัมฤทธิ ์ คงมา   ครู โรงเรียนบ้านบุง่คล้า
92 นายเลิศฤทธิ์  ฤทธิร์อด   ครู โรงเรียนวัดศรีทอง
93 นายวิสุทธิ ์ ขวัญเงิน   ครู โรงเรียนบ้านน้ าชุน
94 นางระเบียบ  ใจชื้น   ครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์
95 นางราตรี  ศิริดี   ครู โรงเรียนบ้านคลองสีฟนั
96 นางปิน่แกว้  เขม็ด้วง   ครู โรงเรียนบ้านธารทิพย์
97 นายสุรชาติ  บัวพรวน   ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
98 นายวนิก  กอ้นทอง   ครู โรงเรียนบ้านวังบาล
99 นายบุญญฤทธิ ์ รังคะภูติ   ครู โรงเรียนบ้านตาดขา่พฒันา

100 นางเสน่หา  สิงห์เรือง   ครู โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
101 นายไพทูรย ์ แสนประสิทธิ์   ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน
102 นายวิทยา  บุญมา   ครู โรงเรียนหน้าศูนยเ์คร่ืองมือกล
103 นายสงกรานต์  พรมทอง   ครู โรงเรียนหน้าศูนยเ์คร่ืองมือกล
104 นางสาวกองแกว้  พมิพคู์ณ   ครู โรงเรียนบ้านหนองเล
105 นายวินัย  คมคาย   ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุ
106 นางประมาณ  ด่านวิไล   ครู โรงเรียนบ้านแกง่โตน
107 นายผ่ึง  ขะมานาม   ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
108 นางเอนกภรณ์  ค ามา   ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์ เขต 3
1 นายดิเรก  ต่ายเมือง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวีระพล  แกว้ค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสุณี  ฤกษ์วิชานันท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ 
4 นางล าจวน  บัวส าลี เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
5 นายชริก  สง่าทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูน้ าหยด
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6 นายนิพนธ์  บุง้ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหิน
7 นายประยทุธ์  ลาภะสัมปัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
8 นายมนัส  คงดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขอน
9 นายสมจติ  ช่วยบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์

10 นายวิจติร  จาดจุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
11 นายนิพนธ์  พุม่ชะเอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางยาง
12 นายนิคม  แกว้สา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกะโบน
13 นายธรรมยตุ  แสนใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรัพยเ์กษตร
14 นายเกษม  น้อยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ
15 นางดุสิต  เชื้ออนิทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพเุตย
16 นางรงรอง  โสภณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพเุตย
17 นายพานิช  โตสารเดช ครู โรงเรียนบ้านตะกดุไผ่
18 นายสาคร  ทองจนัทนาม ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
19 นางนันทวรรณ  ช่วยบุญ ครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
20 นางมยรีุ  ฉมิมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
21 นายสมผล  คุ้มสิงห์สันต์ ครู โรงเรียนบ้านหัวโตก
22 นางสาวค าสอน  มาทา ครู โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
23 นายมาโนช  เรือนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
24 นางวัลลภา  ซาสอนตา ครู โรงเรียนบ้านซับบอน
25 นายนพรัตน์  เตียวตระกลู ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
26 นายปรีชา  พานทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
27 นางวีณา  ทูโคกกรวด ครู โรงเรียนบ้านบุมะกรูด
28 นายแกว้  ธรรมม่วงไทย ครู โรงเรียนบ้านพรหมยาม
29 นางมะลิวัลย ์ บางจั่น ครู โรงเรียนบ้านพขุาม
30 นางศิริลักษณ์  โสภาพ ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า
31 นายสุพฒัน์  นากแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
32 นางณัฐชยา  กลุจรัสเวช ครู โรงเรียนบ้านวังน้อย
33 นายธงชัย  ปานวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
34 นายชูเกยีรติ  สาจุ้ย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
35 นายจรีศักด์ิ  ชัยสุราษฎร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
36 นางทิพยว์ิมล  ชัยสุราษฎร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
37 นางสุบัญณี  วงศ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบ่อรัง
38 นางประไพ  ภูศ่รี ครู โรงเรียนบ้านบ่อรัง
39 นายสมจติ  คล้ าวิลัย ครู โรงเรียนบ้านน้ าร้อน
40 นางสมคิด  ตะกรุดแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโคกส าราญ
41 นางก าไล  แกว้กนั ครู โรงเรียนบ้านคลองบง
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42 นางนันทพร  ไมตระรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสระกรวด
43 นายสินชัย  สิงห์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านโคกหิน
44 นายประดิษฐ์  เทืองผล ครู โรงเรียนบ้านหนองจอกวังก าแพง
45 นายปราโมช  ลอยเล่ือน ครู โรงเรียนบ้านร่องหอยพฒันา
46 นางพสิมัย  ออ่งลออ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
47 นางอวยพร  โพธิอ์น้ ครู โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง
48 นางรองรัตน์  กลัยาณมิตร ครู โรงเรียนบ้านสันติธรรม
49 นางศิริมา  ขมิ้นเขยีว ครู โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี
50 นางหทัยรัตน์  วิชชากลู ครู โรงเรียนบ้านนาตะกดุ
51 นายกษิณ  อนิจงใจ ครู โรงเรียนบ้านนาตะกดุ
52 นางสุพตัรา  ชุ่มเมืองปัก ครู โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
53 นายชุมพล  สติคราม ครู โรงเรียนบ้านคลองกระจงัวังไทร
54 นายมาประเสริฐ  มาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองยา่งทอย
55 นางรัศมี  บุญเกดิ ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
56 นางสมบัติ  ตะกรุดสงฆ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
57 นายประเสริฐ  โพธิอ์น้ ครู โรงเรียนบ้านนาน้ าโครม
58 นางนันทพร  โตหล า ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
59 นางศิวรัตน์  คุ้มสิงห์สันต์ ครู โรงเรียนบ้านหัวโตก
60 นายไชยจเร  บุญกาวิน ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
61 นางพลูศรี  มีประจ า ครู โรงเรียนบ้าน กม.30
62 นางอษุณีย ์ ศรีสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
63 นายมาโนชย ์ ทองยิ้ม ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
64 นางสาวปราณี  หินสุภาพ ครู โรงเรียนบ้าน กม.35
65 นางเพลินพศิ  ประดับมุข ครู โรงเรียนบ้านท่าแดง
66 นายประเสริฐ  กจิจรัส ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่
67 นางบุญเรือน  กจิจรัส ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่
68 นางนันทา  บุญปัน ครู โรงเรียนบ้านวังท่าดี
69 นายประพาส  ศุภผล ครู โรงเรียนบ้านกลาง
70 นางพชิญาภา  สมประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง
71 นางนงค์คราญ  อนิจ าปา ครู โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
72 นางวราภรณ์  ศิริสุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านวังอา่ง
73 นางเพญ็ศรี  พรมเล็ก ครู โรงเรียนบ้านซับชมภู
74 นางเยาวะนารินทร์  แกว้สา ครู โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
75 นายดุสิต  บุญธรรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
76 นายสุเทพ  จงชาญสิทธิโธ ครู โรงเรียนบ้านกองทูล (พทิักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
77 นางยพุนิ  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านกองทูล (พทิักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
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78 นางเพญ็ศรี  พทุธสรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อไทย
79 นายสุวิทย ์ ดีวัน ครู โรงเรียนบ้านทรัพยเ์กษตร
80 นางทองพา  โกมาร ครู โรงเรียนบ้านราหุล
81 นางรัตนา  นาคภู่ ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง
82 นางอ าพนัธ์  พมิพป์ระสานต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง
83 นายพชิัย  นาคน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง
84 นายจ าเนียร  ปัญญาแกว้ ครู โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
85 นางนวลศรี  เหมือนนิล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังพกิลุ
86 นางสีนวล  เรือนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังพกิลุ
87 นางชรินรัตน์  ปิน่ปัก ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
88 นางสนธยา  ชาญบรรพต ครู โรงเรียนบ้านล าตะคร้อ
89 นายไสว  ชาญบรรพต ครู โรงเรียนบ้านล าตะคร้อ
90 นายอทุัย  ทองทาตา ครู โรงเรียนบ้านศรีมงคล
91 นายทองผาย  ศรีนอก ครู โรงเรียนบ้านโคกกรวด
92 นางสิริกร  เด่นดวง ครู โรงเรียนบ้านซับบอน
93 นางทัศนีย ์ จองกา ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
94 นางกาญจนา  พฒันพนัธุพ์งศ์ ครู โรงเรียนบ้านซับส าราญเหนือ
95 นางสุนีย ์ โมราราย ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
96 นางสาวบุญช่วย  หงษ์บุญมี ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพนั (ซับสมอทอด)
97 นางสาวสุพาณี  ไชยโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพนั (ซับสมอทอด)
98 นางกานดา  วงษ์กษัตริย์ ครู โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน
99 นางสุรินทร์  เฟือ่งฟุง้ ครู โรงเรียนบ้านท่าโรง

100 นางสุรฉนัท์  นันต้ือ ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
101 นางสุรัตน์  สอนออ่น ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
102 นายพร  อนิประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
103 นายสุเทพ  หอมจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านบุมะกรูด
104 นายเชาวลิต  ไพรสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า
105 นางองัชัญ  นรินนอก ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
106 นางแสงปัน  ตุ้มทอง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)
107 นางไพเราะ  วงศ์อยู่ในธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)
108 นางประทวน  ออ่งลออ ครู โรงเรียนบ้านสระกรวด
109 นางสุมาลี  เกง่สาริกนั ครู โรงเรียนบ้านสระกรวด
110 นายสุวิทย ์ ด ารงค์ ครู โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
111 นางชูศรี  คุ้มสิงสัน ครู โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
112 นายถาวร  แป้งนุช ครู โรงเรียนบ้านจดัสรร
113 นางชั้น  ปานจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
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114 นางอบุล  หานุภาพ ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
115 นายไพรสันต์  สุขมา ครู โรงเรียนบ้านท่าแดง
116 นายนุกลู  สิงห์ป้อง ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่
117 นายสมพงษ์  วิศูนย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
118 นายทวีเกยีรติ  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
119 นายศุภชัย  เทีย่งมาก ครู โรงเรียนบ้านเนินพฒันา
120 นางไพเราะ  ทองใบ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพนั (ซับสมอทอด)
121 นายวีระชาติ  วระชัย ครู โรงเรียนบ้านซับสวัสด์ิ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1
1 นางวิไลวรรณ  ดังกอ้ง ศึกษานิเทศก์
2 นายณัฐกติต์ิ  ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี)
3 นายสงวน  ท้าวน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอปุถมัภ์)
4 นายดิเรก  จนัทร์เพญ็ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่แค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)
5 นายพรศักด์ิ  ทานะขนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจกัร (จกัรราษฎร์บ ารุง)
6 นายศรีพจน์  เชียงวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร)
7 นายประดิษฐ์  เชียงอาภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอทุิศ)
8 นางเทียนทอง  สายใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลู (คัมภีร์ราษฎร์บ ารุง)
9 นายมานิตย ์ ธีระวงศ์นันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเขม็ (ร้องเขม็วิทยาคาร)

10 นางธิดารัตน์  เนื่องพชื ครู โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
11 นางสมใจ  ท่วงที ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)
12 นางอจัฉริยาภรณ์  จงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
13 นางกลัยา  วรรณมณี ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
14 นางศิริลักษณ์  ปวงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่โฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)
15 นางไกรสร  มูลเมือง ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จนัทิมาคม)
16 นางวสุชา  วงภักดี ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จนัทิมาคม)
17 นางประไพวรรณ  กติิคู้ ครู โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ (มิตรประชา)
18 นางสินีนาต  วงษ์จกัร ครู โรงเรียนบ้านออ้ยวิทยาคาร
19 นายเชาว์  ถิ่นสืบ ครู โรงเรียนบ้านห้วยออ้ย
20 นางวิมลพรรณ  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
21 นางชนิษฐ์ชา  นาต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์)
22 นางสุภาพ  ฟองจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
23 นางภัสวลัย  นุ่มนวล ครู โรงเรียนบ้านวังฟอ่น (สิทธิราษฎร์บ ารุง)
24 นางจฑุารัตน์  กณัฑเดช ครู โรงเรียนแม่ค ามีต าหนัก (ต าหนักธรรมวิทยาคาร)
25 นางธัญลักษณ์  เสาร์แดน ครู โรงเรียนบ้านยา่นยาว (ยา่นยาวประชาสรรค์)
26 นางทรงศรี  นันทะไสย ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)
27 นายนิคม  ไชยนิลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
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28 นางเครือวัลย ์ ค าสี ครู โรงเรียนบ้านนาจกัร (จกัรราษฎร์บ ารุง)
29 นางชนิตา  อคัรเดชาพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนดี (ประชานุกลู)
30 นายณรงค์  สีเทา ครู โรงเรียนบ้านพนัเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บ ารุง)
31 นายอภิชาติ  ดิษเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
32 นายพรธนาชัย  สังขท์อง ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
33 นายสายณัห์  แห่งพษิ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
34 นางชเนตตี  ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
35 นางศนิ  กฤติยะโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
36 นางธนัชญา  ใจเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
37 นายเรืองสินธุ ์ หอมดอก ครู โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
38 นางพชัยา  วงค์ณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดศรีภูมิ (ศึกษาประชานุสรณ์)
39 นางบัวรัน  อนิสวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ)์
40 นายวิชิต  วิชาวุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
41 นายพลัลภ  หม้อกรอง ครู โรงเรียนบ้านร่องฟอง
42 นายจริะศักด์ิ  สารพนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี)
43 นายวิชา  พร้ิงเพลิด ครู โรงเรียนบ้านกาซ้อง
44 นางวิมลรัตน์  เทพอ านวย ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกลู)
45 นางระเบียบ  อตุศรี ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกลู)
46 นางอนงวรรณ  บรรเลง ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกลู)
47 นางกาญจนา  หลิมภาพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกลู)
48 นายคฑาวุธ  ฟา้เล่ือน ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกลู)
49 นางสีดา  ชุ่มเชื้อ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกลู)
50 นายลภ  เอกจติร ครู โรงเรียนวัดทุง่ล้อม (ทองประชานุเคราะห)์
51 นางนงนิตย ์ อนิทรรุจกิลุ ครู โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ ์(ใจมาอนุเคราห)์
52 นางชุลีภรณ์  หล้าค ามี ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร)
53 นางปิยะภรณ์  เต็งวีระกลุ ครู โรงเรียนบ้านเวียงต้ัง (ค าวรรณประชานุกลู)
54 นายอนุสรณ์  ปวงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา)
55 นางสายสวาท  ค าตัน ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จนัทิมาคม)
56 นางบุญร่วม  อนุกลู ครู โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ (มิตรประชา)
57 นางสาวิตรี  กมุภวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปีย้ว (แกว้พสิณฑ์ประชานุกลู)
58 นางฉวีวรรณ  บุญเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปีย้ว (แกว้พสิณฑ์ประชานุกลู)
59 นางวีรปริยา  ภูมิพรีะวิภพ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
60 นางศุภรา  ท้าวค าลือ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห)์
61 นางกมลนิตย ์ ศักด์ิศิริคุณ ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล (กติติประชานุกลู)
62 นายวสันต์  ยาพรม ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ (ประชาพฒันา)
63 นางทัศนีย ์ อนิทเจริญศานต์ ครู โรงเรียนบ้านบุญเริง (ประชานุสรณ์)
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64 นางกหุลาบ  จนัพล ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม
65 นางกหุลาบ  ชื่นสนธิพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)
66 นายสมชาย  ภาจอมพรวญ ครู โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)
67 นายชาญศักด์ิ  เปรมประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
68 นางสมทรง  พงศ์อนุพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเลา (น้ าเลาวิทยาคาร)
69 นางสุพนิ  ธรสัตยเ์มธี ครู โรงเรียนบ้านน้ าเลา (น้ าเลาวิทยาคาร)
70 นางวาสนา  เสภารัตนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าโค้ง (ประชานิมิตร)
71 นางอมุาวดี  เมฆอากาศ ครู โรงเรียนบ้านใน (อนิทราษฏร์บ ารุง)
72 นางพฒันา  บุญตุ้ย ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์)
73 นางนวลศรี  ภิญโญ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)
74 นางนงลักษณ์  เวียงยา ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)
75 นางวาสนา  อนิทร์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านเตาปูน (พไิชยาประชานุกลู)
76 นางนงนุช  ตาค า ครู โรงเรียนบ้านเตาปูน (พไิชยาประชานุกลู)
77 นางศิริลักษณ์  อนิวงศ์วรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้างกลาง (สนิทวิทยาการ)
78 นางสุคันธา  มหาวี ครู โรงเรียนชุมชนบ้างกลาง (สนิทวิทยาการ)
79 นายสมศักด์ิ  พรหมมินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้างกลาง (สนิทวิทยาการ)
80 นางสุภาพศิ  สติมั่น ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
81 นางจนิดา  เชียงเลน ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
82 นางศรีลาน  เหล่ียมศรี ครู โรงเรียนบ้านวังดิน (วังดินราษฎร์บ ารุง)
83 นางกญุชรี  พรหมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านลอง (ฟองจนัทร์ราษฎร์อปุถมัภ์)
84 นางวรัชดา  เกยงค์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุง่น้าวพทุธิมาศึกษากร)
85 นางสาวพชัยา  วังกาวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านวังฟอ่น (สิทธิราษฎร์บ ารุง)
86 นางชุลีวันท์  ป่าธนู ครู โรงเรียนวัดแม่ทะ (ด ารงประชานุเคราะห์
87 นางมยรุา  ถงุแหวน ครู โรงเรียนบ้านลู (คัมภีร์ราษฎร์บ ารุง)
88 นางสมพนัธ์  ยิ่งนิยม ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาน (รัฐราษฎร์อปุถมัภ์)
89 นางสาวราณี  ดาวนันท์ ครู โรงเรียนแม่ค ามีต าหนัก (ต าหนักธรรมวิทยาคาร)
90 นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
91 นายชาญ  อว้นวิจติร ครู โรงเรียนบ้านโทกค่า (สหราษฎร์บ ารุง)
92 นายทองค า  ขอนดอก ครู โรงเรียนบ้านดอนแกว้ (อาสาพฒันาอนิทรราษฎร์วิทยา)
93 นางกิ่งแกว้  แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)
94 นางวาสนา  จานแกว้ ครู โรงเรียนวัดต้นไคร้
95 นางเสริมศรี  ปวงค า ครู โรงเรียนวัดต้นไคร้
96 นางพรพนัธุ ์ จนัทสาร ครู โรงเรียนวัดมณีวรรณ (ประชารัฐวิทยาคาร)
97 นายยทุธการณ์  กฤติยะโชติ ครู โรงเรียนบ้านน้ าช า (วิชัยชนานุเคราะห)์
98 นางบุญอิ่ม  ศรีวันทนาสกลุ ครู โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ ์(ใจมาอนุเคราห)์
99 นายอดุลย ์ แกว้ชา ครู โรงเรียนบ้านวังปึง้
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100 นายทวี  อนุกลุ ครู โรงเรียนบ้านน้ าโค้ง (ประชานิมิตร)
101 นายบุญรัตน์  จ ารัสค า ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์)
102 นางสมพศิ  ประยรูศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
103 นายสาคร  มหาวี ครู โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง (วัลลภราษฎร์รังสรรค์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2
1 นายชูชาติ  พอจติ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
2 นายค ารณ  กิ่งแกว้ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ 
3 นายสนั่น  โสพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัยราษฎร์สงเคราะห)์
4 นายไพโรจน์  สุขธยารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
5 นายสมชาย  ไชยเขยีว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้างปินใจ
6 นายสุรชัย  พืน้ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกลู
7 นายอดุม  ไวยวาทย์ ครู โรงเรียนบ้านกวาง (ลือราษฎร์วัฒนา)
8 นางเพญ็พชัร  ชัยลอม ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
9 นางณัฐิยา  พวงล า ครู โรงเรียนบ้านปงท่าขา้ม (ปงประชานุกลู)

10 นางอนงค์  ทิพยค์ า ครู โรงเรียนบ้านปงท่าขา้ม (ปงประชานุกลู)
11 นางภัสสร  อนิประชา ครู โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา)
12 นางยพุา  เวียงค า ครู โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา)
13 นางสมปอง  เวียงค า ครู โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา)
14 นางชูเกยีรติ  กาศเกษม ครู โรงเรียนบ้านม่วง (ม่วงเกษมวิทยาคาร)
15 นางอศันียา  มณีกาศ ครู โรงเรียนบ้านค่างาม (อตัตราษฎร์บ ารุง)
16 นางสุภาพ  เสนากลู ครู โรงเรียนบ้านปงพร้าว (ประชารัฐวิทยา)
17 นายสมพงษ์  ธิขนัธ์ติ ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร (สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
18 นางอรุณี  สง่าศรี ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร (สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
19 นางนิลวรรณ  ธิขนัธ์ติ ครู โรงเรียนวัดตอนิมิตร (สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
20 นายสินทร  ภิญโญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อปุถมัภ์)
21 นางราตรี  อนิกนั ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อปุถมัภ์)
22 นางเยาวลักษณ์  มากมาย ครู โรงเรียนช่องลมจนัทิมาประชาพทิักษ์
23 นางสุวิมล  ภาษิตวิไลธรรม ครู โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพฒันา)
24 นางรมยช์ลี  ดังกอ้ง ครู โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพฒันา)
25 นางอนงค์  สุกใส ครู โรงเรียนบ้านทุง่เจริญ (เครือราษฎร์สงเคราะห์)
26 นายเจษฎา  กาต้ัง ครู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
27 นางทัศนีพร  ชุมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
28 นางวรรณี  ใจยวน ครู โรงเรียนบ้านห้วยออ้ (ห้วยออ้วิทยาคม)
29 นางจนัทร์เพญ็  ศิวิลัย ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง (สลากกนิแบ่งสงเคราะห์)
30 นางศรีนวล  อุ่นอารมณ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาน (ราษฎร์อทุิศ)
31 นางกรรณิการ์  อดุสม ครู โรงเรียนบ้านบ่อ
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32 นางพรพศิ  เลิศวิมลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อ
33 นายชูชาติ  ปัญญามาก ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า (ราษฎร์รัฐพฒันา)
34 นางสุพตัรา  สว่างเมืองวรกลุ ครู โรงเรียนบ้านนาตุ้ม (คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
35 นายสมอาจ  ฟนู้อย ครู โรงเรียนบ้านแม่รัง (จดัสรรราษฎร์สงเคราะห์)
36 นางนันทกา  สุภา ครู โรงเรียนบ้านแม่รัง (จดัสรรราษฎร์สงเคราะห์)
37 นางพมิพช์ิฎสุภา  หลวงสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านแม่รัง (จดัสรรราษฎร์สงเคราะห์)
38 นายอนันต์  สุภา ครู โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา
39 นางจรีวรรณ  โปร่งใจ ครู โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร
40 นางกลัยกร  ไชยแกว้ ครู โรงเรียนปากจอกวิทยา
41 นายประจวบ  ปิงใจ ครู โรงเรียนบ้านวังเลียง
42 นางประไพ  สวนโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
43 นายนรินทร์  โปร่งใจ ครู โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
44 นายมานพ  สวนโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
45 นายประภาส  ผูกพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
46 นางบัวผัน  จ ารัส ครู โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์)
47 นายไววิทย ์ วงศ์แสนสี ครู โรงเรียนบ้านแกง่หลวง (รถไฟราษฎร์บพธิ)
48 นายสมพงศ์  โกละนันท์ ครู โรงเรียนบ้านแกง่หลวง (รถไฟราษฎร์บพธิ)
49 นางจรีนัย  เกิ้งบุรี ครู โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บ ารุง)
50 นางประทิน  สุขธยารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
51 นางจนิดาพร  พนัธุเ์วช ครู โรงเรียนบ้านปง (วัฒนาวิทยาคาร)
52 นายยรรยง  ธรรมโท ครู โรงเรียนบ้านวังชิ้น
53 นางจติตานันท์  พรรณา ครู โรงเรียนบ้านวังชิ้น
54 นางเสาวภา  หม่องนันท์ ครู โรงเรียนบ้านวังเบอะ
55 นางภัทรมน  พงศ์พฒิุ ครู โรงเรียนบ้านวังเบอะ
56 นางแอนนา  ภูเ่อี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาใหม่
57 นางเพยีร  กมิประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาใหม่
58 นางเพญ็ศรี  อู่เงิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
59 นายสุรพล  อนิทรุจกิลุ ครู โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
60 นายประเสริฐ  ยะปะนันท์ ครู โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
61 นางจ าเนียร  ธรรมชัย ครู โรงเรียนบ้านแม่จอก
62 นายอ านวย  สีสด ครู โรงเรียนบ้านค้างใจ
63 นายชานนท์  เมืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย
64 นายปริญญา  กาศสนุก ครู โรงเรียนบ้านนาพนู
65 นายฤทธิไกร  จนิดาสถาน ครู โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง
66 นางสาวไฉน  วังกระแส ครู โรงเรียนบ้านไร่หลวง
67 นายสมบูรณ์  เพช็รศรีธิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
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68 นางเสมอ  ตระกลูสว่าง ครู โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน
69 นายบุญส่ง  ปลาส่วน ครู โรงเรียนบ้านน้ าแรม
70 นายพชิิต  ตระกลูสว่าง ครู โรงเรียนบ้านน้ าแรม
71 นางอจัฉรา  สาจกัร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่พวก
72 นางนงเยาว์  ดวงตาด า ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกว้
73 นางรุ่งนภา  เวียงวี ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกว้
74 นายชาคร  ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกว้
75 นายชมชาติ  กาศสนุก ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกว้
76 นายจรัญ  อนันต์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านปางเคาะ
77 นางภิญญา  อฐัวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไทรยอ้ย
78 นางสาวสุณี  จนัเปรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
79 นายณัฐพงศ์  ถงุพลอย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
80 นางเสาวภา  กอ่กอง ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
81 นางสุกญัญา  ฉลวย ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกลู
82 นายสมบูรณ์  บุญมาตร ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกลู
83 นางบุญสนอง  มงคลวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกลู
84 นายอานุภาพ  ศักด์ิสูง ครู โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บ ารุง)
85 นายสมคิด  เสาวรานนท์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์)
86 นายณรงค์  พนัธ์เวช ครู โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
87 นายสมบูรณ์  ป้องเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
88 นายธนวรรณ  วงศ์วิชิต ครู โรงเรียนบ้านสลก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต 
1 นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายภาณุพงศ์  สุขอภิรมย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายมานะ  ตัณฑัยย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ
4 นางฉลวย  เสวกพนัธุ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
5 นางศศิธร  หอบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
6 นางอรมน  ไกรเทพ ศึกษานิเทศก์
7 นางฉวี  จติต์ส ารวย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะป า "มงคลวิทยา"
8 นายวัชรเกยีรติ  ชัชเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
9 นางศิริรัตน์  นันทกลู ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่

10 นางแจม่จนัทร์  เตชะสิพนัธุ์ ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่
11 นายกวี  เอกประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่
12 นางมารศรี  แป้นคง ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่
13 นางอนุพร  จนิตนะกนก ครู โรงเรียนเกาะสิเหร่
14 นางสุกญัญา  อรรถธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลภูเกต็
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15 นางรัชนีวรรณ  ณ  นคร ครู โรงเรียนอนุบาลภูเกต็
16 นางสาวเตือนใจ  นวกลุฤทธิไกร ครู โรงเรียนอนุบาลภูเกต็
17 นางถนอมศรี  วิจติสรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม
18 นางสาวงามลักษณ์  ท้วงพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยทุธอปุถมัภ์)
19 นางสาวขนิษฐา  ฐานวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยทุธอปุถมัภ์)
20 นางฤดี  เนียมทรง ครู โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม
21 นางวิภาวดี  เอี๋ยวสกลุ ครู โรงเรียนหงษ์หยกบ ารุง
22 นายศิริพงศ์  รัตนกจิโกศล ครู โรงเรียนบ้านหมากปรก
23 นางสุดารัตน์  คุ้มบ้าน ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
24 นางพรศรี  อทิธิสุริยะกลุ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
25 นางจ าเรียง  เครือสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
26 นางศิราพร  สุวิทยาอนนท์ ครู โรงเรียนวัดมงคลวราราม
27 นายประทีป  สมัยพทิักษ์ ครู โรงเรียนวัดเมืองใหม่
28 นางนวลจนัทร์  ถนอมนา ครู โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่
29 นางเรณู  พงษานุกลูเวช ครู โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
30 นางสาวเพญ็ศรี  ทรงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
31 นางวิยดา  นวกลุฤทธิไกร ครู โรงเรียนบ้านม่าหนิก
32 นางวัชราวรรณ  วันสกลุ ครู โรงเรียนบ้านพารา
33 นางอมรศรี  ตันตินันทกลุ ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
34 นางสาวศิริสุข  สุแสงรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1
1 นายกติติ  ทวยภา ศึกษานิเทศก์
2 นายสมเดช  บุญพรมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน
3 นายคัมภีร์  สุดแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวันครู 2502
4 นางจริาวัตร  สุขเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"
5 นางชญาภา  น่าบัณฑิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเอยีด (สังฆราษฎร์รังสรรค์)
6 นายบรรจง  โผภูเขยีว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น
7 นายวิวัฒน์  นามศรีอุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุง่คล้าท่างาม
8 นายทองยอ่ม  สาครสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอต้ืิอดอนหวายขมิ้น
9 นายชูชาติ  เนื่องพระแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่า

10 นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
11 นายถิ่นไทย  จนัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโก (หนองโกราษฎร์ด ารง)
12 นายบัณฑิต  พลวิบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจกิ
13 นายมุณีรัตน์  เทีย่งแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซองแมว
14 นายบรรจง  ทับทิมไสย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอดุมชัย
15 นายอวยชัย  เลิศยะโส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าขา่งโนนลาน
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16 นายประเสริฐ  สระแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแสง
17 นางสาวกลุพรรณ  ลิตุ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุเต่า
18 นางมานิดา  รักษามิตร์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
19 นางอไุรรัตน์  สุวรรณรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด
20 นางจติติมา  พริิยะวิไล ครู โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด
21 นายณรงค์  มาลี ครู โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด
22 นางจารุณี  ศิวารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
23 นางประกาย  โยธาภักดี ครู โรงเรียนบ้านโคกกอ่
24 นางค ากอง  คันธา ครู โรงเรียนบ้านหนองโนอดี า
25 นางวาทินี  ศรีสุแล ครู โรงเรียนบ้านภูดิน
26 นายนพดล  อบุลเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง
27 นางสุชาดา  แสงสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
28 นายบรรจง  แสงสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
29 นายทวี  วงค์นากลาง ครู โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
30 นายพงศ์วัชรธรณ์  พนัต้น ครู โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
31 นางองัวิสา  เขยีวสด ครู โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
32 นางดรุณี  โสสีสุข ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
33 นางสมจติร  งามยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนออ้ย
34 นายประเทศ  มวลมนตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนออ้ย
35 นายรัศมี  อามาตยม์นตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้
36 นายวิรัตน์  บุตรค าโชติ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้
37 นายจ าเนียร  ลาสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ าจั้น
38 นางจารุวรรณ  ค าบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"
39 นางยพุนิ  พนิชนาพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเอยีด (สังฆราษฎร์รังสรรค์)
40 นางมนทิรา  โคตรดี ครู โรงเรียนบ้านต้ิวสันติสุข
41 นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์ ครู โรงเรียนบ้านต้ิวสันติสุข
42 นางล าใย  ค าสะอาด ครู โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
43 นางมณี  ทองหล่อ ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนออ้ยช้าง
44 นางพรพมิล  หาโกสีย์ ครู โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ
45 นางสรินทิพย ์ วงษ์วานิชขจร ครู โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ
46 นางทองค า  แกว้สีขาว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด 
47 นางฉวีวรรณ  เพยีรอดวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
48 นางร าไพ  มาพร ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น
49 นายสมบูรณ์  ทศภานนท์ ครู โรงเรียนบ้านบุง่คล้าท่างาม
50 นางค าศรี  ผ่ายเพชร ครู โรงเรียนบ้านกดุซุย
51 นายกงใจ  จ าปาบุรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย
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52 นายวีรวัฒน์  คเณราช ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
53 นางแกว้ตา  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
54 นางวัลภา  มาตรา ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
55 นายวีระชัย  วัชรเวชการ ครู โรงเรียนบ้านหนองต่ืน
56 นางนิภา  ฉมิฉวี ครู โรงเรียนบ้านหนองต่ืน
57 นางสายไหม  พายบุุตร ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิส์ระแกว้
58 นางนภาพนัธ์  อทุัยดา ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
59 นางอนงค์  สิทธิสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
60 นางจริวัฒน์  พลูสวาท ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
61 นายณรงค์ศักด์ิ  ทรงเกยีรติกลุ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
62 นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
63 นายวระพง  ศรีสารคาม ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
64 นางสาวทิพวัลภ์  สุทธิปัญโญ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
65 นางสุภาภรณ์  อนัปัญญา ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
66 นางวัชรีวรรณ์  สร้อยชมภูพงศ์ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
67 นางผกาวดี  แพงวิเศษ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
68 นางมะลิ  อตัถากร ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
69 นางฉวีวรรณ  พรหมวงศ์ ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
70 นางวิไล  แจง้กล่ัน ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
71 นางณุฐจรินทร์  ปอศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
72 นางส าลี  ออ่นบัวขาว ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
73 นางวีระวรรณ  บุญพดัส่ง ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
74 นางสาวจริยา  จารีประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
75 นางชัญญาภัค  ดวงสุพรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
76 นางเกษร  สืบศรี ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
77 นายพนมพร  พนัธุส์มบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
78 นายสมควร  ป้องจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
79 นางเพญ็ประภา  แกว้พพิฒัน์ ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
80 นางบุบผา  แสนสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลกนัทรวิชัย
81 นายไสว  มุสิกะเจริญ ครู โรงเรียนบ้านคอกม้า
82 นายสถติย ์ ศรีรักษา ครู โรงเรียนบ้านคอกม้า
83 นางประเสริฐ  สมภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
84 นางอมัพร  วงศ์ศรีอาจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
85 นางสมปอง  แยม้โกสุม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
86 นางอรุณี  ประจนัตะเสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
87 นายด ารงค์  สงครามสี ครู โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบ ารุง
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88 นางแสงจนัทร์  ค าภะวา ครู โรงเรียนบ้านยางสามัคคี
89 นายจกัรพงษ์  ทิพยโ์ยธา ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสม่วงวิทยา
90 นายทองมี  ชุ่มอภัย ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสม่วงวิทยา
91 นางไพทูรย ์ ภูจ าปา ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสม่วงวิทยา
92 นายธวัช  ซามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
93 นางนิตยา  ขนัทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า
94 นายทศพล  ยศพล ครู โรงเรียนบ้านโนนตาลกดุเวียนหนองหญ้าม้า
95 นางรันดร  โคตรสังข์ ครู โรงเรียนบ้านโนนตาลกดุเวียนหนองหญ้าม้า
96 นางลภาวดี  ศรีพระนาม ครู โรงเรียนบ้านหัวขวั 
97 นายอติชาติ  พมิพสินธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนเวียงจนัทน์
98 นางสุจติรา  แสงตา ครู โรงเรียนขามเรียงเขยีบโนนแสบงดอนมัน
99 นางเอื้อมพร  สิงห์โต ครู โรงเรียนบ้านมะกอก

100 นางพชัรดา  กองส าลี ครู โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี
101 นางทองมี  นรินยา ครู โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
102 นางค าใบ  ไชยสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
103 นางอมัพร  ขนัอู ครู โรงเรียนบ้านขศีรีสง่าโนนเสียว
104 นางฉวี  ยศเฮือง ครู โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพก็
105 นางทองจนัทร์  ช่างสากล ครู โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพก็
106 นางทองมา  เหล่าสะพาน ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
107 นายพรีพล  โรจรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านต าแยหนองคู
108 นายประสิทธิ ์ แสงทอน ครู โรงเรียนบ้านทัน
109 นางเครือวัลย ์ รัฐเมือง ครู โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
110 นางศุภมงคล  สุวรรณพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
111 นางยพุา  เขยีวพรม ครู โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
112 นางวิธัญญู  เดียวตระกลู ครู โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
113 นายสงกรานต์  ลมชิด ครู โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
114 นางวิยดา  สุขนุา ครู โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
115 นางอรุณวดี  บุญไชย ครู โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
116 นางเพยีงใจ  พนัแดง ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
117 นางนวลปราง  เสติ ครู โรงเรียนวัดนาดีวราราม
118 นางพรรณี  นัดสถาพร ครู โรงเรียนบ้านหนองสิม
119 นายสุนิพนธ์  ฤทธิถ์าพรม ครู โรงเรียนบ้านโคกล่าม
120 นายสุรเพญ็  วงศ์กลาง ครู โรงเรียนบ้านโคกล่าม
121 นายวัชรินทร์  ชิณนาค ครู โรงเรียนบ้านโคกล่าม
122 นางเสริมศรี  นูพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง
123 นางศิริรัตน์  สินพบิูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)



๓๒๒

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
124 นางชเยศ  ดอนไสว ครู โรงเรียนบ้านหนองโก (หนองโกราษฎร์ด ารง)
125 นางพกิลุ  ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง
126 นางฉวีวรรณ  ศรีแกว้หล่อ ครู โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ
127 นางนงนุช  เวียงสมุทร ครู โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ
128 นายบุญศรี  นามบุญเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
129 นางทัศนีย ์ อนันตวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
130 นายประสงค์  ศิลารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
131 นางจฑุาภรณ์  ธุระท า ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
132 นางบุญเรียน  วงษาสืบ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
133 นายศรัณยว์ิช  เสนานิคม ครู โรงเรียนบ้านดอนบม
134 นายวิคีม  สีหาอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแกอดุมวิทย์
135 นางอรสา  มาตรา ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
136 นางพวงทอง  โยทะคง ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว
137 นายไมตรี  ทุนเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
138 นายสุขสันต์  มหาพรหม ครู โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
139 นางทองมาก  ประหา ครู โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
140 นางทองดี  ศรีกะกลุ ครู โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
141 นางอมัรา  ศรีเกนิ ครู โรงเรียนบ้านวังปลาโด
142 นางนวลละไม  เขยีววารี ครู โรงเรียนบ้านดอนกอ่
143 นางพรแกว้  พรมกลัป์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเกษตร
144 นางเนาวรัตน์  โคตรสาร ครู โรงเรียนบ้านโนนเกษตร
145 นายชัยยงค์  โคตรศรี ครู โรงเรียนบ้านวังไฮ วังทอง
146 นางจรีะ  สุภพล ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
147 นายทรงเดช  แน่นอดุร ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
148 นายสุรชัย  ชนะบุญ ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
149 นางนิวาส  อุ้ยลี ครู โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
150 นายนิคม  ศรีแพน ครู โรงเรียนบ้านโสกภารา
151 นายสถติย ์ เสติ ครู โรงเรียนบ้านโสกภารา
152 นางบุญญรัตน์  ลาดบัตร ครู โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
153 นายอนันต์  โยเหลา ครู โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
154 นางสมบูรณ์  พงอดุทา ครู โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
155 นางน้อมจติร  โยเหลา ครู โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
156 นายบุญเพง็  สิงทอง ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
157 นางละมุล  แกว้โพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอดุมชัย
158 นายทองปอน  ประเสริฐศร ครู โรงเรียนบ้านโคกกงุ
159 นางปิตุพร  ทบบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด
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160 นายศักด์ิสิทธิ ์ ใหม่คามิ ครู โรงเรียนอนุบาลแกด า
161 นายสมศักด์ิ  ศรีรุ่งเรือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า
162 นางสุวณีย ์ ศรีถาวรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ
163 นางพนัธ์นิภา  ค าแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
164 นายสุภลักษณ์  จนัทร์เพง็ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
165 นางผวย  ภิโญ ครู โรงเรียนบ้านโสกแดง
166 นายนิรัญ  แฝงยงค์ ครู โรงเรียนบ้านโสกแดง
167 นายสมเดช  อิ่มส าอางค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
168 นายเรวัฒน์  ทานศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
169 นายถวิล  ชินวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
170 นางทองใส  โยธะคง ครู โรงเรียนบ้านโนนตาลกดุเวียนหนองหญ้าม้า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2
1 นายเฉลิมเกยีรติ  สง่าศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางนงเยาว์  ทับขวา นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ 
3 นายณัฐกติต์ิ  บัณฑิตยว์ีรกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
4 นายสมนึก  สุวรรณมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง
5 นายวีระ  สุบัติค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
6 นายบุญธรรม  มาอน้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
7 นายทองม้วน  สีแนน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเด่ิน
8 นายดาวเทียม  บุรีมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา
9 นายสุนทร  ทบหลง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวสระ

10 นายสุภีร์  แสงสุริยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะโบ่
11 นายสุทธินันท์  ยศพล ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนนาสีนวล
12 นายสมบูรณ์  พทุธิเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเยน็
13 นายเฉลิมเกยีรติ  ภัทราบุญญากลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเลา
14 นายสุทิน  ปะนันโต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
15 นายชาญศักด์ิ  จนัโทสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนาม
16 นายค าสี  สัตตรัตน าพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางอไิลดอนกอ่
17 นายอทุัย  จนัทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง
18 นายไพฑูรย ์ บัวชิด ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา
19 นายสุกณัฑ์  โสภากาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
20 นายอดุร  ส าโรงแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง
21 ว่าทีร้่อยตรียทุธนา  ปาปะเถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
22 นางเพญ็ศรี  ศรีสุนารถ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุง่
23 นายโกวิทย ์ เหล่าศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
24 นายวิสูตร  อุ่นใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม
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25 นายบัว  ชนะบุญ ครู โรงเรียนบ้านแกน่ท้าว
26 นางชโลทร  เหล่าศรี ครู โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย
27 นายวันชาติ  ชัยพพิฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
28 นางอมุาพร  บุญถม ครู โรงเรียนบ้านเม็กด า
29 นางนิตยาพร  บัวชิด ครู โรงเรียนบ้านหัวหมู
30 นางนิภา  จนัทิชัย ครู โรงเรียนบ้านประแหยง่
31 นายปริญญา  รามโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
32 นางสุจวิรรณ  อา่งค า ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า
33 นางจ าเนียร  ปะเมนาโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
34 นายรัศมี  เรืองสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
35 นายวิรัตน์  ทานศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
36 นายวิรัตน์  ราษีทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง
37 นายบัญญัติ  วงโคกสูง ครู โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง
38 นางสาววงเดือน  ประทุมตรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
39 นางประดับ  สุวรรณมูล ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ าผดุง)
40 นางจามรี  ลอยนอก ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ าผดุง)
41 นางพรรณี  บุญโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุวิทยา
42 นางทองกร  กางโสภา ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ าผดุง)
43 นางประหยดั  เชาว์ชาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
44 นายไพบูลย ์ พนัสุดน้อย ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
45 นายเกยีรติพงษ์  มีไธสง ครู โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
46 นางสาคร  โสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
47 นางหนูจนี  เนตะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู
48 นายวิชัย  คณะเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหลาว
49 นายแส  แกว้งาม ครู โรงเรียนบ้านหนองปอ
50 นายวิเชียร  เทียงดาห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง (สุบินประชาพฒันา)
51 นางพวงรัตน์  แซ่โค้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพยคัฆภูมิพสัิย
52 นางสาวสาคร  แกว้ทาสี ครู โรงเรียนอนุบาลพยคัฆภูมิพสัิย
53 นายชาญชัย  วงศ์นิรามิษ ครู โรงเรียนบ้านหนองแก
54 นางปราณี  มติกรกลุ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมู
55 นายสุรจติร  ทุมโนน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนต้ิว
56 นางโสภา  คุณโน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
57 นางแกว้ฟา้  ศิริ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเตา
58 นางประสบสุข  มาตรา ครู โรงเรียนบ้านแกน่ท้าว
59 นางนิตยา  ฤทธิส์ยาม ครู โรงเรียนอนุบาลพยคัฆภูมิพสัิย
60 นายสวัสด์ิ  ทานะขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน
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61 นางวนิดา  ศรีออ่นหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลพยคัฆภูมิพสัิย
62 นางสมจติร  สังก าเนิด ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงทุม่ยาว
63 นางชุติวรรณ  ทุมโนน้อย ครู โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
64 นางบัวเรียน  ภูคงน้ า ครู โรงเรียนบ้านนาภู
65 นายทวี  ปุริเส ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากค า
66 นายส่องแสง  แน่นชารี ครู โรงเรียนบ้านจอมพะลาน
67 นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
68 นายสมดี  โพธิพ์ยคัฆ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน
69 นายวิจติร  แกน่ผกา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแกว้
70 นายสนั่น  เอกชาตรี ครู โรงเรียนบ้านหัวหมู
71 นายสมพงษ์  พลศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาใน
72 นายประสิทธิ ์ นามมุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านดงแคน
73 นางประนอม  ดงใจ ครู โรงเรียนบ้านหนองหน่อง
74 นางรังศรี  เรืองพสิิฐ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
75 นางวีนา  ขนัติโล ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
76 นางยพุยงค์  เสตเตมิย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิส์องห้องวิทยา
77 นางมารศรี  โกการัตน์ ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
78 นายบัณฑิตย ์ ทุมา ครู โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
79 นางแพรวพรรณ  บุญโลก ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง
80 นางวัชรี  แกว้แสนเมือง ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
81 นางสมัย  คุณสีขาว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17
82 นายพทุธวัฒน์  ปะจติตังโข ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
83 นางวนิดา  ผลินยศ ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
84 นางนงเยาว์  โนนหนองคู ครู โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง
85 นางชวนพศิ  ปะกริะน า ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง
86 นางพมิลธยา  เรืองบุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุม่
87 นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17
88 นายเชี่ยวชาญ  ประภาศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสน
89 นายคุนากร  โนนหนองคู ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
90 นางสุข  กลุโพนเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาค า
91 นายบุญตา  ประนิล ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
92 นายธ ารง  ไชยศรีสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
93 นางอรุณศรี  สังฆมณี ครู โรงเรียนบ้านเสือโกก้
94 นายสุวิทย ์ วิลาลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองแสน
95 นางทองเพชร  แสนบุดดา ครู โรงเรียนบ้านกอ่
96 นายบุญฮง  มะยรุะยอด ครู โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ า
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97 นางหนูทิพย ์ สาระลัย ครู โรงเรียนบ้านนาเลา
98 นางสาววิมลธรรม  เอกรักษา ครู โรงเรียนบ้านสนาม
99 นายประยรู  ทาอามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง

100 นายเถวียน  ดงเรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านดงใหญ่
101 นายไชยจติต์  มัดถาปะกา ครู โรงเรียนบ้านหารฮี
102 นางสวาท  ไลออน ครู โรงเรียนบ้านโคกไร่
103 นางวัชราภรณ์  จ าปาสุข ครู โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ
104 นางเยาวรัตน์  ชินภักดี ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
105 นางพรรณี  มะหัด ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกดุออ้
106 นางเพญ็ศรี  กลุนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกดุออ้
107 นางหนูไกร  อนิละคร ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
108 นางอทุัย  บุญโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์
109 นางพรรณี  ปาปะไพ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิส์องห้องวิทยา
110 นางรัศมี  เทียมมาลา ครู โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสด์ิ
111 นางสาวทองปอนด์  ชารีอนั ครู โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์
112 นางสมควร  สีเชียงหา ครู โรงเรียนบ้านโกทา
113 นายไพศาล  ม่วงอดุทา ครู โรงเรียนบ้านโกทา
114 นายสมหมาย  ศรีวงยาง ครู โรงเรียนบ้านยางอไิลดอนกอ่
115 นายจมี  หาทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
116 นายบรรจบ  วิถาทานัง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคู
117 นายบุญทอม  วิศรีสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อน
118 นางละม้าย  เทพจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
119 นางหอมจนัทร์  ไหวดี ครู โรงเรียนบ้านเครือซูด
120 นางสมบูรณ์  ถวิลรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกดุนาดีโนนลาน
121 นางเอมอร  ปานจ าลอง ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
122 นางอญัชลี  หรพร้อม ครู โรงเรียนบ้านเสือโกก้
123 นายสุเนตร  ราชบัณฑิต ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
124 นายสุภาพ  โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสด์ิ
125 นายสากล  เนตะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสด์ิ
126 นายถาวร  ตาพล ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
127 นางกอบชื่น  ทองสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
128 นางพรทิพย ์ วรรภา ครู โรงเรียนบ้านไกน่า
129 นายประยรู  เทีย่งธรรม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18
130 นางดวงมาลา  สัตตรัตน าพร ครู โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค
131 นางจริพรรณ  ลาพานิช ครู โรงเรียนบ้านเมืองเสือ
132 นายบุญมี  เหมกลุ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากค า
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133 นายส าเนียง  สายสะอาด ครู โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า
134 นายสนั่น  ซาบัวน้อย ครู โรงเรียนบ้านคึมบง
135 นางเจริญศรี  ชินรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเตา
136 นายสมหมาย  ปาปะไพ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
137 นายสกล  ผือโย ครู โรงเรียนบ้านสนาม
138 นางนิรมล  จนัโทสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า
139 นางอาลัย  ปาปะเถ ครู โรงเรียนบ้านไกน่า
140 นายทองอนิทร์  ประโยชริด ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
141 นายแถมชัย เอกศิริ ครู โรงเรียนหนองหว้าเฒ่า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3
1 นายปัญญา  สาระกมุาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายอดุมศักด์ิ  เหลาพา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
3 นายส าเร็จ  รักษาเคน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
4 นายสุรัตนชัย  ดีแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
5 นายนพดล  ทัศนภักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแฝกโนนส าราญ
6 นายฉตัรชนก  มุนติเก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
7 นายสังคม  รัตน์รองใต้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน
8 นายวิทูร  ยศก าธร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโดน
9 นายจ าเริญ  เพชรกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง

10 นายพฒันชัย  มูลมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชื่นชม
11 นายเรืองฤทธิ ์ บ ารุงกลู ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209
12 นางจนัทร์เพญ็  ศรีสุข ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209
13 นางรัตนาภรณ์  ดวงมะฮุง ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209
14 นางสุวพร์ี  วงษ์ปัญญา ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209
15 นายสถติย ์ โสภวัฒนกลุ ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209
16 นายพงษ์ศักด์ิ  พานเมือง ครู โรงเรียนบ้านแกง่โกสุมท่างาม
17 นางอมัพร  อมรพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
18 นางดวงจนัทร์  ปะวรรณจะ ครู โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
19 นางอมลวรรณ  นนบุตดี ครู โรงเรียนหนองโกวิทยกจิ
20 นางล าพอง  โคตรประทุม ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
21 นางมะลิวัลย ์ สีดาบุญมา ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
22 นางยวุดี  ทันขวา ครู โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
23 นางดารณี  เทวะเส ครู โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม
24 นางศิริรัตน์  แถนสีแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
25 นางบริบูรณ์  โทท า ครู โรงเรียนบ้านวังกงุ
26 นางสุพฒันา  ภูค ากอง ครู โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
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27 นางวีณา  สีสาผา ครู โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
28 นายบรรจง  สังขพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
29 นายพลไกร  ศึกสงคราม ครู โรงเรียนดอนกลางนุกลูวิทย์
30 นายบุญถิ่น  แสงห้าว ครู โรงเรียนดอนกลางนุกลูวิทย์
31 นางเกสร  สีมาลาโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนนกหอ
32 นางอไุรวรรณ  ด้านขวา ครู โรงเรียนบ้านยางน้อย
33 นายประจกัร์  สุราสา ครู โรงเรียนบ้านป่าเป้า
34 นายธีระ  ชิณศรี ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
35 นายประเสริฐ  ดรชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
36 นางเสาวคนธ์  ดวงจนัทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านแกง้ขงิแคง
37 นางสุชีรา  สารบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุวันดีประชาสรรค์
38 นางนภา  ธงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
39 นางดวงจนัทร์  ค าสอนทา ครู โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด
40 นางณภัสวรรณ  คเชนชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
41 นางอปุลวรรณ  กะสันต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย
42 นางคมข า  ลัทธิกลุ ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
43 นางพจิติร  ดวงกางใต้ ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
44 นางล าใย  แกว้ก่ า ครู โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ
45 นางค าเผย  ไวบรรเทา ครู โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ
46 นางจนัทร์เรียม  เวียงนนท์ ครู โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
47 นายสถติย ์ เหล่าวงศ์ษา ครู โรงเรียนบ้านคุยแพง
48 นายพลูศักด์ิ  ลาดศรีทา ครู โรงเรียนบ้านเลิงใต้
49 นางสนธิยา  จตุเทน ครู โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
50 นายวิชัย  ศรีจนัตะ ครู โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
51 นายทองโรจน์  สีจนัไชย ครู โรงเรียนบ้านโนนเนาว์
52 นางอมัพร  จอมค าศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์
53 นางส าเร็จ  ดวงธิสาร ครู โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง
54 นายกมล  จนัทะเหลา ครู โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจง้
55 นางกหุลาบ  ช่วยศรี ครู โรงเรียนบ้านแห่เหนือ
56 นายธราดล  รังวัดสา ครู โรงเรียนบ้านแห่เหนือ
57 นางละออ  เตชะศรี ครู โรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์
58 นางล าพนู  ทับวิธร ครู โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
59 นางค าผาย  ดวงค าน้อย ครู โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
60 นางละมัย  จนัทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านเชียงยนื
61 นางรัตนา  แกว้วันทา ครู โรงเรียนบ้านเชียงยนื
62 นายสัมฤทธิ ์ ดีอนักอง ครู โรงเรียนบ้านเชียงยนื
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63 นางจนัทร์เพญ็  บุตรโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงยนื
64 นางเดือน  ทัศนภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเชียงยนื
65 นางธิติกานต์  อนัทะนิล ครู โรงเรียนบ้านสร้างแกว้หนองโป่ง
66 นางประกอบ  วงษ์บุตร ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
67 นางเยาวลักษณ์  วงษ์ภูธรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนง้ิวหินแห่ศรีเชียงเหนือ
68 นางค าปอง  อนัทระบุตร ครู โรงเรียนศิริราษฏร์หมากหญ้า
69 นางเพยีร  ทองแสน ครู โรงเรียนบ้านแฝกโนนส าราญ
70 นายนคร  กภุาพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านผ า
71 นายวรากร  ปาลี ครู โรงเรียนบ้านขามเปีย้
72 นางยพุเยาว์  บุญใบ ครู โรงเรียนบ้านหนองชาด
73 นางฉวีวรรณ  จอมทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกขา่
74 นางส าราญ  ไสยโสภณ ครู โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย)์
75 นางเล่ียมทอง  นามมุง ครู โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
76 นางสุขมุาลย ์ อ าไพพร ครู โรงเรียนบ้านนาทอง
77 นายชูศักด์ิ  บุบผาเฮ้า ครู โรงเรียนบ้านนาทอง
78 นางประคอง  ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองซอน
79 นายเสวก  หีบแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองซอน
80 นางเอมอร  บุญสิงห์ศร ครู โรงเรียนบ้านหนองซอน
81 นายร่วม  ชูพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไห
82 นายกมล  ขนัถม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
83 นายสุธน  หีบแกว้ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
84 นายลือชัย  เจนการ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
85 นายส าอางค์  ถามุลเลศ ครู โรงเรียนบ้านส าโรงหัวนาโนนจนัทร์หอม
86 นางอโนทัย  วิริยะ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
87 นายสมพร  ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
88 นายสุพฒัน์  เจนการ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
89 นางยภุาวดี  แกว้ลี ครู โรงเรียนบ้านหนองโดน
90 นายส าอาง  สงค์แซม ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
91 นางมะลิวัลย ์ ลอยคลัง ครู โรงเรียนบ้านจอมทอง
92 นายชัยยงค์  พณิโพธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุปลาดุก
93 นางสุภาพร  แพนสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุปลาดุก
94 นายณรงค์ศักด์ิ  เรืองเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุปลาดุก
95 นายแฉล้ม  พลท า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุปลาดุก
96 นางทองด้วง  สังขะทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุปลาดุก
97 นายสมบัติ  สังขะทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุปลาดุก
98 นางดุษฎี  สุขพลู ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
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99 นางจนัทรา  บรรดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว

100 นายสุรพงษ์  ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
101 นายธ ารงค์  เหล่าจมู ครู โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
102 นายบุญทอม  รัตนพล ครู โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
103 นายสมชัย  อู่ตะเภา ครู โรงเรียนบ้านผักแว่น
104 นางสาวอารีย ์ ภูแล่นกี่ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ
105 นายพรหมเทพ  ภูกนั ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ
106 นางเสถยีร  ค าภูษา ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
1 นายพงษ์อ ามาตย ์ กลางประพนัธ์ ศึกษานิเทศก์
2 นายอาทิตย ์ อมรสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง
3 นายสมัย  แกว้เสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุง่อทุัย
4 นายปิยะ  นามน้าวแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโปน้อย
5 นายไพบูลย ์ ใหมค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกง้ 2
6 นายสุรชาติ  แสนวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าป่าหลาย
7 นายสายนัต์  บุญลี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
8 นายสมบิล  บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกตูม
9 นายบุญนาม  อนิทะปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์

10 นายประกอบ  ใจสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสองห้อง
11 นายประกติ  บางทราย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่
12 นายบรม  บ ารุงสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา
13 นายกณัฑ์เอนก  ทวีโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกลู"
14 นายนิคมศักด์ิ  กมุภิโร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโค้งส าราญ
15 นายไพฑูรย ์ นาโสก รองผู้อ านวยการโรงเรียนแกง้นาบอนพทิยาสรรค์
16 นางจนิตนา  เอี่ยมอตุมะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
17 นายประเวท  สุค าภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า
18 นายสุภาพ  สกลุไทย ครู โรงเรียนชุมชนดอนตาล
19 นายสุดสาคร  แสนสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านค าชะอี
20 นางวนิดา  แสนโสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านค าชะอี
21 นางอรดี  พระสาวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย
22 นางดวงดาว  ทองผา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย
23 นางนฤมล  เรืองไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
24 นางสนาน  ลาภภิญโญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
25 นายนิวัติ  ศาสตร์แกว้ ครู โรงเรียนชุมชนโพนทราย
26 นางธัญญารัตน์  กลางประพนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
27 นางเยาวเรศ  สิงหะตา ครู โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
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28 นางปัญญา  ส าราญพรหม ครู โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
29 นางยวงพร  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
30 นางพชัรี  วงษ์พนาวัน ครู โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที ่13 อนุสรณ์
31 นางยพุา  บุตรดีวงศ์ ครู โรงเรียนนาค าน้อยวิทยา
32 นายจรินทร์  แสงโคตร ครู โรงเรียนนาค าน้อยวิทยา
33 นายนิติ  โสภาคะยงั ครู โรงเรียนบ้านกกตูม
34 นายดึง  เชื้อคมตา ครู โรงเรียนบ้านกกตูม
35 นายสมาน  ปากหวาน ครู โรงเรียนบ้านกลาง
36 นางสวนีย ์ จติจกัร ครู โรงเรียนบ้านกดุแขใ้ต้
37 นายอวยชัย  อทุิตสาร ครู โรงเรียนบ้านกดุโง้ง
38 นางกาญจน์มณี  เมืองโคตร ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
39 นางสุดาวรรณ  แถมวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
40 นางทิพยว์รรณ  ลอดคูบอน ครู โรงเรียนมุกดาลัย
41 นายกจิจา  พมิพานนท์ ครู โรงเรียนบ้านค าเขอืง
42 นายพงศกร  ศรเพชร ครู โรงเรียนบ้านค านางโอก
43 นายจ ารูญ  ค านนท์ ครู โรงเรียนบ้านค าสร้อย
44 นางสายบัว  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านค าเขอืง
45 นายเมฆ  จนัทะหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านค าไหล
46 นายค าพร  สิงห์หาญ ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม
47 นายวารินทร์  ศรีลาศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม
48 นางสมเพช็ร  เมืองโคตร ครู โรงเรียนบ้านโคกหินกอง
49 นายไสว  แกว้หาญ ครู โรงเรียนบ้านโคกหินกอง
50 นายวันทอง  ภาคภูมิ ครู โรงเรียนบ้านง้ิว
51 นายสง่า  กลางประพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านง้ิว
52 นายเมตตา  จนัปุม่ ครู โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้
53 นายราชกจิ  สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนบ้านชะโนด 2
54 นางรุจริาภรณ์  คนขยนั ครู โรงเรียนบ้านซ่ง
55 นายสุรชิต  สุพร ครู โรงเรียนบ้านดงมอน
56 นายสถติย ์ นาคนาม ครู โรงเรียนบ้านนาโด่
57 นายสุพฒัน์  ป้องสีดา ครู โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1
58 นายพฒัพงษ์  เมืองโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
59 นางอารยา  พรหมแพง ครู โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
60 นายสมาน  สุภาวรารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง
61 นางศรีสมร  พรอร่าม ครู โรงเรียนบ้านนายอ
62 นางประกาย  ปาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนายอ
63 นายธงชัย  ผางพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านนายาง
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64 นางสุมาลี  สอนภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งวันครู 2501
65 นางวัลลภา  เมินขนุทด ครู โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งวันครู 2501
66 นายจบุรรณ  บรรจง ครู โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งวันครู 2501
67 นายสมนึก  เณธิชัย ครู โรงเรียนบ้านชะโนด 2
68 นางนาฎลัดดา  โคสะสุ ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
69 นางปริศนา  พระสว่าง ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
70 นางศรีสุดา  เจริญราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านบะ
71 นายอนิรุทธ์  วังคะฮาต ครู โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2
72 นายลมิตร  แสนโสม ครู โรงเรียนบ้านบาก 1
73 นางสมัย  วงษ์สารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบาก 2
74 นางถนอมศรี  ปล่ังกลาง ครู โรงเรียนบ้านบาก 2
75 นายชัยยา  จนัปุม่ ครู โรงเรียนบ้านบุง่
76 นางศรีนวล  พละพร ครู โรงเรียนบ้านค าสร้อย
77 นายสุใน  อน้ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
78 นางยิ้มยวน  ไวว่อง ครู โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
79 นางสุนา  สุนทรส ครู โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
80 นายสุดตา  ไตรยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
81 นายค าคาร  ศรีวิชา ครู โรงเรียนบ้านพรานอน้
82 นายวุฒิชัย  ไตรยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
83 นางสาวยพุาภรณ์  โพธิต์าด ครู โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
84 นางเนตรนภา  ซามงค์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
85 นางปริศนา  รัชอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านภู
86 นายจ ารอง  จนัทร์เต็ม ครู โรงเรียนบ้านภู
87 นายโกวิทย ์ แกว้ดี ครู โรงเรียนบ้านม่วงหัก
88 นางนิรมล  ยนืยั่ง ครู โรงเรียนบ้านแมด
89 นายสฤษด์ิ  แสนโคตร ครู โรงเรียนบ้านวังไฮ
90 นายวุฒิศักด์ิ  คนหาญ ครู โรงเรียนบ้านแวง
91 นางสมจติร์  เชื้อคมตา ครู โรงเรียนบ้านหนองคอง
92 นายศิลป์ประสงค์  บุญพทิักษ์เศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าเต้า
93 นางธนียา  กลุจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านดานค า
94 นายบัณฑิต  อาจวิชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
95 นางนิภาพรรณ  อรุะ ครู โรงเรียนบ้านนาถอ่น
96 นางจฑุารัชด์  ไชยเพชร ครู โรงเรียนบ้านหนองหนาว
97 นางศิริพร  สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
98 นางปริญญา  ผิวข า ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง
99 นายมานพ  บัวพรม ครู โรงเรียนบ้านหนองแอก
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100 นางรัชนี  นครชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่
101 นายสุรชาติ  ปรีดี ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
102 นางอบุลทอง  ไตรยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านหลุบปึง้
103 นายเทวัญ  อปุัญญ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยล าโมง
104 นางเปรมจติ  เมืองโคตร ครู โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
105 นางสุนทรา  เมืองโคตร ครู โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
106 นางศิริลักษณ์  ว่องไว ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
107 นายณัฐพงษ์  พนมอปุถมัภ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
108 นางรัชนีภรณ์  คนหาญ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
109 นางสุนทร  โสภาคะยงั ครู โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถอ่
110 นางดวงดาว  โลคลัง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถอ่
111 นายเอกพงษ์  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถอ่
112 นางศิริฉตัร  สิมานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาโด่
113 นางจรีาภรณ์  ทัศคร ครู โรงเรียนบ้านชะโนด 2
114 นายอนิโท  จนัปุม่ ครู โรงเรียนมุกดาลัย
115 นายยรูวฑัญญู  วังคะฮาต ครู โรงเรียนมุกดาลัย
116 นางรัตนา  หาญเจริญ ครู โรงเรียนมุกดาลัย
117 นางสาวศศิธร  เวียงวะลัย ครู โรงเรียนบ้านโนนศรี
118 นางธัญจริา  ใจสุข ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
119 นางเครือฟา้  อนิทรพรหมมา ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
120 นายสนิท  ว่องสาริกนั ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
121 นางสาววนิดา  ราชิวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
122 นางบุญถนอม  ไกรยะนา ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮอ่งสอน เขต 1
1 นายเสน่ห์  ญาณพนัธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
2 นายบุญธรรม  เทียมจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
3 นายวัฒนะ  ต๊ะหนั่นต่า ผู้อ านวยการโรงเรียนสังวาลยว์ิทย ์3
4 นายพนัรบชนะศึก  ปันยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง
5 นางสาวอรุา  ทาสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮ๊ียะ
6 นางอรทัย  รักสกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลขนุยวม
7 นางสาวเพญ็วิภา  สิทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)
8 นางสาวภัทรพร  ปันดา ครู โรงเรียนบ้านน้ าฮู
9 นางพาณี  สระศรี ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเติง

10 นางทิพวรรณ  กวีวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจ าแป่
11 นางพรรณทิพา  ทิพกนก ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
12 นางกรรณษกรมย ์ สังขภ์ิรมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน



๓๓๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
13 นายวิเชียร  โยธาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน
14 นางอทุัยวรรณ  แกว้ค า ครู โรงเรียนบ้านแม่ปิง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮอ่งสอน เขต 2
1 นางอ าภา  สุวรรณลพ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นายสุริยนัต์  ใจน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
3 นายเจริญ  สมปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยา
4 นายกู้เกยีรติ  พนาพงศ์ไพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลุ
5 นางสุวณี  สุวรรณเขตนิคม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุง่พร้าว)
6 นางพมิพป์ระไพ  วิริยะภาพ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
7 นางจนิดา  คงศรี ครู โรงเรียนบ้านจอมแจง้มิตรภาพที ่193
8 นางดรุณี  หมอกค าจนั ครู โรงเรียนบ้านแม่สวด
9 นางณัฐธิกา  กจิเมือง ครู โรงเรียนดอนชัยวิทยา

10 นางปทิมจนัทร์  ปันนะ ครู โรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคาร
11 นางอดุม  ชัยพรม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุง่พร้าว)
12 นางกนัธศีล  พวงทอง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุง่พร้าว)
13 นายเสรี  อยักร ครู โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ
14 นางสาวเกษร  บุญลือ ครู โรงเรียนบ้านแม่กองแป
15 นายวรฉตัร  ฉตัรตันใจ ครู โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1
1 นางเกษราภรณ์  ไชยมาตย์ ศึกษานิเทศก์
2 นายประพนัธ์  ขลุ่ยเงิน ศึกษานิเทศก์
3 นายเนรมิตร  บุญช่วย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
4 นางวิมลรัตน์  ศรีสอน นักวิชาการศึกษาช านาญการ
5 นายจริภัทร  ชาแท่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์)
6 นายบุญเลิศ  บุญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลค้อวัง
7 นายประครอง  จนัทคง ผู้อ านวยการโรงเรียนตาดทอง
8 นายปริต  จนัทรุทิน ผู้อ านวยการโรงเรียนดวนบากน้อย
9 นายศุภชัย  เหล็กกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบกน้อย หนองแคน หนองแปน

10 นายสนทนา  โพธิแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนเดิด
11 นายปรีชาพล  ธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนฟา้ห่วน
12 นายปิยะรัช  หมื่นแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนราชมุนี
13 นายสมศักด์ิ  โอบออ้ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนมะพริกดู่โพนสิม
14 นางกฤติยาณี  ภักด์ิใจ ครู โรงเรียนค าแหลม
15 นางกศุล  ปักกะสีนัง ครู โรงเรียนดอนกลอย
16 นางคนึงนิจ  กั้วศรี ครู โรงเรียนสิงห์
17 นางค าม้วน  สมสืบ ครู โรงเรียนคุ้ม
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18 นางจริยา  ค าเหลา ครู โรงเรียนเชือก
19 นายประทีป ทองบ่อ ครู โรงเรียนบ้านเชือก
20 นางจนัดา  โคตรบุตร ครู โรงเรียนหนามแท่งไชยประสิทธิ์
21 นางจ าลักษณ์  เยาวภาคุณ ครู โรงเรียนศิริพฒันา
22 นางจนิตนา  กวีนนท์ ครู โรงเรียนหนองหิน
23 นางจลุลา  พละมาตย์ ครู โรงเรียนค าเม็กหนองนางฟา้
24 นางชุติกาญจน์  ชูแกว้ ครู โรงเรียนนาหลู่เหล่าตอง
25 นางชุติกาญจน์  ลาภสาร ครู โรงเรียนดอนแกว้ปากเป่งคุยส าโรง
26 นางฐาณิฎา  ค าหอมกลุ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอย
27 นางดวงมณี  ยาวะโนภาส ครู โรงเรียนสว่างเชียงหวาง
28 นางดารา  พนัธ์หอม ครู โรงเรียนสามเพยีแสนจ าปา
29 นางเตือนใจ  หาญชูวงศ์ ครู โรงเรียนหนองหิน
30 นางทองปอน  รินนุกาญจน์ ครู โรงเรียนโนนธาตุ (พศิาลราษฏร์พฒันา)
31 นางธันยนันท์  วงศ์ค าน้อย ครู โรงเรียนดอนยางกล้วยส าโรง
32 นางนจพกัตร์  ศรีแกว้ ครู โรงเรียนสว่างดอนดู่
33 นางนวลศรี  สารสร ครู โรงเรียนตาดทอง
34 นางนิรมล  เอม็รัตน์ ครู โรงเรียนเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
35 นางบังอร  จนัทรมณี ครู โรงเรียนดงบัง
36 นางบัวสอน  เพิม่พลู ครู โรงเรียนหนองหอย
37 นางบุญล้อม  ค ากณุา ครู โรงเรียนหัวเมือง
38 นางเบญจวรรณ  บุญญฤทธิ์ ครู โรงเรียนคุ้ม
39 นางประนอม  ค้อทอง ครู โรงเรียนนาหลู่เหล่าตอง
40 นางวรรธิพร  จงึเรืองสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพฒันา
41 นางพชัรี  ล้ิมอารยะ ครู โรงเรียนห้องขา่หนองเสือตาย
42 นางพลัภา  รัตน์อนันต์ ครู โรงเรียนนาสะไมย์
43 นางพกิลุ  ภาคสุโพธิ์ ครู โรงเรียนหนองบัว
44 นางพสิมัย  สงวนกลุ  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อนิทร์ประชาคาร)
45 นางเพญ็แข  ทองเรือง ครู โรงเรียนสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
46 นางเพญ็ประภา  เจริญผล ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
47 นางมาลี  มังคละทน ครู โรงเรียนผือฮี
48 นางมาลี  สายหอม ครู โรงเรียนเหมือดป่าตอง
49 นางมาลี  เหมือนชาติ ครู โรงเรียนคูสองชั้น
50 นางเยาวลักษณ์  ดวงค าน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลลุมพกุ (วันครู2503)
51 นางวจนิดา  พทุธวัน ครู โรงเรียนอนุบาลลุมพกุ (วันครู2503)
52 นางรัตติการณ์  สายหอม ครู โรงเรียนนาสะไมย์
53 นางรัตติมา  ดีเลิศ ครู โรงเรียนสงเปือย



๓๓๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
54 นางรัตนา  ค าทวี ครู โรงเรียนนาค า (นาค าวิทยาคาร)
55 นางรุ่งอษุา  จนัทร์หอม ครู โรงเรียนแหล่งหนู
56 นางเรืองอไุร  สืบสายลา ครู โรงเรียนขาม
57 นางวิเชียร  โสมณาวัตร์ ครู โรงเรียนบ้านค าเม็กหนองนางฟา้
58 นางวิลาวัณย ์ แสนสวาสด์ิ ครู โรงเรียนเชือก
59 นางวิไล  บุญทศ ครู โรงเรียนบึงแกชัยชนะบูรพา
60 นางวิไลวรรณ  ปัญญาใส ครู โรงเรียนวุฒิศักด์ิคุรุราษฏร์อปุถมัภ์
61 นางศรานันท์  คุณุรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
62 นางสมปอง  ขลุ่ยเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
63 นางสุภาพร  ผลดี ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
64 นางศรีสุพร  วงษ์ดี ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
65 นางเอมอร  ทัศนภักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
66 นางสายใจ  บุญหอม ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
67 นางศรีสุคนธ์  สมดี ครู โรงเรียนหนองไร่ (จนัทร์เกษม)
68 นางศุภัคทิฐญาณ์  พลิาภ ครู โรงเรียนค าฮี
69 นางโศภิษฐ์  บุญน้อม ครู โรงเรียนแจนแลน
70 นางสงวน  ออ่นละมุล ครู โรงเรียนกดุจอกห้องพอกขี้เหล็ก
71 นางสมยงค์  บุญทวี ครู โรงเรียนยางเครือ
72 นางสมยศ  พลิาวุฒิ ครู โรงเรียนค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
73 นางสุรภี  เพช็ร์งาม ครู โรงเรียนนาสะไมย์
74 นายสุรศักด์ิ  โสธรวงษ์ ครู โรงเรียนนาสะไมย์
75 นางสายทอง  สว่างวงศ์ ครู โรงเรียนหัวดง
76 นางสุจติรา  บุญทศ ครู โรงเรียนวุฒิศักด์ิคุรุราษฏร์อปุถมัภ์
77 นางสุชีรา  ไตรทรัพย์ ครู โรงเรียนค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
78 นางสุดาลักษณ์  พรรษา ครู โรงเรียนค าม่วง
79 นางสุพติร  แกว้แสน ครู โรงเรียนโนนม่วง
80 นางสุภาพร  วงศ์ซ่ือ ครู โรงเรียนพลไว
81 นางสุภารัตน์  ทองค า ครู โรงเรียนสงเปือย
82 นางสุรัญญา  ค าตา ครู โรงเรียนกว้างท่าเยี่ยม
83 นางสุรางค์รัตน์  สายพล ครู โรงเรียนดู่ทุง่ค าบอน
84 นางสุวรรณ  ถนัดทาง ครู โรงเรียนสะแนน (สามัคคีวิทยาคม)
85 นางสุวรรณี  อศัวาวุฒิ ครู โรงเรียนทุง่แต้
86 นางหนูคิด  นรศรี ครู โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง
87 นายเชิดชัย  โภคสวัสด์ิ ครู โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง
88 นางอมร  จกัรสาร ครู โรงเรียนเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
89 นางอมรรัตน์  อปุมา ครู โรงเรียนพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)



๓๓๗

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
90 นางอรอนงค์  สุวรรณกฏู ครู โรงเรียนผิผ่วน
91 นางโอวาท  โภคสวัสด์ิ ครู โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง
92 นายกติิชัย  ธานี ครู โรงเรียนเขื่องค า
93 นายค าสิงห์  ทองอุ่น ครู โรงเรียนบกน้อย หนองแคน หนองแปน
94 นายจรัญ  สิทธิศาสตร์ ครู โรงเรียนศิริพฒันา
95 นายชัชวาลย ์ ทองสมบัติ ครู โรงเรียนทุง่มน
96 นายชัยยงค์  ธาตุทอง ครู โรงเรียนยางเด่ียวหนองถม่ (ค้ าอ านวยศึกษา)
97 นายเชี่ยว  พารา ครู โรงเรียนสิงห์
98 นายณรงค์  ไพศาล ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์
99 นายณรงค์  ศรีค าเวียง ครู โรงเรียนหนองหิน

100 นายทรงพล  ชูเนตร ครู โรงเรียนตูม (สังวาลยร์าษฎร์สามัคคี)
101 นายเทพฤทธิ ์ ธานีกลุ ครู โรงเรียนผือฮี
102 นายพงษ์ศักด์ิ  ดีเร่ิม ครู โรงเรียนผือฮี
103 นายธานาพล  สังฆพรหม ครู โรงเรียนหนองเรือ
104 นายบรรดาล  พมิพลีชัย ครู โรงเรียนสังข ์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
105 นายบุญเพง็  เศษสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง
106 นางบุญเตรียม  ศรีสารคาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อนิทร์ประชาคาร)
107 นายบุญมา  พณิพงษ์ ครู โรงเรียนหนองไร่ (จนัทร์เกษม)
108 นายประมวล  ภิริยารมย์ ครู โรงเรียนท่าสมอโคกสมบูรณ์
109 นายประศาสตร์  อุ่นใจ ครู โรงเรียนส าราญ
110 นายประสิทธิ ์ ศรีศักด์ิ ครู โรงเรียนกดุตากล้า
111 นายประเสริฐ  ร่มโพธิ์ ครู โรงเรียนเหมือดป่าตอง
112 นายพรชัย  พวงพนัธ์ ครู โรงเรียนหนองตุ
113 นายพรีะศักด์ิ  มหาชนะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านพลไว
114 นายยทุธชัย  ทาราศรี ครู โรงเรียนโนนกอย (จมูสุรพรรควิทยา)
115 นายวัชรินทร์  บุญล้น ครู โรงเรียนหนองหงอก
116 นายวิศิษฏ์  ศรีวะรมย์ ครู โรงเรียนทุง่นางโอก (ออ่นอ านวยศิลป์)
117 นายไววิทย ์ สังวิบุตร ครู โรงเรียนทุง่มน
118 นายศักด์ิดา  เนืองศรี ครู โรงเรียนดอนผ้ึง
119 นายศักรินทร์  สมหวัง ครู โรงเรียนนาค า (นาค าวิทยาคาร)
120 นายสถติ  แสงมุข ครู โรงเรียนบ้านยางเด่ียวหนองถม่ (ค้ าอ านวยศึกษา)
121 นายสมจติ  ขนัธุปัทม์ ครู โรงเรียนน้ าค าน้อย
122 นายสมพร  ค ากณุา ครู โรงเรียนกดุพนัเขยีว
123 นายสมโภชน์  กหุลาบขาว ครู โรงเรียนนาเวียงค าศิริ
124 นายสมร  รสชา ครู โรงเรียนผือเหมือดม่วงพฒันา
125 นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์ ครู โรงเรียนค าม่วง



๓๓๘

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
126 นายสมัย  เป็นมงคล ครู โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่
127 นางสุมาลี  นาจารย์ ครู โรงเรียนชุมชนยอ่วิทยา
128 นายสัญชัย  จนัดี ครู โรงเรียนคูสองชั้น
129 นายส าเนียง  รัตนเพชร ครู โรงเรียนหนองเสียวชัยมงคล
130 นายสุเทพ  ลาสอน ครู โรงเรียนบัวขาว
131 นายสุพจน์  จ าปาวงศ์ ครู โรงเรียนกดุกงุ
132 นายสุภาพ  ธิมาชัย ครู โรงเรียนนาค า (นาค าวิทยาคาร)
133 นายสุเมร  สมสืบ ครู โรงเรียนพลไว
134 นายสุรเดช  ศรีสารคาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อนิทร์ประชาคาร)
135 นายสุรพรรค์  อปุมา ครู โรงเรียนพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
136 นายสุรพรรณ์  กนัทะเชียร ครู โรงเรียนทุง่แต้
137 นายสุรพณิ  กา้นเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
138 นายสุริยะ  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อนิทร์ประชาคาร)
139 นายสุริยนัต์  กตะศิลา ครู โรงเรียนมหาชนะชัย
140 นางสุกรี  วิเศษบ ารุงเจริญ ครู โรงเรียนมหาชนะชัย
141 นายอดุม  วิเศษบ ารุงเจริญ ครู โรงเรียนมหาชนะชัย
142 นายอนันต์  สว่างวงศ์ ครู โรงเรียนดอนผ้ึง
143 นายอ านวย  โพธิช์ัยเลิศ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นางโอก (ออ่นอ านวยศิลป์)
144 นายอทุัย  ศรีแสนตอ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านค าแดง)
145 นายอทุิศ  สืบศรี ครู โรงเรียนทุง่นางโอก (ออ่นอ านวยศิลป์)
146 นายอเุทน  กลมเกล้ียง ครู โรงเรียนปลาอดี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2
1 นางวิไลวรรณ  ยนัตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
2 นางสุกญัญา  สุขมานพ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นายบุญส่ง  สีลา ศึกษานิเทศก์
4 นายไพบูลย ์ พรรษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักกะยา่
5 นายจกัรินทร์  ไชยวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143
6 นายสุรสิทธิ ์ หาระการณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
7 นายสมดี  ป้องศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มผ่อ
8 นายเฉลิมพล  จนัทรารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจาน
9 นายประสิทธิ ์ สระเพชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าผักหนาม

10 นายบุญกว้าง  รักบุญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุแขด่้อนหนองบัว
11 นางทองค า  ศิริมงคลเกษ ครู โรงเรียนอนุบาลกดุชุมพฒันา (ศรีวิสารรังสรรค์)
12 นางมุกดา  บุญไชย ครู โรงเรียนอนุบาลกดุชุมพฒันา (ศรีวิสารรังสรรค์)
13 นางชุรีย ์ ลาพานิช ครู โรงเรียนอนุบาลกดุชุมพฒันา (ศรีวิสารรังสรรค์)
14 นางอาภากร  อรรคบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน



๓๓๙

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
15 นายมะนู  ทองน้อย ครู โรงเรียนบ้านกดุหิน
16 นางนุชนาถ  สุราสา ครู โรงเรียนบ้านหนองเหีย่
17 นางสุมจติร  ชูรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
18 นางนภาพร  ชนะเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านนาโส่
19 นายมนูญศักด์ิ  ชนะเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านนาโส่
20 นายจนัทร  แกว้ใส ครู โรงเรียนบ้านนาโส่
21 นายอารี  วรรณออ่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพมิพส์งเคราะห์)
22 นางทองดี  สีกะแจะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพมิพส์งเคราะห์)
23 นายวิเชียร  สาริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านผักกะยา่
24 นายอนนต์  กมุารสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านผักกะยา่
25 นายสง่า  สว่างวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
26 นางพวงเพชร  วจภีูมิ ครู โรงเรียนบ้านค าเลา
27 นางวงเดือน  ทองไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกศรี
28 นางวัฒนา  มาดล ครู โรงเรียนบ้านห้วยแกง้
29 นางนารี  ศรีชนะ ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
30 นายประเสริฐ  สุดบอนิจ ครู โรงเรียนบ้านค ากา้ว
31 นางเยาวพร  ราษฎรดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบาก
32 นายทองพนู  บุญประสพ ครู โรงเรียนบ้านหนองบาก
33 นายสิทธิชัย  สร่างโศก ครู โรงเรียนบ้านหนองบาก
34 นางนงเยาว์  เอค็ชไตน์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงเครือค าสร้างบ่อ
35 นายสมศักด์ิ  จนัทรมณี ครู โรงเรียนบ้านกระจาย
36 นางสว่างจติร  สวัสด์ิตระกลู ครู โรงเรียนป่าต้ิวโพธาภินันท์นุกลู
37 นางไพร  แสงบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
38 นางมุกดา  วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
39 นายชัยยงค์  ลุล่วง ครู โรงเรียนบ้านป่าตอง
40 นางอรทิพย ์ บุเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
41 นางนงพร  สุวรรณสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้
42 นางอมัพร  จารุจติร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพง็
43 นางอาภา  ทองโท ครู โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง
44 นางละไม  ขนัสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง
45 นางสมหวัง  มามั่งค่ัง ครู โรงเรียนบ้านเซซ่งพฒันา
46 นางรวีวรรณ  เฮืองศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม
47 นางทิพวรรณ  พนัธ์เลิศ ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
48 นางผอวบ  ชิตชม ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
49 นายเตรียมศักด์ิ  มีสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนฮี
50 นายจนัทร  สมคะเณย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนฮี
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51 นายบรรพต  กลางประพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงกาซัง
52 นางนงลักษณ์  สุขส าราญ ครู โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
53 นายประสงค์  ผิวค าสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
54 นางกาญจนา  สิงหรา ครู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
55 นางวัลยา  ทองใจ ครู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
56 นางอรทัย  ชนะการ ครู โรงเรียนบ้านด่าน
57 นางสุริยา  โล่ห์ค า ครู โรงเรียนบ้านด่าน
58 นายค าผัด  วงศ์สุข ครู โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า
59 นายพงษ์  ถนัดทาง ครู โรงเรียนบ้านหนองเลิงค า
60 นางบังอร  พละสูนย์ ครู โรงเรียนบ้านกดุแห่
61 นางวัชราภรณ์  บุญมาศ ครู โรงเรียนบ้านกดุแห่
62 นายเศรษฐพงษ์  ชนกคุณ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิอ์า่งสร้างหิน
63 นายจ าลอง  เสียงล้ า ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง
64 นางเพลินจติร  มุกธวัตร ครู โรงเรียนบ้านมันปลา
65 นายมนตรี  วรโยธา ครู โรงเรียนบ้านมันปลา
66 นายส าเร็จ  อาษาศรี ครู โรงเรียนบ้านกดุเชียงหมี
67 นางทักษิณา  ละครไชย ครู โรงเรียนบ้านกดุเชียงหมี
68 นายเสรี  ไชยสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกดุเชียงหมี
69 นายจ าเริญ  บุญลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านกดุขุ่นสวาสด์ิ
70 นางนิมิตรตรา  บุญลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านกดุขุ่นสวาสด์ิ
71 นายจ าเริญ  แสงวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
72 นายเฉลิมพร  ปาณชู ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา
73 นางปิยนุช  ห้องแซง ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา
74 นางพชัณีบูลย ์ แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านหวาย
75 นางสุนทรี  ชื่นตา ครู โรงเรียนบ้านหวาย
76 นายสินทอง  อคุ า ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงอา่งสมบูรณ์
77 นายเสน่ห์  เจริญตา ครู โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
78 นางสง่า  ประกอบสุข ครู โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์
79 นางชมพล  จนัทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสามัคคี
80 นางพสัวี  หารชัย ครู โรงเรียนบ้านสามัคคี
81 นางเพญ็ศรี  จนัทร์เต็ม ครู โรงเรียนบ้านโนนหาด
82 นายณรงค์  จนัทะเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหินส่ิว
83 นายด่ังหวัง  บุญหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
84 นายเสน่ห์  หนูทอง ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฏร์)
85 นางวิไลลักษณ์  ยิ้มกล่ัน ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฏร์)
86 นางมาลัย  กาลจกัร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
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87 นายวิทยา  ทรงสกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองไกข่าว
88 นางกชกมล  วงษ์ศรีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
89 นางอมัพร  ส าอางเนตร ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองแตะแหละ
90 นางสาวจนัทร  ทองบ่อ ครู โรงเรียนบ้านโคกกอ่งดอนนกชุม (อา่งประชานุกลู)
91 นางสุภาพร  ครองยติุ ครู โรงเรียนบ้านค าแขนศอก
92 นางสมพร  ศรีพทุธรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาเวียง
93 นายไพชยนต์  ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านนาเวียง
94 นายศรศักด์ิ  มาสขาว ครู โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที ่143
95 นางสุธิดา  ระวิวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านนางาม
96 นายวิจติร  มณีเขยีว ครู โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
97 นางค าเตียง  ศรีหาคลัง ครู โรงเรียนบ้านค าเตย
98 นายสมเกยีรติ  นัยจติร ครู โรงเรียนบ้านค าเตย
99 นางกาบแกว้  ศรีโชค ครู โรงเรียนบ้านค าเตย

100 นางรันดา  วีระพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสนม
101 นางวิไลวรรณ  วงศ์กลม ครู โรงเรียนบ้านค าไผ่โนนบ้านใหม่
102 นายชัชวาลย ์ ศานติกรกจิ ครู โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
103 นางสังวาลย ์ ศรีวะโสภา ครู โรงเรียนบ้านป่าตาว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
1 นายจรียทุธ  วิชญรักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางวรรณี  ปูเ่พช็ร์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
3 นายอภิสิทธิ ์ สัตยมาศ นิติกรช านาญการพเิศษ
4 นายสมคิด  สมพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
5 นางสมบูรณ์รัตน์  สุวรรณราช ผู้อ านวยการโรงเรียนนิบงชนูปถมัภ์
6 นายมนพ  บุญทวิโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร้ัวตะวัน
7 นายสุวรรณ  อมุาสะ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุชนพฒันา
8 นางสุมาลี  ล่ิมทิพยศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารน้ าผ้ึง
9 นายสุจนิ  บุญล่ิมเต็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสาป

10 นายนันทเดช  รามศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาหนัน
11 นายจรัส  ภูพ่นัธ์ตระกลู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าพอ้
12 นายคติ  โกสัยยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแกะ๊
13 นายอ านวย  ค ามณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังพญา
14 นางสาวปรีดา  ไชยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปงตา
15 นางสาวเบญจวรรณ  สมาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะโต
16 นายนัฏศาสตร์  เลาะแม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเอะ
17 นางธนวรรณ  สุวรรณ ครู โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพนัธ์อนุกลู)
18 นางละมัย  พละพงึ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
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19 นายธวัชชัย  พละพงึ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
20 นางสมฤดี  ทองคุปต์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ์
21 นางนิธิกานต์  จารุครุฑ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เหรียง
22 นางอาซีเสาะ  อมุาสะ ครู โรงเรียนบ้านพร่อน
23 นายแวยโูซะ  นาแว ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแกะ๊
24 นายเกยีรติ  มันนะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกาลูปัง
25 นางสาวนิศริน  เจะ๊ ครู โรงเรียนบ้านเกยีรติ
26 นางอมัพร  ฉตัรชูตระกลู ครู โรงเรียนบ้านแบหอ
27 นางแวแย  วนอสิรานนท์ ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
28 นางอาซีซะ  หวันกะมา ครู โรงเรียนบ้านกะตูปะ
29 นางสาววรรณี  ไชยลาภ ครู โรงเรียนบ้านพงยอืไร
30 นางปรีดา  เลาะแม ครู โรงเรียนบ้านร้ัวตะวัน
31 นางสุภาพ  คงศรี ครู โรงเรียนบ้านบุดี
32 นายดอรอแม  มะแซ ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
33 นางพรพมิล  ณ  พทัลุง ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
34 นางเบญจมาศ  โนนะบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
35 นางสาววรรณี  จนัทร์แกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
36 นางดุษณี  จนัทสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพฒันา
37 นางอษุณีย ์ กตัญชลีกร ครู โรงเรียนบ้านนิบงพฒันา
38 นางสาวปาริชาติ  เกื้อภาระ ครู โรงเรียนบ้านนิบงพฒันา
39 นางสาวธัญญลักษณ์  ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านธารน้ าผ้ึง
40 นางมัลลิกา  คล้ายฉมิ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด)
41 นางจารุวรรณ  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ์
42 นางจนิตนา  บุญสนอง ครู โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ์
43 นางอไุร  นารีหวานดี ครู โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ์
44 นางสาวกอบกลุ  กาญจนภูมิ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ์
45 นางกลัยา  บุญยอด ครู โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ์
46 นางชนิกานต์  อนิทองค า ครู โรงเรียนบ้านท่าสาป
47 นางมารีแย  สะนอ ครู โรงเรียนบ้านสาคอ
48 นางคณิต  หนูทอง ครู โรงเรียนศรีพฒันาราม
49 นางวิลัดดา  กิ้มแกว้ ครู โรงเรียนวัดชมพสูถติ
50 นายไพบูรณ์  รักด้วง ครู โรงเรียนวัดล าพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"
51 นางสอิ้ง  ทองงาม ครู โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดล าพะยา 2)
52 นางจรานัย  หลุงชม ครู โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)
53 นายปิน่  เศียรสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่
54 นางสุณีวรรณ  บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านปอเยาะ
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55 นายอบัดุลอาซิ  เจะ๊แว ครู โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ
56 นางพรรณิภา  ปิน่ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านวังพญา
57 นางสาววิสา  แกว้คงทน ครู โรงเรียนบ้านปงตา
58 นางแวนากเียาะ  การีอมุา ครู โรงเรียนบ้านรามัน
59 นางวันนูรีม๊ะ  ดอเล๊าะ ครู โรงเรียนบ้านรามัน
60 นางวิกญัดา  ตอแลมา ครู โรงเรียนพฒันาบาลอ
61 นางสมสุข  บุณฑริก ครู โรงเรียนบ้านอาเหอโูต๊ะ
62 นางอแูมกลือซง  อมูา ครู โรงเรียนบ้านอาเหอโูต๊ะ
63 นายโกเมธ  สุวรรณนันท์ ครู โรงเรียนบ้านกาลูปัง
64 นายหะรง  สะกะแย ครู โรงเรียนบ้านตะโละ
65 นายเจริญ  เท่งประกจิ ครู โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
66 นายราชันย ์ เทพหล้า ครู โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
67 นางสาวอทุิน  บุญสนอง ครู โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
68 นายสะมะแอ  เจะเล๊าะ ครู โรงเรียนบ้านแหลมทราย
69 นางสุจติรา  แลซารี ครู โรงเรียนบือดองพฒันา
70 นางยพุนิ  ขจจีติร ครู โรงเรียนบือดองพฒันา
71 นางรอพอีสั  คชสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโฉลง
72 นางสาวฉวีวรรณ  จนิดารัศมี ครู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
73 นางสุภาภรณ์  ศรีไสย ครู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
74 นายฉลอง  แกว้วิจติร ครู ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2
1 นางปรียาดา  ปรานต์มงคล ศึกษานิเทศก์
2 นางสุรีรัตน์  ศิลานนท์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
3 นางองัคณา  แสงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉตัรมิตรภาพที ่200 ทีร่ะลึก สรอ.
4 นายอเุซ็ง  หลงเดวา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาเจาะ
5 นายประทีป  รัตนญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
6 นายประทีป  ไชยชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกล็ดแกว้
7 นายอบัดุลรอมัน  แวอเุซ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยงั
8 นางวราภรณ์  จนัทโน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยะหา
9 นางวรรณา  กลุบุตร ครู โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี

10 นางวนิดา  ศิริสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉตัรมิตรภาพที ่200 ทีร่ะลึก สรอ.
11 นางมารีเยา๊ะ  มาหะ ครู โรงเรียนบ้านสาคู
12 นางวนิดา  มะซง ครู โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
13 นางเสาวลักษณ์  หนูทอง ครู โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
14 นางกมลรัตน์  ชูเพชร ครู โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
15 นางสุรันยา  หวังเกม็ ครู โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
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16 นายดอเลาะ  ยอฆอร์ ครู โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
17 นายยงยทุธ  สุทธาพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านซีเยาะ
18 นางมัณฑนา  อาแว ครู โรงเรียนบ้านซีเยาะ
19 นางสุกญัญา  สังขส์วัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเกล็ดแกว้
20 นางมนธิรา  เศียรสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านตาชี
21 นางรัตนา  ทองค า ครู โรงเรียนบ้านบาจุ
22 นายสมชาย  เด่นดวงหทัย ครู โรงเรียนสามัคคี
23 นางเพชรณภา  ไชยจรัส ครู โรงเรียนสามัคคี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
1 นายประสิทธิ ์ อว้นเส้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราโมง
2 นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ าร้อน)
3 นายอาซัน  การี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยะรม
4 นายวิชัย  อรชร ครู โรงเรียนบ้านจโุป
5 นางสุขศิริ  ทักษกวิน ครู โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
6 นางโสภิต  เจอืมณี ครู โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
7 นางสมหมาย  วัฒนเชาวน์พสุิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
8 นางเพยีงดาว  ศรีภักดี ครู โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
9 นายสมใจ  จนัทกลุ ครู โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ

10 นายอนุสรณ์  เสนเผือก ครู โรงเรียนบ้านศรีนคร
11 นางกรรณิกา  ทองนาค ครู โรงเรียนบ้านโต
12 นายธนวัฒน์  ซ่ือตรง ครู โรงเรียนบ้านอยัเยอร์เวง
13 นางศรีสมร  สะแลแม ครู โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
14 นางสาววริศฐากิ์  โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านราโมง
15 นางอไุรวรรณ  พายหุิน ครู โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1
1 นายสุรชัย  ศรีคะเณย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นายพทิักษ์  มาห้างหว้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
3 นายทวีศักด์ิ  เวียงสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
4 นายโกมล  ขนุศรีจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
5 นายเฉลียว  นครไพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บ ารุง)
6 นายสังวาลย ์ ก ามหาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายงู
7 นายสุพจน์  ชารีวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว่
8 นายอาทิตย ์ ดวงวงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขอืง
9 นายประพนัธ์  ชินค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์)

10 นายสินสมุทร  พดุลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชาดมะเหล่ือม
11 นายธงชัย  พนัธุมี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พมิพคุ์รุราษฎร์บ ารุง)
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12 นายรัตนะ  สิทธิสวนจกิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่
13 นายไชยธนา  ธาระจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม
14 นายมานิตย ์ สันตะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางาม
15 นายสมาน  นาสมใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
16 นางกรรณิการ์  ประชุมวรรณ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
17 นายสุพจน์  จนัทร์เทพย์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
18 นางสุจติรา  ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
19 นายเฉลิมศักด์ิ  บุญคร ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
20 นางพสิมัย  ลงเย ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
21 นางสาวผ่องพรรณ  สุราอามาตย์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
22 นางวนิดา  โสภาวะนัส ครู โรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
23 นางวันทีสาระดี  ผิวงาม ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
24 นางเพญ็ศรี  พาหะนิชย์ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
25 นางเพลินพศิ  สัตนาโค ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
26 นางรติยากรณ์  วิเศษโวหาร ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
27 นางพวงทอง  ภูนามล ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
28 นายบรรลุ  พลิาภ ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง (คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
29 นางนฤมล  ทิพยล์ม ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ ์(สหพนัธ์พทิยาภรณ์)
30 นางเบญจวรรณ  พฒุพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพทิยา)
31 นางชูศรี  สีน้อยขาว ครู โรงเรียนบ้านโนนแท่น
32 นางลักขณา  จนัทรา ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
33 นางเอมอร  ศิริเมย์ ครู โรงเรียนบ้านดงยางโคกพลิา
34 นายค านวณ  พรเพง็รัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแกว้
35 นายสุมิตร  ศิริเมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก ้หนองตุ (บุญญาคุรุราษฎร์บ ารุง)
36 นายอดิศร  มนตรี ครู โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์)
37 นายสมศรี  รักษาภักดี ครู โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์)
38 นายพรม  วังหอม ครู โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บ ารุง)
39 นางนันทพร  ธนกญัญา ครู โรงเรียนจตุรพกัตรพมิาน
40 นางลัดดาวรรณ  ศรีบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
41 นายทวีศักด์ิ  ปะจะตัง ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
42 นางทรงศรี  บุญโทแสง ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสเทีย่มแข้
43 นายกติติ  นนท์ชนะ ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสเทีย่มแข้
44 นางโฉมเฉลา  หงษ์ทะนี ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุม่
45 นายบุญเลิศ  เปรมปราโมทย์ ครู โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
46 นายสุวรรณ  เฉนียง ครู โรงเรียนป่าสังขป์่าม่วงวิทยา
47 นางนัทปภา  ประพนธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
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48 นางศิริพรรณ  สุวรรณพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวนาค า
49 นางยพุนิ  โทหนองตอ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
50 นายบุญเล้ียง  ไขษรศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว่
51 นายวีระพงศ์  พชืสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านค้อกดุจอก
52 นายสมใจ  ศรีน้ าออ้ม ครู โรงเรียนบ้านป่าดวน
53 นางดอกแกว้  บุญเอก ครู โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
54 นางสุนันท์  ชินกร ครู โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
55 นายมนตรี  สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่
56 นางรัชนีบูลย ์ มุขพรหม ครู โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
57 นางเยาวรัตน์  ศรีวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
58 นางมุกดา  วรรณทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านขาม
59 นางสาวบัวไล  สมเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านขาม
60 นายกมล  จอมทอง ครู โรงเรียนบ้านขาม
61 นายปรีชา  จนัทระ ครู โรงเรียนบ้านสังข์
62 นางวันทนีย ์ เฉลิมแสน ครู โรงเรียนบ้านดู่
63 นางเกษร  สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย
64 นายประสันต์  จตุเทน ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย
65 นายศักด์ิศรี  ศิริต้ืนลี ครู โรงเรียนบ้านราชธานี
66 นายสมยศ  เทีย่งผดุง ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
67 นายอมัพร  โสมเกตรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขวาทุง่
68 นางทองสี  กวีกจิบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
69 นางพรพรรณ  ลาวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิท์อง (ยทุธศิลป์สงเคราะห)์
70 นายวัชระ  ประวิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากดุ
71 นายวิชัย  ภาระบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
72 นางทองเล่ือน  พลยนื ครู โรงเรียนโนนสีดาวิทยา
73 นายบุรี  นามทอง ครู โรงเรียนหัวนางามวิทยา
74 นายบุญเลิศ  แน่นอดุร ครู โรงเรียนบ้านม่วงน้ า (ประชาศิษยว์ิทยา)
75 นายวิทยา  มาตรหนองแวง ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
76 นายวิทย ์ ภูมิผักแว่น ครู โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
77 นายสุธน  จนัทร์นี ครู โรงเรียนบ้านแจง้โคกล่ามแจง้ขา่
78 นางทองหลาง  พนัธไชย ครู โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
79 นางพยงุศรี  นนทภา ครู โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์
80 นางจนัทร์เพญ็  อรรคค า ครู โรงเรียนบ้านจาน
81 นายสมพร  ลือทองจกัร์ ครู โรงเรียนบึงงามพฒันา
82 นางอมร  วริลุน ครู โรงเรียนบึงงามพฒันา
83 นางเตือนใจ  ศรีสุระ ครู โรงเรียนบึงงามพฒันา
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84 นางสุวะพร  บุญวิเศษ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
85 นางสมนิต  นนท์อาษา ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
86 นางอบเชย  จนัทวารี ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
87 นางเพยีงจติต์  สุพานิช ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
88 นายประสพชัย  วัฒนสินธุ์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
89 นางวัชรี  ถาวะโร ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
90 นางนิมิตร  ไชยค าภา ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
91 นางวิไล  นิลผาย ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
92 นางสุดสงวน  ลาภอาษา ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
93 นางยรรยงค์  ไชยมูล ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอด็
94 นางบัวสอน  ชุมพล ครู โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา
95 นางพรหมพร  พลูภักดี ครู โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
96 นายประดิษฐ์  ศรีราช ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
97 นางรัศมี  พนัธุพ์าณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง (คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
98 นางเกสร  อโิน ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือย (ประชาราษฎร์บ ารุง)
99 นางนุกลู  วัฒนวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ ์(สหพนัธ์พทิยาภรณ์)

100 นายชูชาติ  โคตะโน ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ ์(สหพนัธ์พทิยาภรณ์)
101 นายยงพนัธ์  พนัธ์ดงยาง ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ ์(สหพนัธ์พทิยาภรณ์)
102 นางค ากล่อง  เภสัชชา ครู โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์)
103 นายวัชรินทร์  อนิทรวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโนนแท่น
104 นางสมหมาย  สีท ามา ครู โรงเรียนบ้านโนนแท่น
105 นายปริวัฒน์  ปริพฒุ ครู โรงเรียนบ้านโนนแท่น
106 นางชื่นใจ  สิทธิโคตร ครู โรงเรียนบ้านดงสวอง
107 นางขนิฐา  จนิตะชิน ครู โรงเรียนบ้านเปลือยสีแกว้
108 นางสุมนทา  เดชโภชน์ ครู โรงเรียนบ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์)
109 นายบรรจง  จนัทอุ่มเม้า ครู โรงเรียนบ้านขอนแกน่ (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
110 นางยพุนิ  ชมภูบุตร ครู โรงเรียนบ้านขอนแกน่ (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
111 นางเขม็พลอย  จนัทร์เมืองหงส์ ครู โรงเรียนบ้านอน้วิทยาประชาสรรค์ 
112 นางอบุล  สีลาดเลา ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
113 นางนันทนามาส  กลีบสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านหนองแอก
114 นายไพบูลย ์ คูเมือง ครู โรงเรียนบ้านขา่
115 นางล าใย  หาญลือ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
116 นายสุพจน์  บุญเหล่ียม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
117 นางอมรา  ชิณวุธ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
118 นางสุภาพร  บุญเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
119 นายวีระ  รัฐมนตรี ครู โรงเรียนบ้านเหล่ายงู
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120 นายบุญจนัทร์  ป้องขวาเลา ครู โรงเรียนบ้านน้ าใสเทีย่มแข้
121 นางละมุล  มูลมณี ครู โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
122 นายพยงุ  วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
123 นางพวงทอง  วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
124 นางศิริปรางค์  สุทธศิลป์ ครู โรงเรียนป่าสังขป์่าม่วงวิทยา
125 นางปราณี  เฉนียง ครู โรงเรียนร่องค าวิทยานุกลู
126 นางวิภา  โพธินาม ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร
127 นายสุรพงษ์  พงษ์สงวนจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
128 นางอไุรวรรณ  ไขษรศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านอง่ีอง
129 นางมะลิ  พลิาภ ครู โรงเรียนบ้านสวนมอญ
130 นางอาภรณ์  สุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านค้อกดุจอก
131 นางเกษมศรี  โล่วันทา ครู โรงเรียนล้ินฟา้วิทยาคาร
132 นายณัฐวุฒิ  บุญไทย ครู โรงเรียนบ้านดู่น้อย
133 นายแสง  สุขะวันดี ครู โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย
134 นางสุณิสา  พนัธุพ์าณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
135 นางวไลพร  ภาควิชัย ครู โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
136 นางอนงค์  สุระมณี ครู โรงเรียนบ้านมะอึ
137 นางสุธาสินี  ศรีทองแดง ครู โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
138 นางภัชภา  ศรีทองแดง ครู โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
139 นางทองค า  บูระพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่
140 นางสุธาสินี  คุณทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านจนัทร์สว่าง
141 นางเกศินีย ์ ทิพยวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า
142 นางสาวปิติ  ยิ่งก าแหง ครู โรงเรียนขี้เหล็กเขยีวไพรวัลยว์ิทยา
143 นางสุมาลี  วงศ์ผดุง ครู โรงเรียนบ้านหัวโนน
144 นายนิพนธ์  เฉลิมแสน ครู โรงเรียนบ้านดู่
145 นางสุพดั  ไกรแกว้ ครู โรงเรียนบ้านตาอดุ
146 นางสวรรยา  จนัทวารีย์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
147 นายปัญญา  ลาสอน ครู โรงเรียนบ้านมะยาง
148 นายสุภาพ  จอมไพรศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองเบิด
149 นายใจ  ปลิดดอก ครู โรงเรียนบ้านเขวาทุง่
150 นางยพุา  น้อยบุดดี ครู โรงเรียนบ้านโคกขา่หนองโก
151 นายบุญเตียง  สุดเสน่ห์ ครู โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
152 นางค านาง  วินิจบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บ ารุง)
153 นายวิรัช  พลสนอง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกยีรติ
154 นางจงกรณ์  แสนสุข ครู โรงเรียนโพธิสั์ยสว่างวิทย์
155 นางสินมณี  ไชยคุณ ครู โรงเรียนบ้านโสกเชือก
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156 นางสุรีย ์ นามชนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
157 นางเพญ็ศรี  สุวพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
158 นางดวงเดือน  แกว้ขอนแกน่ ครู โรงเรียนอดุลวิหารกจิ (คุรุราษฎร์วิทยา)
159 นางสนอง  พงษ์จติภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านแคน
160 นายวรวุฒิ  สาช านาญ ครู โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
161 นางยพุนิ  ศรีพงษ์ชัย ครู โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์
162 นายสุพล  อธุาดร ครู โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
163 นายมงคล  ศรีโยธี ครู โรงเรียนบ้านหนองเขง็
164 นางเสาวภา  เชื้อค า ครู โรงเรียนวัดบ้านแพง (จตุคามวิทยา)
165 นายวิจติร  วงศ์ศรีเทพ ครู โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์)
166 นางมะลิจนัทร์  สีทาหาร ครู โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์)
167 นายสุนทร  เหมโส ครู โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์)
168 นางประนอม  สังฆะพลิา ครู โรงเรียนหัวนางามวิทยา
169 นายชาติชาย  ชัยยะศรีนากลาง ครู โรงเรียนบ้านม่วงน้ า (ประชาศิษยว์ิทยา)
170 นางสุดใจ  บุญถวิล ครู โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกลู)
171 นายราเมศ  พระคลังทอง ครู โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกลู)
172 นางเยาวภาณี  อุ่นสมัย ครู โรงเรียนบ้านแมดโพธิก์ลาง
173 นางพวงทอง  พนัธะไชย ครู โรงเรียนบ้านแมดโพธิก์ลาง
174 นายอมัรินทร์  อทุธาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแมดโพธิก์ลาง
175 นายธวัชชัย  นาไชย ครู โรงเรียนบ้านหนองแกง่
176 นายมนตรี  เวชกามา ครู โรงเรียนบ้านหนองแกง่
177 นางทองม้วน  ชลาลัย ครู โรงเรียนบ้านจาน
178 นางรัชนี  วงศ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านเทอดไทย
179 นายปรีชา  ศรีภูโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านเทอดไทย
180 นางสวัสด์ิ  สุดาทิพย์ ครู โรงเรียนบึงงามพฒันา
181 นางบานชื่น  วรวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอด็
182 นางนุชฉนาฐ  แสนภา ครู โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพทิยา)
183 นายบุญเพง็  ธานีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง
184 นายสัมฤทธิ ์ หาญตับเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
1 นางกญัญา  ทาสระคู รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายไพสันต์  ทาสระคู รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายไกรยสิทธิ ์ เหมะธุลิน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
4 นายสุวิทย ์ มณีวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนโมงสัมพนัธ์ปลาคูณม่วงน้อย
5 นายสมยศ  ไชยโย ผู้อ านวยการโรงเรียนยางค าวิทยา
6 นายประสงค์  ศรีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว่าง
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7 นายสุวิทย ์ สวาสด์ิวรกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสด์ิ
8 นายสุรพล  พรหมโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนผักเผ็ดจอ้กอ้น้อยคูขาม
9 นายสุภพ  สอนสระคู ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนขวาวพทิยาคม

10 นายอนิวัฒน์  มาแสวง ผู้อ านวยการโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
11 นายบุญมี  วันภูงา ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนแฮดวิทยา
12 นายเขม็ทอง  แสวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเลิง
13 นายส าราญ  สุขหนองบึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนเด่ือโนนสวรรค์
14 นายมานิตย ์ ประเดิม ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรคามพฒันา
15 นายวิรัตน์  พวงช้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
16 นายสุรจติ  ศิริวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปง (ประชาสามัคคี)
17 นายณรงค์  สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
18 นายประภาส  กดุหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
19 นายสัมฤทธิ ์ โฆษร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด
20 นายด ารงค์  สีลา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
21 นายบุญสืบ  โทนหงสา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
22 นายดรุณ  เกตุตากแดด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองสรวง
23 นางทองม้วน  ดาวุธ ครู โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
24 นางไพรวัลย ์ บ่อชน ครู โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
25 นายด ารง  รู้ยนืยง ครู โรงเรียนบ้านหนองคูณ
26 นายวิจติร  ขอมีกลาง ครู โรงเรียนบ้านขวาวคุรุประชาสรรค์
27 นายแกน่  ธีรโชติวัฒนา ครู โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
28 นายสร้อย  ศุภฤกษ์เดชากร ครู โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
29 นายสันติสุข  ทิมา ครู โรงเรียนสาวแหวิทยา
30 นายประเวศ  ศรีดาว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง
31 นางศิรินันท์  ชื่นใจ ครู โรงเรียนเมืองโพนทราย
32 นางวิภาภรณ์  เพยีรนุลา ครู โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝ่ังแดง
33 นายสงวน  ยงยทุธ ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซ า
34 นายพรชัย  หะโท ครู โรงเรียนยางค าวิทยา
35 นายวิเชียร  ชนะพนัธ์ ครู โรงเรียนสะแบงตากทุง่สะแกโนนพยอมประชาสรรค์
36 นางจนัทร์จริา  ศรีสัจจา ครู โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้
37 นางอรไท  นิลเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
38 นางอทุัยวรรณ  สังฆะ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
39 นางจฬุารัตน์  มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
40 นายบุญมี  เมืองหนองหว้า ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
41 นางสัมพนัธ์  หลักค า ครู โรงเรียนกระด่ิงทอง
42 นายหนูจนัทร์  ทีบุญมา ครู โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
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43 นายบุญทอม  เกตุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนา
44 นางดวงจนัทร์  เกตุวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนา
45 นางกลัยา  ทองมาน ครู โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
46 นางอรพนัธ์  ค าลอย ครู โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
47 นางวนิดา  เตยหล้า ครู โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
48 นางทองจนัทร์  บุราคร ครู โรงเรียนบ้านโนนตาด
49 นางล าภา  เฉลิมสุข ครู โรงเรียนบ้านสองชั้น
50 นางพวงลัดดา  วิสูญ ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
51 นางส าอางค์  แกว้ธรรมา ครู โรงเรียนบ้านห้างหว้า (คุรุรัฐประชาสรรค์)
52 นายวิบูลย ์ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว่วิทยา
53 นางมะลิวัลย ์ กนัยารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว่วิทยา
54 นายนิคม  จนัทร์ห้างหว้า ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว่วิทยา
55 นายสมใจ  ชนะนา ครู โรงเรียนบ้านน้ าค าน้อย
56 นายประสิทธิ ์ สิมลา ครู โรงเรียนเมืองจ าปาขนั
57 นายพลากร  จนัทร์ซ้าย ครู โรงเรียนบ้านเหล่าต้ิว
58 นางสุชาดา  ผาเจริญ ครู โรงเรียนบ้านปลาค้าว
59 นางบุญมา  พชัรค าสุดที ครู โรงเรียนผักเผ็ดจอ้กอ้น้อยคูขาม
60 นายสุรศักด์ิ  ม่วงออ่น ครู โรงเรียนผักเผ็ดจอ้กอ้น้อยคูขาม
61 นายสถติย ์ แกน่แสนดี ครู โรงเรียนผักเผ็ดจอ้กอ้น้อยคูขาม
62 นายทองหลาง  โวออ่นศรี ครู โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
63 นางจนิตนา  เกษตรสิงห์ ครู โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
64 นางมุกดา  ศรีคราม ครู โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
65 นายสมจติ  มาแสวง ครู โรงเรียนเมืองทุง่วิทยา
66 นายขวัญชัย  มะโนพมิพ์ ครู โรงเรียนห้วยหินลาด
67 นางประทุมทอง  วงศ์สระคู ครู โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
68 นายอวยชัย  สังเขป ครู โรงเรียนเมืองอารัมย์
69 นางส าเนียง  โคตจนัทึก ครู โรงเรียนจตุคามวิทยา
70 นายวัฒนะชัย  เคนโยธา ครู โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
71 นายพศิน  ค าลอย ครู โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที ่165ฯ
72 นางทัศนีย ์ สิงห์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที ่165ฯ
73 นายปราโมทย ์ วังหนองหว้า ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง 
74 นางส ารวย  หนองนา ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง 
75 นายนฤนาถ  ธรรมวิเศษ ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
76 นางทองม้วน  สุดชารี ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
77 นางฉวีวรรณ  บัวบุศย์ ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
78 นางสุภาภรณ์  ถาวร ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
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79 นายพชิัย  เชิงหอม ครู โรงเรียนโสภาพพทิยาภรณ์
80 นางสุดาจติร  ค าหินกอง ครู โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย
81 นางวิจติร  วันภูงา ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
82 นางสาววัชรีพรรณ  สุขเกษม ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
83 นางพชัราภรณ์  ชนะชัย ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
84 นางอบุล  รักปล้ืม ครู โรงเรียนบ้านยางเลิง
85 นายส ารวล  เขยีวสนาม ครู โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พฒันา)
86 นายธัญบูรณ์  ทองขนั ครู โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พฒันา)
87 นายกติติพงษ์  เหนือโท ครู โรงเรียนบ้านตาหยวก (ประชาสงเคราะห์)
88 นายสามารถ  แสงน้ า ครู โรงเรียนบ้านสระโพนทอง
89 นางธนาภรณ์  ค ามะณี ครู โรงเรียนบ้านสระโพนทอง
90 นางเอมอร  ค ามะสอน ครู โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
91 นางเพญ็ศรี  เสนานันท์ ครู โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
92 นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากจิจานุสรณ์)
93 นางสุจติรา  ธงสิบเอด็ ครู โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากจิจานุสรณ์)
94 นางกลัยาณี  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากจิจานุสรณ์)
95 นางปรียวรรณ  จนัทร์เพง็ ครู โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากจิจานุสรณ์)
96 นางกรรณิการ์  ปราณี ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
97 นางมณี  สีแกน่จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง 
98 นางพวงฤทัย  จนัทร์งาม ครู โรงเรียนบ้านโพนโพธิห์ว้างาม
99 นางลัดดา  ถนัดค้า ครู โรงเรียนบ้านโพนโพธิห์ว้างาม

100 นายสมภาร  สวัสด์ิผล ครู โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
101 นายวรศาสตร์  สวนงาม ครู โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
102 นายโอภาส  ธรรมรักษา ครู โรงเรียนจตุรคามพฒันา
103 นายสุรพงษ์  จ าปาทิพย์ ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
104 นายยทุธนา  พเินตร ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
105 นายประยงค์  เวียงใต้ ครู โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน
106 นางเนตรนภา  แกน่วงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
107 นายธงชัย  แกน่วงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
108 นางจริญญา  ทะวะลัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
109 นางอบุลรัตน์  สัพโส ครู โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
110 นายบุญหลาย  ตรีเดช ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ
111 นายวิชิต  กา้นจกัร ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
112 นายชัยรัตน์  มาลาม ครู โรงเรียนบ้านตลาดไชย
113 นางบังอร  มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านดงคร่ังใหญ่
114 นางณัฎยาภรณ์  กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านดงคร่ังใหญ่
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115 นางอไุรวรรณ  โคตุนันท์ ครู โรงเรียนบ้านดงคร่ังใหญ่
116 นางอบุล  ค างาม ครู โรงเรียนบ้านหนองอา่งดอกรัก
117 นายสุรศักด์ิ  พลภักดี ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง
118 นายประชัน  ไชยชาญรมย์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าออ้ม
119 นางสาวสุดารัตน์  สงเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าออ้ม
120 นางกฤษณา  พมิพแ์พทย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน 
121 นางสมหมาย  บุญช า ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี
122 นายจ านงค์  จนัทร์ด า ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
123 นายสกล  ผลินยศ ครู โรงเรียนบ้านโพนแท่น
124 นายสุริยงค์  จนัทร์ดอกรัก ครู โรงเรียนบ้านโพนหิน
125 นายถวิล  มณีโชติ ครู โรงเรียนชีโนวาทธ ารง
126 นางศุภากร  ศิลปักษา ครู โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
127 นางราตรี  ศิลปักษา ครู โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
128 นางจนัทร์เพญ็  มะปะโท ครู โรงเรียนร่องค าหงษ์ทองวิทยา
129 นางสุนันท์  ประกอบ ครู โรงเรียนบ้านศาลา
130 นางละออง  วงศ์ค า ครู โรงเรียนบ้านหน่อมฟา้เล่ือมวิทยา
131 นางปราณี  วิริยะกลุ ครู โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพฒันา
132 นายวาสนา  นวนรักษา ครู โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพฒันา
133 นางปริศนา  บุน่วรรณา ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถา่น
134 นายสุรชัย  พนัธุ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถา่น
135 นายนิกร  จนัทร์ส าราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวคน
136 นางนิภา  ตรีสูนย์ ครู โรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาว
137 นายหนูปอน  บาบุญ ครู โรงเรียนบ้านมะกอก
138 นางเขม็พร  ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง
139 นางมณีวรรณ  โคตะชัย ครู โรงเรียนบ้านแขม
140 นางชาลินี  ขาวศรี ครู โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม
141 นายสมศักด์ิ  ยอดบุดดี ครู โรงเรียนบ้านแจง้
142 นางพกิลุทอง  ภาคเจริญ ครู โรงเรียนบ้านแจง้
143 นางสาวหนูจิ๋ว  แสนเส็ง ครู โรงเรียนบ้านแจง้
144 นางทองหยาด  พวงไธสง ครู โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพฒันา
145 นางเพชรศรี  อาจวิชัย ครู โรงเรียนชีโหล่นวิทยา
146 นายประทวน  คล้ายหนองสรวง ครู โรงเรียนชีโหล่นวิทยา
147 นางพลอย  ธรรมมิตร ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
148 นายวีระ  สุพนิิจ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
149 นายปโยธรณ์  ปุณขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอทุิศ)
150 นางนิรมล  พมิพสิณฑ์ ครู โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอทุิศ)
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151 นางวราภรณ์  เทียมเมืองแพน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
152 นายสายณัห์  ขนับุรี ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
153 นางนันทกา  ขนับุรี ครู โรงเรียนบ้านล้ินฟา้
154 นายอภิลาส  ภิรมยา ครู โรงเรียนบ้านดู่
155 นายวรพงษ์  มหาพานต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยา่งงัว
156 นายประหยดั  เชาว์ชาญ ครู โรงเรียนบ้านน้ าเงิน
157 นายสถติย ์ ผลาผล ครู โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503)
158 นายวิทย ์ จนัทร์ขอนแกน่ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
159 นางจนัทรา  ชาระมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
160 นางกหุลาบ  ภิบาลวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
161 นายสุริยนัต์  ทองแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
162 นางนิตยา  ทองแสน ครู โรงเรียนบ้านขมุเงิน
163 นางปาริชาติ  ทองศิริรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
164 นางนิรมล  ทิศค า ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
165 นายวันฉตัร  ชาติประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
166 นางนิภาพร  จารยรั์ตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
167 นางวีรวรรณ  สุวรรณโพธิค์ า ครู โรงเรียนบ้านสระแกว้เจริญศิลป์
168 นางรันดร  สุขกวี ครู โรงเรียนบ้านสระแกว้เจริญศิลป์
169 นายสง่า  บุญเต็ม ครู โรงเรียนบ้านโพธิใ์หญ่
170 นายชัยยง  บุตรโท ครู โรงเรียนบ้านโพธิใ์หญ่
171 นายเสวตร  วรวงศ์ ครู โรงเรียนท่าโพธิท์่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
172 นายอารมย ์ จนัชารา ครู โรงเรียนท่าโพธิท์่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
173 นายสมผล  แกว้ภูมิแห่ ครู โรงเรียนหนองกงุวิทยา
174 นางบังอร  สังเขต ครู โรงเรียนหนองกงุวิทยา
175 นางยวุนี  พนัธุวรรณ ครู โรงเรียนหนองกงุวิทยา
176 นายค าเตียง  รัตนโสภา ครู โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน
177 นายนัฐวุฒิ  ทองยอ่ ครู โรงเรียนค าไฮส าโรงวิทยาคาร
178 นางศรีชวาลา  ปุตามา ครู โรงเรียนค าไฮส าโรงวิทยาคาร
179 นางสาวกลุชร  จนัสีนะ ครู โรงเรียนบ้านโปง (ประชาสามัคคี)
180 นายเสถยีร  สุกใส ครู โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา
181 นางสมพศิ  กริิยะ ครู โรงเรียนบ้านขมุเงิน (ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
182 นายสมควร  วิเศษสม ครู โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
183 นางอไุรวรรณ  กองสุข ครู โรงเรียนบ้านโพธิง์าม (สุขะวรรณะอปุถมัภ์)
184 นายค าเศียร  สอนศรี ครู โรงเรียนบ้านหัวนา อ าเภอพนมไพร
185 นายสังคม  ศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
186 นางพกิลุ  ชมภูแดง ครู โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
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187 นายรังสฤษฎ์  พพิฒัน์พร ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา
188 นางสวาสด์ิ  เสมียนกลุ ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา
189 นายบวร  มานะดี ครู โรงเรียนบ้านโพธิน์้อย
190 นายสมชาย  ศิลาเหลือง ครู โรงเรียนบ้านโพธิน์้อย
191 นายทรงศิลป์  สุขแสน ครู โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยทุธวิทยา
192 นางศันสนีย ์ อทุธชาติ ครู โรงเรียนบ้านค าพระ
193 นางจารุวรรณ  กชุโร ครู โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม
194 นายไพทูรย ์ พรหมนิกร ครู โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์
195 นางสมร  สุขแสน ครู โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์
196 นางสงบ  สามาอาพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
197 นายประสงค์  สามาอาพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
198 นางจ าเนียร  มิรัตนไพร ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
199 นายอคัรเดช  แสงศรี ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
200 นายสุรชัย  กระเดา ครู โรงเรียนบ้านกดุน้ าใส (ผดุงวิทยาคาร)
201 นางประภาสิริ  แสนจนัทร์ ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
202 นางดนุบล  ประดุดง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พศิิษฐ์พทิยาคาร)
203 นางพะยวงศรี  พรวิเศษศิริกลุ ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน 
204 นายพฒันพงษ์  ศรีชนะ ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน 
205 นางวรรณะ  ศรีชนะ ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน 
206 นายวีระ  อุ้ยโพนทอง ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
207 นางพรทิพย ์ แสงหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขอื
208 นางนวลศรี  ดีมาก ครู โรงเรียนบ้านเขวาทุง่
209 นางวรพร  บุตรพรม ครู โรงเรียนบ้านเขวาทุง่
210 นายอว้น  ลือธิสาร ครู โรงเรียนประสิทธาราม
211 นายมรกต  โนมะยา ครู โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
212 นางเพยีณสิริ  เกษมสุข ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
213 นายเกรียงศักด์ิ  ฤทธิม์นตรี ครู โรงเรียนบ้านโพธิน์้อย 
214 นายสมพร  นามทะจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
215 นายร่ืนศักด์ิ  ศรีเทียมเงิน ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง 
216 นายชูชาติ  ชุไชย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกอ่ง
217 นางประครอง  ยิ้มยอ่ง ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
218 นายอกัษร  อรรคนันต์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
219 นายจนัทา  สวาสศรี ครู โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง
220 นางวิไล  อนัน้อยนนท์ ครู โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง
221 นางแคทรียา  ศรีแกน่จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง
222 นางเพชรศรี  วรรณภาส ครู โรงเรียนบ้านน้ าค า
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223 นายนพดล  วงศ์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย
224 นางบุญส่ง  โคตรดี ครู โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย
225 นางอมรสินธุ ์ ศรีเวียง ครู โรงเรียนบ้านขอ่ย
226 นางไสว  ธุระพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านขอ่ย
227 นางผ่องจติ  ชนะพนัธ์ ครู โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา
228 นายสังคม  ดวงลีดี ครู โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา
229 นางอนงค์นาฏ  ศรีเวียง ครู โรงเรียนบ้านหัวนา (เมืองสรวง)
230 นายสุนทร  อนิทรวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
231 นายประยรู  ปาโท ครู โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 3
1 นายชัยมงคล  ศรีอารยะตระกลู รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุรเชษฐ  ฤทธิส์อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย
3 นายประดิษฐ์  ขรณีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
4 นายสมบัติ  บุตรภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์
5 นายทวี  ผ่ึงผาย ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
6 นายทศพร  นองนุช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา
7 นายกฤษดา  โพธิสิ์งห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้านาค าพฒันา
8 นายสมชาติ  แสงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บ ารุง)
9 นายวิรัตน์  โพธิม์าตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิ

10 สิบตรีสุรพล  พลเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองโพธิช์ัย
11 นายหนูไกร  อสุรพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุง่เลิศ
12 นายถอ  เหลาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งประชาพฒัน์
13 นายคงศักด์ิ  เทพสุระ ผู้อ านวยการโรงเรียนค านางตุ้มโนนสวรรค์
14 นางเอื้อมพร  ปะระชา รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง
15 นางบุญมา  พนัธะไชย รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)
16 นางชวนพศิ  เนติศรี ครู โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
17 นายธีระ  อุ่นสมัย ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด
18 นายสมร  ประมาคะตัง ครู โรงเรียนกดุสระวิทยานุกลู
19 นายสัญญา  เมืองแวง ครู โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
20 นางเพญ็ศรี  สืบชมภู ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงทุง่
21 นายโสดา  ศักด์ิศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงทุง่
22 นางจ าปี  ผิวขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย
23 นายวิวัฒน์  มูลสระดู่ ครู โรงเรียนน้ าค าสมศรี
24 นางจอมศรี  โรมศรี ครู โรงเรียนบ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร
25 นายสมศักด์ิ  อศัวภูมิ ครู โรงเรียนบ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร
26 นางส าเนียง  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร
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27 นายศักด์ิณรงค์  นาไชย ครู โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
28 นายสถติย ์ แกว้ตา ครู โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
29 นางสุริยา  ค าจมูจงั ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รีหัวงัว
30 นางทองหล่อ  โฮมแพน ครู โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ
31 นายประสิทธิ ์ นิลนนท์ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
32 นางรัตนมณี  มุ่งจงกลาง ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
33 นางสุวรรณี  ค าสาร ครู โรงเรียนบ้านนาทม
34 นางบุญเยี่ยม  ศรีชะตา ครู โรงเรียนบ้านนาทม
35 นายประสพ  สายรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาทม
36 นางสมภาร  คุรุวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
37 นางประสงค์  สมสาร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
38 นางกมลทิพย ์ เจยีมตัว ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
39 นายเทียมศักด์ิ  ภูมิภาค ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
40 นายวีระศักด์ิ  ศรีขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
41 นางหนูรักษ์  ชินทะวัน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
42 นางพรพรรณ  ฮองสาข า ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
43 นางล าพนู  ศรีทอง ครู โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร
44 นางวัฒนา  เวียงสมุทร ครู โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร
45 นางบัวเรียน  อนุิลค า ครู โรงเรียนบ้านโนนลาด
46 นางจนัทร์จา้ว  ทาปลัด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
47 นายประธาน  สุทธิประภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
48 นางกลุนารี  พนัโกศล ครู โรงเรียนบ้านวังม่วย
49 นายประมวล  ค าแดงไสย์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
50 นายเวช  สารบรรณ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
51 นายวิรัตน์  สมเพชร ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
52 นายสงวน  กมลภพ ครู โรงเรียนสีดากระพีป้ระชาสรรค์
53 นางสังวาลย ์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนสีดากระพีป้ระชาสรรค์
54 นางทัศนีย ์ เมืองศรีมาตย์ ครู โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
55 นางศิริวรรณ  วรรณพาด ครู โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี
56 นายพทิักษ์  ขนัแขง็ ครู โรงเรียนบ้านดอนชาด
57 นายบรรลุ  นามศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านค านาดี
58 นางสมัคร  บุตรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านค านาดี
59 นายส ารวย  เยน็วัฒนา ครู โรงเรียนบ้านค านาดี
60 นายชาญณรงค์  หามะฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค านาดี
61 นายสมุทร  สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขอนแกน่
62 นางค าสิน  กล่อมกลู ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ด าเนิน
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63 นายสมบัติ  ศิริมูล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
64 นายชาติชาย  สุวพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
65 นางธัญรัศม์  แสงวุธ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
66 นางนวลจนัทร์  ธีรสุจิ ครู โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
67 นางยพุนิ  คุณธรรม ครู โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
68 นางกรรณิการ์  อตัภูมิ ครู โรงเรียนขวัญเมือง
69 นางสาวสุพฒัสร  ศรีชา ครู โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตาร่ีอทุิศ
70 นางประเทือง  พวงประโคน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
71 นายสมควร  ไชยธงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านส าโรงหนองจอก
72 นายบัญชา  นามสง่า ครู โรงเรียนบ้านพนัขาง
73 นายวันชัย  รอเสนา ครู โรงเรียนบ้านโพธิช์ัน
74 นายวิเชียร  เวียงนนท์ ครู โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
75 นางอารยา  กลางเฉวียง ครู โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
76 นางบังอร  เหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านหัวคู
77 นายมงคล  สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
78 นายไพโรจน์  คงกบัพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
79 นางทองบาง  กองเกดิ ครู โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกอ่ง
80 นางอตุส่าห์  นามเดช ครู โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกอ่ง
81 นางรุจฬิา  อนับุรี ครู โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกอ่ง
82 นายจกัรพงษ์ชัย  บุรผากา ครู โรงเรียนบ้านหนองฟา้
83 นายรัศมี  ทวีแสง ครู โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
84 นายสุริยนัต์  ผลจนัทน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแกว้วิทยา
85 นายสราวิทย ์ พลูเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บ ารุง)
86 นายค าพอง  ยอดศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บ ารุง)
87 นายไพรัตน์  ศิริสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา
88 นายสมพล  สวัสด์ินที ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
89 นางสาวรัตนา  สุทธิประภา ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
90 นางเอื้อมพร  เทพพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง
91 นางสาววัชรีวรรณ  พนิิจธนสาร ครู โรงเรียนบ้านดงหวาย
92 นายวาสนา  บุญแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
93 นางกลัยา  พระสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
94 นางนิ่ม  ไชยธงรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
95 นายชม  มีทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
96 นางสมคิด  วีระสอน ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิ
97 นายอรุณ  วารีไสย์ ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิ
98 นายแดนชัย  ภูแดนแกง่ ครู โรงเรียนหนองโนราษฎร์บ ารุง
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99 นายมรกต  ธวัชชัยด ารง ครู โรงเรียนหนองโนราษฎร์บ ารุง

100 นางจรีุ  ไชยวารี ครู โรงเรียนบ้านกดุขุ่น
101 นางอญัรินทร์  เกกาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านปลาโด
102 นางรัญจวน  พลศรีเมือง ครู โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
103 นางนุชนาฎ  มังตา ครู โรงเรียนเหล่าขมุมันท่าสะอาด
104 นางค าผัน  ก าลังหาญ ครู โรงเรียนเหล่าขมุมันท่าสะอาด
105 นายวิศิษฏ์  ศุภจนัทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที ่84
106 นางรัศมี  วรรณพฤกษ์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
107 นายเฉลิมเกยีรติ  ศิริเกษ ครู โรงเรียนหนองค าวิทยา
108 นางสัมพนัธ์  อเุทศ ครู โรงเรียนบ้านค าโพนสูง
109 นายแสงสว่าง  นีระพนัธ์ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
110 นายบุญทัย  สังวาลวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกดุเต่าวิทยา
111 นายอทุัย  จนัทร์วัง ครู โรงเรียนบ้านบะยาวบุง่โง้งสามัคคี
112 นายสุพ ี ทานะเวทย์ ครู โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
113 นายพนิัย  สินทร ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร
114 นายศราวุฒิ  บุปผาชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร
115 นางจรีวรรณ  หาญชนะ ครู โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ ากนิ
116 นางบานเยน็  นันทะสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบก
117 นางอบุลรัตน์  โพธิช์ัยหล้า ครู โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย
118 นายอภิสิทธิ ์ ทองห้า ครู โรงเรียนโคกกงุหนองหงษ์หนองไฮ
119 นางเพญ็ศรี  ภูมิประเสิรฐ ครู โรงเรียนบ้านจมัปาพระอุ้ย
120 นายพทิยา  เดชะค าภู ครู โรงเรียนบ้านหนองนกทา
121 นายณัฐพงศ์  ปะนาสังข์ ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
122 นางดารัตน์  ทองคณิต ครู โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)
123 นายวิรัญ  ทองโยธา ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียว
124 นายมานิตย ์ ไกรตรี ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พฒันา
125 นางทองใบ  บุตรทุมพนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พฒันา
126 นางวิลาวัลย ์ ทนุวรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พฒันา
127 นายสมัย  ทนุวรรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พฒันา
128 นายชวน  ประชานันท์ ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พฒันา
129 นายวิเชียร  โปร่งมณี ครู โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
130 นางสุกลัดา  มลาไลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล
131 นางสมสุข  พฒันโชติ ครู โรงเรียนอคัคะวิทยา
132 นางเทวา  แดนกมล ครู โรงเรียนอคัคะวิทยา
133 นายมนูญ  อิ่มเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาเลา
134 นายอทุาน  มะเสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์
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135 นางนิติยา  นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์
136 นายนราวิชญ์  มาเพชร ครู โรงเรียนชุมชนบัวค า
137 นายประยรู  สุขสะอาด ครู โรงเรียนชุมชนบัวค า
138 นายชัยวัฒน์  กลุวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่เลิศ
139 นางอทุัย  เหลาทอง ครู โรงเรียนบ้านโป่งประชาพฒัน์
140 นางอดุม  พลนาคู ครู โรงเรียนค านางตุ้มโนนสวรรค์
141 นายสะไกร  กองทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
142 นายสาคร  โพธิอ์นุกลู ครู โรงเรียนบ้านโคกสี
143 นายพานิช  รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเด่ิน
144 นางพกิลุ  กติติศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด
145 นางบังอร  พมิพลิา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
1 นายสนิท  ณ  ระนอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายปัญญา  แกล้วกล้า ศึกษานิเทศก์
3 นายชติ  บัณฑรวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่หงาว
4 นายจเร  จนัทร์วัฒนเดชากลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนระนองพฒันามิตรภาพที ่60
5 นางวรรณี  พุม่สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง
6 นางอนัน์ทิพย ์ ดุสิตพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางนอน
7 นายสุนันท์  เถาเล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่มะพร้าว
8 นายโอภาส  ศรีเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนกระบุรี
9 นายเริงชัย  รักเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางหิน

10 นายประโยชน์  อรรถกจิเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านัก
11 นายศักดา  เชาวนะเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายแดง
12 นางนันทนา  จติมุสิก รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่หงาว
13 นางมะลิ  กาญจนสุภัค ครู โรงเรียนบ้านท่าฉาง
14 นายเด่น  เสนาะเสียง ครู โรงเรียนอนุบาลระนอง
15 นางปราณี  สรรพกลุ ครู โรงเรียนชาติเฉลิม
16 นายด ารงค์  ถงุทอง ครู โรงเรียนชาติเฉลิม
17 นางดวงภร  เสนาะเสียง ครู โรงเรียนชาติเฉลิม
18 นางมณฑา  อวยชัย ครู โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
19 นางสมพศิ  ชูภู่ ครู โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
20 นางจนัเทวี  สุขวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง
21 นายบ ารุงราช  ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านสองแพรก
22 นางอรพรรณ  ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านหาดจกิ
23 นายบรรเลือง  จนัทร์ชุ่ม ครู โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง
24 นางสุนันท์  หอมสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบางขนุแพง่
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25 นางนุชรา  ฤทธิสังข์ ครู โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
26 นางวันเพญ็  อบรมย์ ครู โรงเรียนบ้านควนไทรงาม
27 นางรติรัตน์  ชูชื่น ครู โรงเรียนบ้านขจดัภัย
28 นางเยาวลักษณ์  วงศ์สุทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านละออง
29 นางวรนุช  ชลสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านนกงาง
30 นางวรรณดา  ภุมรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านนกงาง
31 นางชุติพร  สิทธิผล ครู โรงเรียนบ้านบางกลาง
32 นายวิรัช  กณัหสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หงาว
33 นายวัธนัย  ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านเขานางหงส์
34 นางประทิน  พทิักษ์จกัรพภิพ ครู โรงเรียนอนุบาลระนอง
35 นายบุญจงิ  ดวงธัมยาล ครู โรงเรียนชาติเฉลิม
36 นางจรีวรรณ  ชนสุต ครู โรงเรียนบ้านบางนอน
37 นางนาตยา  แกล้วกล้า ครู โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
38 นางนิยรัตน์  อกัษรศรี ครู โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์
39 นางบุบผา  ใจเปีย่ม ครู โรงเรียนบ้านสองพีน่้อง
40 นายปริญญา  สุขวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
41 นางวลีรัตน์  พทิยาวนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าจดืน้อย
42 นางสาวชูศรี  ล่ิมวนิชกลุ ครู โรงเรียนบ้านบางสองรา
43 นางพาณี  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
44 นางสมใจ  บวนภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านบางหิน
45 นายธรรมรักษ์  คธาเพช็ร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
46 นางยวนศรี  ทองเด็จ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
47 นางประทีป  พึง่บ ารุง ครู โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
48 นางสุวรรณา  ใจดี ครู โรงเรียนวัดช่องลม
49 นายกติติกรณ์  มากเสม ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก
50 นางสายใจ  ทัวะนาพญา ครู โรงเรียนบ้านก าพวน
51 นางแหวสง  ซ่ือตรง ครู โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 1
1 นายปัญญา  สุขศิริ ศึกษานิเทศก์
2 นางสาวองัคณา  ปรีชานันท์ ศึกษานิเทศก์
3 นางเทียมจนัทร์  สุขศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
4 นางประเพยีร  ฐิตทวีวัฒน์ นักวิชาการพสัดุช านาญการพเิศษ
5 นายสามารถ  พงษ์สมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง 3
6 นายชุมพล  ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะวึก
7 นางกริิยา  พรหมสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะกลอย
8 นายกมัพล  แสงพงษ์พทิยา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนินพระ
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9 นายสมยศ  ชื่นอารมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยปราบ

10 นางศรีอมัพร  สุขศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง
11 นายสุทัศ  รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน
12 นายสุรชัย  เมธาอรรถพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
13 นางพณิพร  ปรีชาพฒันพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
14 นางศิริภรณ์  ศรสุริยา ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
15 นางสาวนงลักษณ์  ภูธนะกลู ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
16 นางสุนันทา  สหัสนิมิตกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
17 นางสาวกนัยา  แสงพรต ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
18 นางสุนีย ์ แกว้วิมล ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
19 นางปรีญานัทธ์  ทองโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
20 นางปิติยา  เนื่องโนราช ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
21 นางนิรมล  ทองชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
22 นางพฒัน์นรี  เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
23 นางจงดี  จนัทร์สาคร ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
24 นางทองดี  จนัทร์แป้น ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
25 นางแสงเดือน  ชาญเชี่ยว ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
26 นางพชันี  นามแดง ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
27 นางเอื้องค า  ชัยกลุเสรีวัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
28 นางทิพวัลย ์ ภิญโญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
29 นายชรินทร์  โกมล ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
30 นางกลุจริา  วิริยะพงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
31 นางนพพร  ไทยเจริญ ครู โรงเรียนวัดเนินพระ
32 นางพชิญ์ประอร  สาคะรัง ครู โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม
33 นางทัศนีย ์ บุรี ครู โรงเรียนวัดกรอกยายชา
34 นางระวีวรรณ  พทุธมี ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
35 นางสาวจงรักษ์  เตชะทวีกลุ ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
36 นายจ าเริญ  ภิญโญ ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
37 นายธีระ  เสลี ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
38 นางสมพร  อตุสาหะ ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
39 นางสาวศศิภา  สุภาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
40 นางเครือทิพย ์ กงัวาน ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
41 นางร าไพ  ผลศิริ ครู โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง
42 นายประจวบ  ทิมโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
43 นางนิตยา  เจมิถาวร ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
44 นายกฬีา  มณีแสง ครู โรงเรียนวัดในไร่
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45 นางสุกญัญา  อดุมเจริญ ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง
46 นางนาตยา  ธงสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ
47 นางสาวนราพร  อปุชัย ครู โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
48 นางสาวโกสุม  จนัทรกลู ครู โรงเรียนวัดแกลงบน
49 นางสรินทร์  เทีย่งตรง ครู โรงเรียนบ้านส านักทอง
50 นางอจัฉราวรรณ  งามสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านยายจั่น
51 นายดรัณ  มิ่งมิตร ครู โรงเรียนวัดธงหงส์
52 นางอษุา  เกตุสุริยา ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
53 นางวรรณี  หินทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
54 นางสาวมาลา  ปราณบุรี ครู โรงเรียนวัดน้ าคอก
55 นางวรรณา  วงศ์บุปผา ครู โรงเรียนวัดน้ าคอก
56 นางรุ่ง  รัตนประสาท ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
57 นางสุมาลี  บรรเทิงสุข ครู โรงเรียนวัดห้วงหิน
58 นางสะอาด  จริารัตน์ ครู โรงเรียนวัดห้วงหิน
59 นางสิริลักษณ์  พรานนท์สถติย์ ครู โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
60 นายบุญญา  สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
61 นายพสิษฐ์  สุวรรณพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน
62 นางร าพงึ  ช่างสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา
63 นางสุวรา  สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดปทุมาวาส
64 นายประสงค์  งาเจอื ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน
65 นายเทวิน  ยมจนิดา ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก
66 นางสุมาลี  ยมหา ครู โรงเรียนบ้านมาบตอง
67 นางสาวถนอม  สุวรรณรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านมาบตอง
68 นายไพฑูรย ์ สดใส ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
69 นางมธุริน  อา่งศิลาชัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
70 นางอรปภา  ยอดสะเทิน้ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
71 นางวิไลลักษณ์  อกัษรดี ครู โรงเรียนวัดบ้านเกา่
72 นางเรไร  ใจคิด ครู โรงเรียนบ้านหนองสะพาน
73 นางปาริฉตัร  สุวรรณนาคะ ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง
74 นางชูกจิ  บุญมี ครู โรงเรียนบ้านมาบยางพร
75 นางนวนศรี  ภิลัยวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ
76 นางยพุนิธุ ์ นิทจ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ
77 นางพรเพญ็  วิเศษวงษา ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง 13
78 นางสาวกรรณิการ์  วงษ์วิสิฎฐ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง
79 นางสังเวียน  ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดพลา
80 นางวิราพร  มั่งชูพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดพลา
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81 นางทองจนัทร์  สิงห์จาน ครู โรงเรียนบ้านคลองไผ่
82 นางสาวิตรี  ถาวระ ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
83 นางจริาภรณ์  ช่อดอกรัก ครู โรงเรียนวัดสระแกว้
84 นางกติติยา  รังสิมันต์ุวงศ์ ครู โรงเรียนสมบูรณาราม
85 นายมานัส  สัตยอ์ดุม ครู โรงเรียนวัดส านักกะท้อน
86 นางจารีวรรณ  พชัรานุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดชากหมาก
87 นายเรืองศักด์ิ  บุษบาศรี ครู โรงเรียนวัดมาบขา่
88 นางสุมล  สิทธิเวช ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง 1
89 นางอญัชลี  เจริญผล ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง 1
90 นางสมพร  เชาวนาธิคม ครู โรงเรียนนิคมสร้างเองจงัหวัดระยอง 5
91 นางสาวศศนนท  ดิลกสุนทร ครู โรงเรียนบ้านหนองระก า
92 นางรัตนา  ปัทมปราณี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง3
93 นางฉวีวรรณ  พงษ์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง3
94 นายบุญยนื  เทียมถม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง 4
95 นางสมทรง  ฉ่ ามาลัย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง 4
96 นางรัตนา  จวิเหยยีน ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง 4
97 นางเยาวดี  บุษบาศรี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง 6
98 นางพชิชาพร  ในเมือง ครู โรงเรียนบ้านคลองทราย
99 นางสาวฉตัรวลีย ์ เต้นยอ้ม ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก

100 นางโสภา  พาทีทิน ครู โรงเรียนวัดปลวกเกตุ
101 นายถาวร  พรหมจนิดา ครู โรงเรียนบ้านส านักทอง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2
1 นายธงชัย  มั่นคง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางนงค์นุช  อทุัยศรี ศึกษานิเทศก์
3 นางทัศนา  รัตนพงศ์ ศึกษานิเทศก์
4 นางปาณิศา  ธรรมสาลี นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
5 นายนพดล  เนื่องจ านงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
6 นายศักรินทร์  สายณัห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกนัเกรา
7 นายณรงค์  วิริยะกจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน
8 นายสมเจตน์  สาลีติด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชุมนุมสูง
9 นายกจิกจิพฒัน์  พนัธ์แจม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น

10 นายอาวุธ  วัฒนศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข
11 นายเฉลา  สุขมหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง
12 นางผาสุข  หิรัญโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเป็น
13 นางวันเพญ็  ค าเกดิ ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
14 นางสาววัชรี  ประทุม ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
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15 นาง นงนุช  เกดิมณี ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
16 นาง วัชรี  ยทุธวิชัย ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
17 นางณัฐกฤตา  สุทธิวารี ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
18 นางสมจติ  มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนส าราญ
19 นางลัดดาวัลย ์ อารอบ ครู โรงเรียนบ้านท่าล าบิด
20 นายอ านวย  อารอบ ครู โรงเรียนบ้านท่าล าบิด
21 นางอนงค์  งามเสง่ียม ครู โรงเรียนบ้านห้วงหิน
22 นางบุษบา  วงษ์ศรีแกว้ ครู โรงเรียนวัดกะแส
23 นางลัดดาวัลย ์ โคตระศรี ครู โรงเรียนวัดกะแส
24 นายจรูญ  กว้างมาก ครู โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
25 นางสาวเตือนตา  เจริญจติร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
26 นางนิตย ์ อารอบ ครู โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
27 นางเพญ็ศรี  บุญผดุง ครู โรงเรียนวัดเนินยาง
28 นางสิรีวรรณ  การเจริญดี ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
29 นางศรีสุดา  ผุดผ่อง ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
30 นางนันทิกา  สาหร่าย ครู โรงเรียนวัดพงัราด
31 นางพมิลพรรณ  ตากมัจฉา ครู โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
32 นายรังสรรค์  ล้ิมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองคุย
33 นางกรรณิกา  เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนวัดกองดิน
34 นางรัชดาวรรณ  อตัถจนิต์ ครู โรงเรียนวัดกองดิน
35 นางสุวรรณี  วงศ์ซ้ิม ครู โรงเรียนวัดทุง่ควายกนิ
36 นางชลอ  อยู่เยน็ ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
37 นางสาวฉนัทนา  โล่งจติร์ ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
38 นางสุจติต์  เวชชิรารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเนินหยอ่ง
39 นางจนัทรา  เอน็ดูราษฎร์ ครู โรงเรียนวัดคงคาวราราม
40 นางสาวธีรยา  ดีพืน้ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ า
41 นายสุนทร  จนัทร์พราหมณ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ า
42 นางสาวสุภาพ  กนัทะวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ า
43 นายรัฐศักด์ิ  ควรหา ครู โรงเรียนวัดเขากะโดน
44 นางพกิลุ  พร้อมเพรียง ครู โรงเรียนวัดบุนนาค
45 นางสาวร าพงึ  เทีย่งชัด ครู โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
46 นางเกลียวทอง  จนัทร์ลอย ครู โรงเรียนบ้านสองสลึง
47 นางนงนุช  ปรารถนาผล ครู โรงเรียนบ้านสองสลึง
48 นางเรณู  เล่าหลี ครู โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
49 นางสาวอญัชลี  พนัธุท์รัพยส์าร ครู โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
50 นางอ านวย  สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
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51 นางสมร  จงึตระกลู ครู โรงเรียนวัดคลองชากพง
52 นางสายทอง  สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังจนัทน์
53 นายชัชวาล  จารุวิจติร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาตลาด
54 นางสาวเกยรู  กางกลู ครู โรงเรียนวัดป่ายบุ
55 นายบุญฤทธิ ์ สุดตา ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง 
56 นายส าราญ  โสธนะ ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง 
57 นางส าเนา  ศิริแพทย์ ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง 
58 นางสาวสุภาพ  จนีประชา ครู โรงเรียนบ้านช าฆ้อ
59 นางประทุม  รอดระหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านช าฆ้อ
60 นายวรวัฒน์  คชเดช ครู โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
61 นางจฬุาลักษณ์  จติรสวัสดิรักษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
62 นางวาสนา  อรัญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
63 นางสาวอไุรวรรณ  ธรรมมี ครู โรงเรียนบ้านน้ าใส
64 นางวีรพร  พรมเจยีม ครู โรงเรียนบ้านสามแยกน้ าเป็น
65 นายโสภณ  คมข า ครู โรงเรียนบ้านศรีประชา
66 นางสาวไพรวัลย ์ บุญมามณี ครู โรงเรียนบ้านสีระมัน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำรำชบรุี เขต 1
1 นางสาวอญัชลี  เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์
2 นายวิรัตน์  เอี่ยมสะอาด นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นายไพรัช  นวลข า นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
4 นางประชิด  พกุปราง นักวิชาการศึกษาช านาญการ
5 นายเฉลิม  เทพสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
6 นางขวัญจติต์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าโขลง (พยงุประชานุกลู)
7 นายส าราญ  สุขาภิรมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปากท่อ
8 นายฉตัรณรงค์  บรรจงเขยีน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวันดาว (ชุบยมสะอาดราษฎร์รังสรรค์)
9 นายปรีชา  ทุติยาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการรัฐประชานุกลู)

10 นายสุรินทร์  ไพบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมณีลอย
11 นายสมเดช  อนิทนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกลู)
12 นายอาคม  ตรงเทีย่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากช่อง
13 นายนริศน์  อนวัชชสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดด่านทับตะโก
14 นายชัชวิชญ์  แสงเขยีว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
15 นายรวม  สีสม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาถ้ ากญุชร
16 นายไพบูลย ์ พลอยทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด
17 นายมาโนตย ์ โกมลกติิศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางล่ี (วุฒิพนัธุว์ิทยา)
18 นายก าธร  ประเดิมชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหิง่ (สนิทราษฎร์บ ารุง)
19 นายศิลปชัย  อาจมังกร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ค าวอนประชานุกลู)
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20 นายกฤศฌณ  กองแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกลู)
21 นายสถติย ์ รอบจงัหวัด ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุง่กระถนิ)
22 นางสาวจารุพนัธ์  พึง่รัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังปลา
23 นางรพ ี โกมลนุสิต รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
24 นายปัญญา  มณีด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
25 นางชวนชม  เงินประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
26 นางพยอม  พลอยทิพย์ ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
27 นายโสภณ  ทองศิริ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
28 นางปราณี  ตันติธีระศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
29 นายสมบูรณ์  พบครุฑ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
30 นายบุญส่ง  อนุกลูวงศ์สกลุ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
31 นางดวงกมล  นวมมณีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
32 นางยพุดี  ต านานจติร ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
33 นางจรวยพร  เลิศสุชาตวนิช ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
34 นางนิสา  น้อยเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
35 นางเยน็ตา  กาญจะนะ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
36 นางวรรณี  สมัครเขตการ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
37 นางสาวผุสดี  ร่มโพธิท์อง ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
38 นางธนวรรณ  พลายรักษา ครู โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอปุถมัภ์)
39 นางพรศรี  สุกจิญาณ ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
40 นางวิจติรา  คณา ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
41 นางอญัชัญ  เพญ็ตระกลู ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)
42 นางส าราญ  คล้อยวงศ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟือ้ราษฎร์บ ารุง)
43 นางสาวจฑุาภรณ์  ชมชื่น ครู โรงเรียนวัดอมัพวัน
44 นายสุชิน  เลิศเจริญธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง่ (สนิทราษฎร์บ ารุง)
45 นางพทิยา  ชมดารา ครู โรงเรียนชุมชนวัดทุง่หลวง
46 นางรุ่งอรุณ  รัชตหิรัญ ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
47 นางสาวล าจวน  แสนคลัง ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
48 นางศศิธร  เทพสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
49 นางวิลาวัลย ์ พวงค าไพโรจน์ ครู โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
50 นายมานะ  โทสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
51 นายประสาท  แดงอ า ครู โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
52 นายเสน่ห์  ข าเลิศ ครู โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)
53 นางเกษมศรี  ร่ืนปาน ครู โรงเรียนวัดแจง้เจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
54 นางมาลี  เอี่ยมศิลปชัย ครู โรงเรียนวัดเขาไกแ่จ้
55 นางพวงพยอม  ม่วงสวย ครู โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)
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56 นางโสภี  ผ่องวิจติร ครู โรงเรียนวัดใหญ่อา่งทอง (เทียนประชาสรรค์)
57 นางอรุณ  เยาวมาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
58 นางสาวสุพรรณี  สาเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
59 นางสาวสายสุดา  คุ้มอนุวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
60 นางวิมล  แพสอาด ครู โรงเรียนวัดโพธิด์ก
61 นายวิทยา  ทัศน์พทิักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
62 นางวันดี  ออ่นละมูล ครู โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี
63 นางโสภา  อนิทร์ช านาญ ครู โรงเรียนวัดเขาถ้ ากญุชร
64 นางสาวิตรี  พนัธี ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
65 นายปฐม  ชยาภิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดทุง่หญ้าคมบาง
66 นางเมตตา  สบายใจ ครู โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม
67 นางพรปวีณ์  งามยิ่งยวด ครู โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา)
68 นางอนันต์  ก าแพงแกว้ ครู โรงเรียนวัดน้ าพ ุ(ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ 54)
69 นางชญาน์นันท์  รัตน์หิรัญโชติ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
70 นางสาวภาวินี  แขวงโสภา ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
71 นางสาวสุชาดา  เพชรคง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
72 นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
73 นายกฤษณ์  ธัญญะรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
74 นางสาววันทนา  ชีวยะพนัธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
75 นางเบ็ญจมาศ  ไทยบ ารุง ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
76 นางเพญ็จนัทร์  พรหมมา ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
77 นางวสุกาญจน์  อนิแสน ครู โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอปุถมัภ์)
78 นางวีรยา  นพชัชยตุพงศ์ ครู โรงเรียนวัดท่าโขลง (พยงุประชานุกลู)
79 นางสมพศิ  แกว้คชชา ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)
80 นางพชัราภรณ์  จนัทร์กมล ครู โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกลู)
81 นายล าพอง  ตันหลง ครู โรงเรียนวัดบางกระ
82 นายรุ่งเรือง  ลักษิตานนท์ ครู โรงเรียนวัดบางกระ
83 นายวุฒิพนัธ์  จะนะจนิา ครู โรงเรียนวัดบางล่ี (วุฒิพนัธุว์ิทยา)
84 นางผุสดี  สุขเสริม ครู โรงเรียนวัดบางล่ี (วุฒิพนัธุว์ิทยา)
85 นางรัชณีย ์ แกว้สลับสี ครู โรงเรียนวัดโพธิร์าษฎร์ศรัทธาธรรม
86 นางภาวนา  โค้วถาวร ครู โรงเรียนวัดศาลเจา้ (เรือง เล็บครุฑ)
87 นางสุทัศนีย ์ แสงอนันต์ ครู โรงเรียนวัดเกตุน้อย
88 นางอญัชลี  ขนุจติใจ ครู โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร)
89 นางอารียา  เดชารุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร)
90 นางสุคนธวา  ธรรมาลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ (แถวธรรมรังษีเกษมราษฎร์บ ารุง)
91 นางสมบูรณ์  แสงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเขาถ้ า



๓๖๙

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
92 นางมาลินี  อทุัยหลาขะ ครู โรงเรียนบ้านเขาถ้ า
93 นางวนาภรณ์  เพง็ระแกว้ ครู โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
94 นางยภุา  มากเมือง ครู โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
95 นางศิริพร  นาคเอี่ยม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ)
96 นางสาริณี  บุญพร้อม ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
97 นางบุญประคอง  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการรัฐประชานุกลู)
98 นางพศิมร  จนัทร์เพญ็ ครู โรงเรียนบ้านหนองลังกา
99 นางนงนุช  โรยดี ครู โรงเรียนบ้านมณีลอย

100 นายสมบูรณ์  ภูเจริญชัยกจิ ครู โรงเรียนบ้านมณีลอย
101 นางสาวศิริวรรณ  พงศ์ทอง ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ค าวอนประชานุกลู)
102 นางสุมาลี  อยู่ก าเนิด ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
103 นายประยรู  สามชูศิลป์ ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
104 นางมาลัย  ชอบพานิช ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าใส
105 นางอารี  ทิพยก์มลสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
106 นางสาวจารุณี  เต็มองค์หล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
107 นางอญัชลี  บุญโทน ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกลู)
108 นายส ารอง  คเชนทร ครู โรงเรียนบ้านอา่งหิน
109 นางจนัทิมา  นาโค ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
110 นางอนงค์  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหินสี
111 นางศรินทิพย ์ พชิยานุวรรต ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
112 นางทองสุข  จนัทร์ผกาพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดปากช่อง
113 นางนวลน้อย  เอี่ยมชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
114 นางสุกญัญา  นิลดวง ครู โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกลู)
115 นางจนัทร์ฉาย  เกดิทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกลู)
116 นายทวีศักด์ิ  ทวีพฤกษ์สกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองขนาก
117 นางวิภาดา  รอดประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
118 นายพทิยา  ทองใหญ่ ครู โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บ ารุง)
119 นายประดิษฐ์  บุตรดี ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
120 นางสมปอง  บูรณะ ครู โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกลู)
121 นางศศิมา  เขาบาง ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
122 นายอมรศักด์ิ  ทองชะอุ่ม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุง่กระถนิ)
123 นางนวลอนงค์  เรืองศรี ครู โรงเรียนมหาราช 7
124 นายวิทยา  คณาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)
125 นางธิติยา  ภูกติติกลุ ครู โรงเรียนวัดแจง้เจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
126 นางรุ่งรัตน์  เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดแจง้เจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
127 นายอภิวรรธน์  สงวนงาม ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จฬุา 2
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128 นางโฉมยง  ทองกั๊ก ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง
129 นายท าเนียบ  ศรีอู๋ ครู โรงเรียนบ้านมะขามเอน
130 นางลัดดา  จนัทร์ศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
131 นายชัยวุฒิ  นิลบดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
132 นางสไมพร  เลิศพานิช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
133 จา่สิบต ารวจวิโรจน์  กล้าวรางกรู ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
134 นางวรรณวรางค์  ศรีนวลจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
135 นายณัฐวุฒิ  วิจติรโชติ ครู โรงเรียนบ้านพบุอนบน
136 นางจรรยา  ปาณะศรี ครู โรงเรียนวัดหนองพนัจนัทร์
137 นางเจตสุดา  ราชสิงโห ครู โรงเรียนวัดหนองพนัจนัทร์
138 นายค านวน  สีเขยีว ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก (จติติ-บุญศรี)
139 นางพรนิภา  คงนวล ครู โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพฒันา)
140 นางมณีพร  ทราจารวัต ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำรำชบรุี เขต 2
1 นางนิตย ์ แกน่น้อย นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
2 นางนฤมล  ธรรมรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
3 นายสุเทพ  บุญประสพ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
4 นายชัยวัฒน์  แสงออ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง (กรป. กลางอปุถมัภ์)
5 นางพนัชกร  แกว้วิมล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนกระเบือ้ง (ดอนกระเบือ้งราษฎร์บ ารุง)
6 นายกติติพงศ์  ศรัทธาวาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางแกว้
7 นายลือศักด์ิ  ปัญญาสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พพิธิกติติโสภณ)
8 นายวิรัช  สุขเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดระฆังทอง
9 นายสุรินทร์  พลูละเอยีด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

10 นายสุชิน  ตันติอ านวย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองออ้ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
11 นายบุญฤทธิ ์ เกยีรติมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
12 นายยิ่ง  แกว้มณี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห)์
13 นายชัยวัฒน์  มณีโชติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจนัทาราม (ต้ังตรงจติร 5)
14 นางวรรณา  คุ้มเสาร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเจด็เสมียน (สัจจามงคลรัฐราษฎร์นุกลู)
15 นางสุนัน  ชื่นชูศรี ครู โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง (สโมสรไลออนส์บ้านโป่งอปุถมัภ์)
16 นางกานดา  จตุวรพฒัน์ ครู โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง (สโมสรไลออนส์บ้านโป่งอปุถมัภ์)
17 นางวรรณี  จนัทร์งามจรัส ครู โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง (สโมสรไลออนส์บ้านโป่งอปุถมัภ์)
18 นางสมลักษณ์  เต็งมณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา)
19 นายสมปอง  ศิริจ าปา ครู โรงเรียนชุมชนวัดก าแพงใต้ (ก าแพงสังฆรักษ์วิทยา)
20 นางทองทิพย ์ เลาหะกจิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
21 นางร าพรรณ์  นวมดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที ่178
22 นางสาวอบุล  นวมดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที ่178
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23 นางอาภรณ์  เอี่ยนวิไล ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย)์
24 นางสาวประนอม  ชาญสุทธิกนก ครู โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ ์(ศรีพรหมินทร์)
25 นายพนูศักด์ิ  สงวนไพบูลย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ ์(ศรีพรหมินทร์)
26 นางสาวภาสมน  เลิศศุภกจิสิน ครู โรงเรียนธรรมาธิปไตย
27 นายสุรีย ์ ปินะกาโน ครู โรงเรียนธรรมาธิปไตย
28 นางสรัญญา  หอมกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านกุ่ม
29 นายจารึก  อนิทวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะโพธิง์าม
30 นายวินธัย  ตาปสนันทน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย
31 นางบุญช่วย  อนันตศิริ ครู โรงเรียนบ้านรางสีหมอก (โพธิรั์ฐจี่ประชาสรรค์)
32 นางละออ  มรกต ครู โรงเรียนบ้านหนองกวาง (กรป. กลางอปุถมัภ์)
33 นายปฐม  โรจนลิขติกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองกวาง (กรป. กลางอปุถมัภ์)
34 นางเจริญ  วรรณศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองไกข่นั
35 นางสมบูรณ์  วัชรพงศากลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองไกข่นั
36 นายมาโนช  สังขเ์ขยีว ครู โรงเรียนบ้านหนองตาพดุ (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ 220)
37 นางรัชณี  ฉตัรมนตรี ครู โรงเรียนวัดแกว้ (รัตนบินวิทยาคาร)
38 นางสุภาวดี  เฉดิจงัหรีด ครู โรงเรียนวัดแกว้ฟา้
39 นางรจนา  กศุลบารมี ครู โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อปุถมัภ์)
40 นางทิพยว์รรณ  เดชแสง ครู โรงเรียนวัดเขาขลุง
41 นางสาวนิจวรรณ  พฤฒิคามภีร์ ครู โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
42 นางภาระณี  สุภาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์)
43 นายประเทือง  โม่มาลา ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์)
44 นายวิชาญ  สุภาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์)
45 นายไพรัช  ส้ินแต้ ครู โรงเรียนวัดช่องพราน 
46 นางดารา  ต่วนภูษา ครู โรงเรียนวัดชัยรัตน์ (ปัญญาประชานุกลู)
47 นายวิเชตุ  นาคา ครู โรงเรียนวัดชัยรัตน์ (ปัญญาประชานุกลู)
48 นายสุธี  รัตนมุง ครู โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยรูนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)
49 นางสมประสงค์  รัตนมุง ครู โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยรูนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)
50 นายยงยทุธ  ระงับภัย ครู โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยรูนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)
51 นางประภาศรี  เทศเพิม่ ครู โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยรูนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)
52 นางนฤมล  ระงับภัย ครู โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยรูนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)
53 นางนฤมล  เฉลิมยศ ครู โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยรูนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)
54 นางนลินรัตน์  สายพงษ์พรรณ ครู โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อปุถมัภ์)
55 นายประยรู  เหรียญทอง ครู โรงเรียนวัดดอนพรม (ฉายปัญญา)
56 นางสาวชูศรี  หอมทิพย์ ครู โรงเรียนวัดดอนสาลี (สาลีประชาสรรค์)
57 นางพชิญ์สุการณ์  ศักด์ิตานนท์ ครู โรงเรียนวัดดอนสาลี (สาลีประชาสรรค์)
58 นางวารี  เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนวัดดีบอน (กล่อมเอกชัยวิทยา)
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59 นางกญัญ์วณิช  อรุณคีรีวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกลู)
60 นางสุจนิันท์  กลัดพู่ ครู โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกลู)
61 นางนาตยา  วิริยะ ครู โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกลู)
62 นางสาวจนัทร์เพญ็  ศรีเนตร ครู โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกลู)
63 นายวิทยา  ช่อเหมือน ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ
64 นางอบุล  ภานุมาส ครู โรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา)
65 นางสมสุข  มีบ ารุง ครู โรงเรียนวัดท านบ (ปัญญาพลพพิฒัน์ประชานุกลู)
66 นางสมศรี  บุญเพง็ ครู โรงเรียนวัดท านบ (ปัญญาพลพพิฒัน์ประชานุกลู)
67 นางอจัฉรา  ภูศรี ครู โรงเรียนวัดนางแกว้
68 นายสมบัติ  สอนวัฒนา ครู โรงเรียนวัดนางแกว้
69 นายปรีชา  อยู่ไว ครู โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด (รัตนราษฎร์รัฐอปุถมัภ์)
70 นายสมบูรณ์  เจริญวุฒิชัย ครู โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)
71 นางนิสาลักษณ์  ธรรมกจิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร)
72 นางพชัรี  โตเต็ม ครู โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร)
73 นายเชิดชาย  เสือคง ครู โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย (โทกหุลาบทิพยป์ระชาสรรค์)
74 นางสาวสุรางค์  พจน์คมพร ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
75 นางสาวมณฑกาญจน์  ยงักจิจา ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
76 นางพรทนา  จริพฤฒิศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี)
77 นางกนกวรรณ  เล็บครุฑ ครู โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี)
78 นางสาวณัทวรรณ  ข าภักดี ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
79 นางชวลักษณ์  พรหมพนิิจ ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
80 นางพชิญ์สินี  บุญถนอม ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
81 นางอรพนิทร์  จนุปาน ครู โรงเรียนวัดบึงกระจบั (รัฐประชาตันติธนานนท์)
82 นายช านาญ  จติพรหม ครู โรงเรียนวัดบึงกระจบั (รัฐประชาตันติธนานนท์)
83 นางนภกญั  ศรีออ่นหล้า ครู โรงเรียนวัดบึงกระจบั (รัฐประชาตันติธนานนท์) 
84 นางสาวดวงสมร  กล่ันประดิษฐ ครู โรงเรียนวัดปรกเจริญ
85 นางวรารัตน์  ธรรมกจิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดปรกเจริญ
86 นางสาวสมพร  เฟือ่งฟู ครู โรงเรียนวัดปรกเจริญ
87 นางสุรางค์  บุญตนาชัย ครู โรงเรียนวัดปรกเจริญ
88 นางรัตนา  ศรีสงคราม ครู โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี)
89 นางวราลักษณ์  เพชร์แกว้ ครู โรงเรียนวัดโพธิรั์ตนาราม
90 นางบุญส่ง  ข ามาลัย ครู โรงเรียนวัดม่วง (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 367)
91 นายทวีศักด์ิ  จนัทรักษรังษี ครู โรงเรียนวัดม่วง (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 367)
92 นางสาวจติรา  ระวังงาน ครู โรงเรียนวัดม่วง (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 367)
93 นางสาวพยอม  พฒันวงศ์ไทย ครู โรงเรียนวัดมาบแค
94 นายธนิสร์  ประยรูสิทธิ ครู โรงเรียนวัดยางหัก
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95 นางกลัยรัตน์  วิเศษรจนา ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร)
96 นายธานี  จรัิคคกลุ ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร)
97 นางจนิตนา  โพธารส ครู โรงเรียนวัดสร้อยฟา้ (สุวรรณโพธาประชานุกลู)
98 นางสาวอจัฉรา  ค้ าชู ครู โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี)
99 นายเฉโก  ธีระตระกลู ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

100 นางสมัญญา  เทพสังข์ ครู โรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกลู)
101 นางสาวอาภรณ์  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกลู)
102 นางสาวสุณีย ์ เอื้ออรุณชัย ครู โรงเรียนวัดหนองกบ (ขนุทองประชานุเคราะห์)
103 นายชูชาติ  รักชื่อ ครู โรงเรียนวัดหนองกบ (ขนุทองประชานุเคราะห์)
104 นางสุณี  โพธิศ์รีทอง ครู โรงเรียนวัดหนองประทุน
105 นางสุนันท์  ศิริพานิช ครู โรงเรียนวัดหนองประทุน
106 นางสาวสมจติร  พรเจริญพานิชย์ ครู โรงเรียนวัดหนองมะค่า
107 นางส าเนียง  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดหนองมะค่า
108 นางยลีุ  ปิตยานนท์ ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอทุิศ)
109 นางวาสนา  ตันเจริญรัตน์ ครู โรงเรียนวัดหนองออ้ (คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห)์
110 นางอไุรวรรณ  ซาเสียง ครู โรงเรียนวัดหนองออ้ (คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห)์
111 นายอ านาจ  ทองเกษม ครู โรงเรียนวัดหนองออ้ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
112 นางกจิลักษณ์  แคล้วเครือ ครู โรงเรียนวัดหนองออ้ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
113 นางดารา  เถามานกลู ครู โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน (หนองเอี่ยนประชาสรรค์)
114 นางถวิล  ม่านทอง ครู โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)
115 นางกาญจนี  ขนัติยานันท์ ครู โรงเรียนวัดหัวหิน "ล้นพบิูลประชาสรรค์"
116 นางจติต์ลัดดา  สายะสนธิ ครู โรงเรียนวัดหุบมะกล่ า
117 นายนิทัศน์  ลิมาคม ครู โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
118 นางฉลองรัตน์  วุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
119 นางศิวพร  สุวรรณ์นัง ครู โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
120 นางสาววินทุอร  ทองค า ครู โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
121 นางสายสมร  เดชาฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
122 นายวีรวัฒน์  จนัทร์ค า ครู โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ าขาว)
123 นางสุรีย ์ จนีค า ครู โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ าขาว)
124 นายบุญส่ง  วาดพมิาย ครู โรงเรียนวัดอบุลวรรณา (นิ่มพณิมุขประชานุกลู)
125 นางจนิดาพร  บุญประกอบ ครู โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพเิชฐวงศ์ 1)
126 นางสาวปรานี  แพรอตัร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์)
127 นางนงค์ลักษณ์  จนัทร์โกะ๊ ครู โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์)
128 นางทองสุก  เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์)
129 นางวาสนา  เจยีมเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด)
130 นางยพุนิ  รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
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131 นายสงัด  โตเต็ม ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
132 นางสาวรวีพร  งามสม ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
133 นางสาวล าพงึ  หนูสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบรุี เขต 1
1 นายชนม์  พานิชชอบ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวินัย  วรัชยานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายนวพล  ทัศนศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นายณัฐศักด์ิ  จนัทร์ผล ศึกษานิเทศก์
5 นางสาววิจติรา  เจอืจนัทร์ ศึกษานิเทศก์
6 นายสมพงษ์  เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์
7 นายกลุจติต์  รัชดาศิวะกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
8 นางภาสิณี  มาตยานุมัตย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
9 นายบ ารุง  สุระเวช นิติกรช านาญการพเิศษ

10 นางสาววันเพญ็  ซองศรี เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
11 นายสุรวิทย ์ เจยีมจติร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
12 นายสิริเชษฐ์  ตุ้มทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริจนัทรนิมิตร
13 นายสมชาย  เชิดโฉม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิกญุชร
14 นายพเิชษฐ์ศักด์ิ  หว่านชัยสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใดยาว
15 นายประทวน  นกยงูแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจงัหวัดทหารบกลพบุรี
16 นายสุรสิทธิ ์ แจม่เล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตะเคียน
17 นายบัญชา  สุทธศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม
18 นายสงคราม  ยอดพงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสะพานคง
19 นายหล้า  พลูสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น
20 นายพรีะพล  ชั่งใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทับควาย
21 นายสมศักด์ิ  ป้อมบุบผา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง
22 นายพชิิต  รุ่งโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
23 นายทวีศักด์ิ  วีระประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาสมอคอน
24 นายบรรธร  ดิษบรรจง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองเม่า
25 นายมาโนชญ์  พรหมค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิศ์รี
26 นางพรทิพย ์ ทองอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์
27 นายสุรัช  พมิพาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพบิูลปัทมาคม
28 นางสาวประไพ  อบุลทิพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
29 นายล าธาร  ทองดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
30 นายไพฑูรย ์ เฮงเจริญ ครู โรงเรียนวัดดงพลับ
31 นางสุนีย ์ ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนศูนยก์ารบินทหารบกอปุถมัภ์
32 นางอไุรวรรณ  อมรพนัธางค์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
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33 นางมนชิดา  พานิช ครู โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
34 นางนิตรา  เคารพรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
35 นางพศิมร  ทอนไธสง ครู โรงเรียนวัดคอกกระบือ
36 นายนเรศ  แกว้แดงดี ครู โรงเรียนวัดคอกกระบือ
37 นางสาวนันทนา  ประโรกจิจกัร์ ครู โรงเรียนวัดท่าแค
38 นางราตรี  ศรีเมืองกลาง ครู โรงเรียนวัดท่าแค
39 นางบุปผา  สุขเกษม ครู โรงเรียนวัดป่ากล้วย
40 นางสาวเอื้องไพร  ขลุ่ยนาค ครู โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
41 นางศรินทิพย ์ สาระพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดดงสวอง
42 นางทัศนา  วัฒนกลู ครู โรงเรียนวัดหนองบัวขาว
43 นางเพลินพศิ  เยน็จติร ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
44 นางศิริมา  เตียประเสริฐ ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
45 นางเตือนใจ  วิศิษฐพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดดงน้อย
46 นางสาวศรีพร  คุ้มพร้อม ครู โรงเรียนวัดอมัพวัน
47 นางสมจริง  ทิพยพ์งษ์จติรา ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
48 นางจรีรัตน์  ขนุคงเสถยีร ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
49 นายสมศักด์ิ  กา้นล าใย ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิกญุชร
50 นางประสงค์  คอนข า ครู โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี
51 นางวรัมพร  กล่ินบรรทม ครู โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี
52 นางลัดดา  กฤษฎากรชัย ครู โรงเรียนวัดใดใหญ่
53 นางกนกศรี  วงษ์ษา ครู โรงเรียนวัดใดใหญ่
54 นางองัคณา  ช านาญระเบียบกจิ ครู โรงเรียนวัดใดยาว
55 นางโกสุม  เพง็ภู่ ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ
56 นายสุนทร  ขาวใส ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ
57 นางศุรภา  ด ารงค์เผ่า ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ
58 นางสาวบังอร  กฤตศิลป์ ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ
59 นางจนัทสุภางค์  สุขทัศน์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
60 นางนัธทป์กานต์  คงชาติ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
61 นางอนงค์  เต๊ะขนัหมาก ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์กา้ต้น
62 นางจนิตนา  ดิษเทศ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์กา้ต้น
63 นางสุจริา  รอบรู้ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์กา้ต้น
64 นางสาวนพพร  เมืองข า ครู โรงเรียนวัดส าราญ
65 นางกลัยาณี  เกษไชย ครู โรงเรียนพบิูลสงเคราะห์ 1
66 นายเรืองศักด์ิ  ศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนพบิูลสงเคราะห์ 1
67 นางประทีป  ละม้ายแข ครู โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
68 นางอไุร  แกว้ออ่น ครู โรงเรียนวัดใหม่จ าปาทอง
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69 นางภาวิณี  คงมานะ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
70 นางนพรัตน์  แกว้กลัยา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
71 นางอทุัยวรรณ  น้อยต้ัง ครู โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดทหารบกลพบุรี
72 นางบัวศรี  บุญดา ครู โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดทหารบกลพบุรี
73 นายบุญยิ่ง  พุม่สว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดทหารบกลพบุรี
74 นางหรรษา  นุชประภา ครู โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดทหารบกลพบุรี
75 นางกลัยา  สอนประภา ครู โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดทหารบกลพบุรี
76 นางอญัชลี  กรีติศานต์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
77 นางลาวัณย ์ เหรียญประยรู ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
78 นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
79 นางณัฏฐ์ชุฎา  ใยบัวเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
80 นางบุบผา  สุขมาก ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
81 นางสุนีย ์ มากหมู่ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
82 นางแกว้กลัยาณี  เทพพนัธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
83 นายชัยนันท์  ยิ่งอ านวยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
84 นางศิริ  พฒันะเวช ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
85 นายสุเทพ  เขยีวงาม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
86 นางอรไท  ข าวารี ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
87 นางวัชรี  ไชยนุรักษ์ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
88 นางจดิาภา  จาดจร ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
89 นางสุภาวดี  เฉลยถอ้ย ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
90 นางสุวรรณี  สีสุภา ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
91 นางสุนารี  ฤกษ์พชิัย ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
92 นางสุภศิริ  ชาดวง ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
93 นางจนิตนา  แยม้ยิ้ม ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
94 นางสาวอนิทพร  แจม่แสง ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
95 นางลักษณา  ทองสุก ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
96 นางณัฏฏฐ์ชนก  น้อยพนัธุ์ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
97 นางพนูสุข  ดวงแกว้ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
98 นายสุกลัย ์ งามแสง ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
99 นางเพชรรัตน์  วลัย ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

100 นางเชาวลีย ์ วันเจยีม ครู โรงเรียนวัดตองปุ
101 นางนิธิวรัตน์  ศรีบุญธรรม ครู โรงเรียนวัดตองปุ
102 นายอ านวย  สมนึก ครู โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด
103 นายประทีป  จนัทร์สกลุณี ครู โรงเรียนวัดตะเคียน
104 นางบังอร  จนัทร์สกลุณี ครู โรงเรียนวัดตะเคียน



๓๗๗

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
105 นางมรรษมน  พนูออ้ย ครู โรงเรียนวัดตะเคียน
106 นายประสิทธิ ์ ตุ้มปิน่ ครู โรงเรียนวัดขอ่ยกลาง
107 นางยพุาพร  วงษ์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดขอ่ยใต้
108 นางสมคิด  พมิพป์ระสานต์ ครู โรงเรียนวัดไผ่แตร
109 นางอมัพร  แพงสกลุ ครู โรงเรียนวัดไผ่แตร
110 นางอมัพร  สอนทรัพย์ ครู โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
111 นางรุ่งนภา  เถื่อนแจง้ ครู โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
112 นางมณีรัตน์  เอี่ยมอนิทรีย์ ครู โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
113 นางพรทวี  ค าชู ครู โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
114 นางสมบัติ  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย
115 นางสุนันท์  บริหาร ครู โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย
116 นางสาวทองค า  บุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกตูม
117 นางสวาท  บุญเพชร ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง
118 นางสุวรรณา  ศรีโพธิน์้อย ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง
119 นางสาวปรานอม  จรรยา ครู โรงเรียนบ้านเนินจนัทร์
120 นางจารุนันท์  ด้วงรักษา ครู โรงเรียนบ้านเนินจนัทร์
121 นายวินัย  บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านดงมะรุม
122 นายเพยีรศักด์ิ  ยสัีนเทียะ ครู โรงเรียนวัดสะพานคง
123 นางศศิวิมล  ครองกจิการ ครู โรงเรียนวัดสะแกราบ
124 นางเกื้อกลู  โรคาพา่ย ครู โรงเรียนวัดสะแกราบ
125 นายบุญส่ง  ศรีแสงออ่น ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
126 นางศุภนิตย ์ แนบสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
127 นายสมชิตร์  เทีย่งธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
128 นายเฉลียว  พกุสอน ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
129 นางรัตนา  นวลประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
130 นางประมวล  อรุณรักษ์ ครู โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
131 นายประจวบ  มาลีหอม ครู โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
132 นางศิริมา  เอี่ยมโต ครู โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
133 นางสุภัตรา  กองเงิน ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
134 นายสุรชาติ  สายไพศรี ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
135 นางสมนึก  เจริญสีรุ้ง ครู โรงเรียนบ้านวังจั่น
136 นางรัตติกร  พกิลุทอง ครู โรงเรียนบ้านวังจั่น
137 นางสาวพรพรรณ  โพธิแ์กว้ ครู โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
138 นายประเทือง  อรรถวิภานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
139 นางประภาภรณ์  ชื่นดารา ครู โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
140 นายชุณหวัน  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านพรมทิน
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141 นางสมพงษ์  ชินบุตร ครู โรงเรียนบ้านหลุมขา้ว
142 จา่เอกทม  พมิพท์นต์ ครู โรงเรียนบ้านหลุมขา้ว
143 นางอาริษา  ช่วยบุญ ครู โรงเรียนบ้านหลุมขา้ว
144 นางสุนิศา  กระตุดนาค ครู โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
145 นายส าเริง  กระตุดนาค ครู โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
146 นางวิภาวดี  ม่วงเกษม ครู โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
147 นายอดุลย ์ แสงปานแกว้ ครู โรงเรียนโคกส าโรง
148 นางพชัรา  สายธนู ครู โรงเรียนโคกส าโรง
149 นายทักศิล  ศรีสุคนธมิตร ครู โรงเรียนโคกส าโรง
150 นางพวงเพญ็  ส่ือแสงทอง ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม
151 นางวิภาเพญ็  แกว้ค า ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม
152 นางอารีย ์ ดวงแกว้ ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุ
153 นายวุฒิชัย  ดวงใจ ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุ
154 นายส าเริง  ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุ
155 นายธนู  ดิษฐพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดเขาสมอคอน
156 นางประทุม  จนัทร์งาม ครู โรงเรียนวัดคลองเม่า
157 นางวิภา  ธรรมยิ่ง ครู โรงเรียนวัดมุจลินท์
158 นายสมศักด์ิ  อิ่มเอบิ ครู โรงเรียนวัดมุจลินท์
159 นางอไุร  ข าอภัย ครู โรงเรียนบ้านบางงา
160 นายทวีศักด์ิ  กรรณาริก ครู โรงเรียนวัดเกตุ
161 นางพรพมิล  ทองหล่อ ครู โรงเรียนวัดเกตุ
162 นายนพพร  ปัน้อยู่ ครู โรงเรียนวัดเกตุ
163 นายบุญนาค  แกว้กาหลง ครู โรงเรียนวัดเกตุ
164 นางสาวสุมล  จนัทนะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบางล่ี
165 นางธีราวดี  เรืองโกศล ครู โรงเรียนบ้านบางล่ี
166 นางอรชร  คงต่วน ครู โรงเรียนบ้านบางล่ี
167 นางวัชรมน  ยิ่งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบางล่ี
168 นางสุวรรณี  ปาลวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
169 นางประภา  จนัทร์กล่ัน ครู โรงเรียนวัดสนามไชย
170 นางแสงประทีป  ปัน้สอาด ครู โรงเรียนวัดสนามไชย
171 นางจ านรรจา  สุรโชติ ครู โรงเรียนวัดสนามไชย
172 นางสุรางค์  จนัทร ครู โรงเรียนวัดสนามไชย
173 นางนงลักษณ์  คงเฉลิมวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุง้
174 นางสุรจติร์  ฟา้กระจา่ง ครู โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์
175 นางอารียา  แกว้เกดิ ครู โรงเรียนวัดโพธิต์รุ
176 นายสมหมาย  แกว้เกตุ ครู โรงเรียนวัดยวด



๓๗๙
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177 นางดวงเดือน  ประชากลุ ครู โรงเรียนวัดยวด
178 นายประเมิน  บุญเปล่ียน ครู โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม
179 นางสุวรรณา  นิลเกษ ครู โรงเรียนวัดหัวส าโรง
180 นางสุธีรา  เมตตาไพจติร ครู โรงเรียนบ้านสระเตย
181 นางปราณี  พมิพว์าปี ครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
182 นางพชัรีย ์ คงมั่น ครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
183 นายฉลอง  สุดแสวง ครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
184 นางอทุัย  บุญยิ่ง ครู โรงเรียนวัดสระกระเบือ้ง
185 นางทองค า  เจริญกจิวัฒนาชัย ครู โรงเรียนบ้านเกร่ินกฐิน
186 นางสาววิไลรัตน์  อาวรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเกร่ินกฐิน
187 นายวิเชียร  ปาลวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเกร่ินกฐิน
188 นางสุนทร  แอง่เพชร ครู โรงเรียนบ้านเกร่ินกฐิน
189 นางเบญญาภา  พุม่บานเยน็ ครู โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา
190 นางวิมล  โพธิช์่วย ครู โรงเรียนวัดมหาสอน
191 นางดาระณี  เปล่งปล่ัง ครู โรงเรียนวัดบางพึง่
192 นางดารา  คูโพธิพนัธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
193 นายชูชาติ  กนิจ าปา ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
194 นางลัดดาวัลย ์ ต้นจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
195 นางอมัพา  ขนัทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนดึง
196 นายทวี  ภูแ่ส ครู โรงเรียนบ้านดอนดึง
197 นายเจริญ  สุทธาทร ครู โรงเรียนบ้านดอนดึง
198 นางสาววรรณา  สุ่มทอง ครู โรงเรียนวัดโป่งแค
199 นายกฤษฎา  ทองโต ครู โรงเรียนวัดโป่งแค
200 นายสมชาย  กล่ินนาค ครู โรงเรียนวัดหนองคู
201 นางศิริวรรณ  ปัญญามัง ครู โรงเรียนบ้านน้ าบ่า
202 นางนุชนาฏ  อนิทนิล ครู โรงเรียนบ้านหนองแก
203 นายวันชัย  บุกบุญ ครู โรงเรียนวัดสายห้วยแกว้
204 นายยงยทุธ  เทียนสนอง ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง
205 นางละเอยีด  พุม่ห้วยรอบ ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง
206 นางส าเภา  ทับทิมศรี ครู โรงเรียนวัดน้ าจั้น
207 นายสุรชัย  กล่ินศรีสุข ครู โรงเรียนวัดน้ าจั้น

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบรุี เขต 2
1 นายหาญ  เทียนค า ศึกษานิเทศก์
2 นางสาวลัคณา  แพงอดุ ศึกษานิเทศก์
3 นายวิรัต  ทองค า นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
4 นางสุชาดา  วิเชียรศรี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ



๓๘๐

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
5 นายยทุธ  อไุรพนัธุ์ นิติกรช านาญการพเิศษ
6 นางพะเยาว์  มีอนันต์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
7 นายประชุม  ธูปทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกอก
8 นายณรงค์  กิ่งไทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม
9 นายสุพจน์  วาโย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล านารายณ์

10 นายวิรัต  สอนทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย
11 นายสุรศักด์ิ  จนัทร์ภู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
12 นายประเสริฐ  เขตตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง
13 นางวนิดา  ศิริคุปต์ ครู โรงเรียนบ้านล าโกฏิทอง
14 นายทรัพย ์ เกษไชย ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกอก
15 นางสนิท  สมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงค่อม
16 นางจรีนันท์  บุญนาค ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
17 นางนันท์นภัส  พงศ์ศศิกานต์ ครู โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
18 นางสุรีรัตน์  ป้องโล่ห์ ครู โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
19 นางมณัฐนิตย ์ กณัหา ครู โรงเรียนบ้านทุง่ตาแกว้
20 นางกานต์ชุดา  สุขดี ครู โรงเรียนวัดศิริบรรพต
21 นายสมเกยีรติ  แกน่เพชร ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
22 นางสุวรรณา  ศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
23 นางประไพ  กนิจ าปา ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
24 นางเพลินพศิ  ฉนุหอม ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้ า
25 นางจนิตนา  ผลมะตาด ครู โรงเรียนวัดโพธิง์าม
26 นางพรรัชดา  แสงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
27 นางอรุณี  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
28 นางศิริพร  ศรีรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
29 นางลาวัลย ์ หลิมวานิช ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
30 นางสุปราณี  สุขใจ ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
31 นางสาววิภาภรณ์  มานิมนต์ ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
32 นายสุรศักด์ิ  สุขใจ ครู โรงเรียนอนุบาลล านารายณ์
33 นายสิงห์ชัย  ทองขาว ครู โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
34 นายมณเฑียร  ภูท่ับทิม ครู โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
35 นางมยรีุ  ด้านวังขวา ครู โรงเรียนบ้านท่าดินด า
36 นางส าเนาว์  วงศ์วายรัุกษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าดินด า
37 นายบุญเทิด  วงษ์กาญจนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม
38 นางคมคาย  โตจนัทร์เกดิ ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม
39 นางจไุรรัตน์  สุวรรณเพชร ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม
40 นางฉลอง  ศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย



๓๘๑
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41 นายมนตรี  ตุลาการ ครู โรงเรียนนิคมล านารายณ์
42 นายสถติย ์ สร้อยสนธิ์ ครู โรงเรียนนิคมล านารายณ์
43 นางสาวศิริ  คงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
44 นางอมัพร  โคตรวงษ์จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
45 นางอไุรรัตน์  พศิประเทือง ครู โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
46 นางสาวประไพ  เกตุสกลุ ครู โรงเรียนบ้านเขาขวาง
47 นายกจิเกษม  รักษามาตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพฒันานิคม
48 นางจรรยา  รัตนแป้น ครู โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย
49 นางสาวสุนันทา  วงษ์ทอง ครู โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย
50 นางมนทนี  พรมโสภา ครู โรงเรียนวัดหนองนา
51 นางวันเพญ็  จกัรสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองนา
52 นายบ ารุง  ค าชู ครู โรงเรียนวัดหนองนา
53 นางสาวศิริพร  ช่วยทอง ครู โรงเรียนพรหมรังษี
54 นางสุนันทา  รัศมี ครู โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย
55 นางสุชาดา  พวงทวาย ครู โรงเรียนวัดด ารงบุล
56 นางจฑุาธิบด์ิ  พราหมณ์โสภี ครู โรงเรียนบ้านดีลัง
57 นายยทุธศักด์ิ  เชื้อสามารถ ครู โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
58 นางวันทนีย ์ วิบูลยพ์นัธ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวง
59 นางพารุณี  กาญจนภา ครู โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
60 นางกรองแกว้  ศรีสุมานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
61 นายบุญชู  ปัญจชัย ครู โรงเรียนบ้านเนินทอง
62 นางประภา  พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนทรัพยร์าษฎร์บ ารุง
63 นางสาววรรณกร  มาอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
64 นางถนอมศรี  โพธิ ครู โรงเรียนบ้านหัวล า
65 นางนิด  นิตยก์ระโทก ครู โรงเรียนบ้านหัวล า
66 นางเล็ก  ชูวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
67 นายเซ็น  กล้วยดี ครู โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
68 นางมณฑา  ค าคุณ ครู โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
69 นายวิเชียร  หรุ่นเลิศ ครู โรงเรียนบ้านด่านจนัทร์
70 นายวิชิต  แกว้พรม ครู โรงเรียนบ้านด่านจนัทร์
71 นางมยรีุ  รอดเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านสระเพลง
72 นางมลฑา  โคตรเพชร์ ครู โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
73 นายสมาน  โคตรเพชร์ ครู โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
74 นายวินัย  ปัจฉมิ ครู โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
75 นายหิรัญ  ปัน้โต ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอล าสนธิ (บ้านหนองรี)
76 นางยพุนิศรี  ทีดินด า ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที ่157



๓๘๒
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77 นายณรงค์  ฉ่ าแสง ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
78 นางเกษร  จนัพลับ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
79 นายสมบัติ  ชอบคุย ครู โรงเรียนบ้านไร่ทรัพยเ์จริญ
80 นางดารณี  ภาวะกลุ ครู โรงเรียนบ้านไร่ทรัพยเ์จริญ
81 นายมรกต  แกว้วรรณา ครู โรงเรียนบ้านห้วยนา
82 นายสมชาย  สิทธิเลิศประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดศิริบรรพต
83 นางละมัย  คงเดชา ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
84 นายสุชาติ  พนิดวง ครู โรงเรียนวัดโพธิง์าม
85 นางสาวสนทยา  แสงสว่าง ครู โรงเรียนวัดโพธิง์าม
86 นายมิลินท์  วงศ์วายรัุกษ์ ครู โรงเรียนบ้านสันตะลุง
87 นางบุบผา  วีระสัย ครู โรงเรียนบ้านท่าดินด า
88 นางเกื้อกลู  พลูสงค์ ครู โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว
89 นายจ านง  ในพมิาย ครู โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว
90 นางรวงทอง  กติิกาแดง ครู โรงเรียนบ้านนาโสม
91 นางนิตยา  ชูรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
92 นายเสถยีร  ไปเหนือ ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
93 นายพฒันศักด์ิ  พฒันจนัทรีกลู ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
94 นางชลอ  จนัทวงษ์ ครู โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
95 นายธงเจมิ  ออ่นจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านดีลัง
96 นางพรทิพย ์ ปฐมัง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 1
1 นายประสิทธิ์  พรมศรี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางวัลยา  ปุกมณี นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นางจารุวรรณ  สายค าฟู   ศึกษานิเทศก์
4 นายสมพร  นาคพทิักษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก 
5 นายทวีศักด์ิ  สายมิตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
6 นายจรัส  ไชยา   ผู้อ านวยการโรงเรียนพชิัยวิทยา
7 นายฐาณกร  กิ่งจนัทราสิน   ผู้อ านวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
8 นายสิงห์ทอง  ค าเขื่อน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่กล้วย 
9 นายสุเทียน  ฤทธิพรหม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล 

10 นายทวีทรัพย ์ จนัทร์มณี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่โจ้
11 นายประพนัธ์  เชื้อสิงห ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าโท้ง
12 นายมนตรี  เตชะตามี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา
13 นายกพล  เมืองยศ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเอื้อม
14 นางศศธร  เขาเรียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบเต๋ิน
15 นายศุภวัช  จ าฟู   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันก าแพง 
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16 นายมานะ  ใจบุญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกลู 
17 นายกติติกร  แกว้ใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
18 นายสมศักด์ิ  ฝ้ันค าอา้ย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง (ธงชัยศึกษา)
19 นางฆาสินี  พญามงคล   ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉตัร
20 นางพรณี  สืบกศุล   ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉตัร
21 นางสาวร าเพยีร  ต๊ะมะโน   ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉตัร
22 นางพลูทรัพย์  รักธีรภาพ   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
23 นางบัวลอย  สุวรรณกาศ   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
24 นายปริญญา  เรือนปิงวัง   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
25 นางทัศนีย ์ ไชยกนัทา   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
26 นางชไมพร  ปิยะกลุ   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
27 นางสาววราภรณ์  ปัญญาปลูก   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
28 นางกลุภา  แกว้อรุณ   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
29 นางวันดี  อนิดาวงศ์   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
30 นางพมิพมิล  ใจวงค์ษา   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
31 นางดวงรัตน์  จนัทร์ตาปัน   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
32 นางพงึใจ  รังคะวงษ ์  ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
33 นางเยาวนาฎ  นุภักด์ิ   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
34 นางบังอร  ร้อยกรอง   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
35 นางเพญ็ศรี  เทีย้ธิทรัพย์   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
36 นางพรปวีณ์  ไชยณรงค์   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
37 นางรวงทอง  รักษ์สกลุ   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
38 นางสมลักษณ์  สารธิวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
39 นางสุรางค์  พศิาลรุ่งโรจน์   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
40 นางสาวปฏิพร  ปินตาปลูก   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
41 นางวิไลพร  หอมบุบผา   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
42 นางบัวบาน  ตาเต็มดวง   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
43 นางจริาพร  ตาใส   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง (ธงชัยศึกษา)
44 นางสมจติต์  ยมสาธาร   ครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา
45 นายกฤษฎา  ศรีภูมินทร์   ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา
46 นางสาวดวงดาว  สุธีภัทรลาวัลย์ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา
47 นางวิไลวรรณ  ศรีสวัสด์ิ   ครู โรงเรียนวัดหัวฝาย
48 นางพชีาณิการ์  ถาแกว้   ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
49 นางปิยะพร  ศิลปภิรมยสุ์ข   ครู โรงเรียนวัดพระเจา้นั่งแท่น
50 นางสมพร  หล้าสมศรี   ครู โรงเรียนวัดน้ าโท้ง
51 นางกลัยา  ผัดผ่อง   ครู โรงเรียนวัดท่าสี
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52 นางดวงดาว  มณีเนตร   ครู โรงเรียนวัดท่าสี
53 นางโสรัตยา  ตามวงศ์   ครู โรงเรียนวัดค่ากลาง
54 นางเกษร  สุวรรณปัญญา   ครู โรงเรียนวัดค่ากลาง
55 นางสกลพรรณ  วุน้สีแซง   ครู โรงเรียนแม่แป้นวิทยา
56 นางอ าพนั  อติพลรัตน์   ครู โรงเรียนแม่กง๋วิทยา
57 นางดาวเรือง  คชพรม   ครู โรงเรียนแม่กง๋วิทยา
58 นางเบญจวรรณ  สันเทพ   ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา
59 นางศุภจติ  รัตนค าฟู   ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา
60 นางเบญจพร  คนเทีย่ง   ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา
61 นายค ารณ  ค าโท๊ะ   ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา
62 นางสรินท์ญา  บุญเป็ง   ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา
63 นางสมคบ  สุภากลุ   ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา
64 นางวลัยลักษณ์  เพช็รแสนงาม   ครู โรงเรียนพชิัยวิทยา
65 นางดวงจนัทร์  จ าภูวรรณ   ครู โรงเรียนปงยางคก (ทิพยช์้างอนุสรณ์)
66 นายชัชวารินทร์  อิ่นแดง   ครู โรงเรียนแม่กง๋วิทยา
67 นางทองเพยีร  อิ่นแดง   ครู โรงเรียนบ้านเอื้อม
68 นายภาดา  อดุมธาดา   ครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
69 นางเกสมาลา  กนัยะวงค์   ครู โรงเรียนบ้านใหม่
70 นายประพฒัน์  เครือค าขาว   ครู โรงเรียนบ้านใหม่
71 นางพมิพจ์นัทร์  พชัรด ารงกลุ   ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
72 นางอ าไพ  วุฒิกรณ์   ครู โรงเรียนบ้านหัวทุง่ (หฉ)
73 นายมนัส  ตุ้ยเต็มวงค์   ครู โรงเรียนวัดบ้านแขม
74 นางมณี  นันทะนา   ครู โรงเรียนบ้านหวด 
75 นางอมัพร  วงค์ไชย ครู โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกลู 
76 นางเพญ็ศรี  ค าวิชัย   ครู โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 
77 นายจ ารัส  ไชยศร   ครู โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 
78 นางสาวนิตยา  ชัยวงษ ์  ครู โรงเรียนทุง่ฝางวิทยา 
79 นางภัทรา  ปัญญายนื   ครู โรงเรียนบ้านแม่อาง 
80 นายสุพล  ปูหนุก   ครู โรงเรียนบ้านแม่เฟอืง 
81 นางยพุนิ  วงศ์ค าแน่น   ครู โรงเรียนบ้านพระบาท 
82 นางศรีวรรณะ  พรมแกว้งาม   ครู โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
83 นางสุรภ ี บัวแกว้   ครู โรงเรียนบ้านโป่ง 
84 นางสุปรีดา  มะลิ   ครู โรงเรียนบ้านโป่ง 
85 นางสาวอมัพรศรี  โสภณรัตนากร   ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
86 นางประภาศรี  ธรรมรัตน์พงษ ์  ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
87 นางมยรีุ  หอมอบ   ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
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88 นางพึง่บุญ  วงศ์ศาลา   ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
89 นายอนันต์  จ าเริญวรทศ   ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
90 นางจอมใจ  พยคัฆบุตร   ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก 
91 นางกนกกาญจน์  มาลัยทอง   ครู โรงเรียนบ้านห้วยอนู 
92 นายสมชาย  จริะ   ครู โรงเรียนบ้านห้วยอนู 
93 นางสุรัชฎา  กองนาค   ครู โรงเรียนบ้านห้วยอนู 
94 นางพมิสิริ  มาลัย   ครู โรงเรียนบ้านห้วยอนู 
95 นายจ ารัส  อติชาต   ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 
96 นางประทุม  แสนจติร์   ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 
97 นางนิรชา  หลักค า   ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 
98 นางกรรณิกา  สุภาพ   ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 
99 นางพนูศรี  ใจชุ่ม   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันก าแพง

100 นางทรงศรี  ฟใูจ   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันก าแพง
101 นางสุจริา  อนิทะนา   ครู โรงเรียนบ้านทุง่ฝาย 
102 นางสาวฑิตยา  เตชะลือ   ครู โรงเรียนบ้านทุง่ผา
103 นายบุญเรือง  อนิถา ครู โรงเรียนบ้านทุง่กล้วย 
104 นางอนงค์  สุรินทรามนต์   ครู โรงเรียนบ้านง้ิวงาม 
105 นางจนัทร์เพญ็  แกว้ดี   ครู โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 
106 นางมณฑิตา  หม้อศรีใจ   ครู โรงเรียนบ้านกาด 
107 นางดวงจนัทร์  กล่ันภูมิศรี   ครู โรงเรียนบ้านกาด 
108 นางยพุนิ  แกว้บุญเรือง   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟอ่นวิทยา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 2
1 นาย  วิบูลย ์ ทานุชิต ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายบุญโยง  วงค์ลังกา ศึกษานิเทศก์
3 นายมานะ  ยากองโค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุก
4 นายณรงค์  สุทธดุก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคต
5 นายเสน่ห์  ค าสุทธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวน้ า
6 นายฉลอง  กนัธะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปางกุ่มวิทยา
7 นายเฉลิม  กนัธะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย
8 นายชาติ  เทพแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุล าปางหลวง
9 นายสวัสด์ิ  ยศบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาแกว้

10 นายประจญั  ค าภีระแปง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ
11 นายชลวัฒณ์  มาปลูก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถอ้ย
12 นางยพุา  สายเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าโจ้
13 นายสมใจ  ค าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้
14 นายสนั่น  เทิม้แพงพนัธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน
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15 นายการันต์  จนัทร์ปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสบแม่ท า
16 นายณรงค์  ใจดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง
17 นางธันยช์นก  เตชะเต่ย ครู โรงเรียนบ้านแม่ทะ
18 นายทัศนะ  วิรุณวราทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ าโท้ง-บ้านฮ่อม)
19 นายสุคนธ์  สิทธิแปง ครู โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
20 นายสุรศักด์ิ  ตาธิ ครู โรงเรียนต้นธงวิทยา
21 นางมิ่งขวัญ  สุริยาอารักษ์ ครู โรงเรียนต้นธงวิทยา
22 นางคนึงนิจ  อยู่แจม่ ครู โรงเรียนบ้านหลุก
23 นายพนมพงค์  วงศ์ทาเครือ ครู โรงเรียนบ้านหลุก
24 นางวิไลวรรณ  ปินตาปลูก ครู โรงเรียนบ้านฮ่องห้า
25 นางเพญ็ฉาย  ธรรมะ ครู โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา
26 นายวิโรจน์  วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
27 นางอรพนิ  ธนะสาร ครู โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง
28 นางจนัทร์ฉาย  วังหล่อ ครู โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา
29 นางสาวรภัทกร  บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านนาดู่
30 นางบุญเยี่ยม  ฐิติศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านนาดง
31 นายปัฏวัฒน์  ปันบุตร ครู โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
32 นายธนยศ  สาริบุตร ครู โรงเรียนอมุลองรักขติานุเคราะห์
33 นางอมัรินทร์  อนิภิโล ครู โรงเรียนบ้านนาโป่ง
34 นางจรรยา  วิญญา ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห)์
35 นางอ านวยพร  สลีวงศ์ ครู โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
36 นางทองพนู  ปันบุตร ครู โรงเรียนบ้านดอนไชย
37 นางสาวดวงจนัทร์  แซ่ซือ ครู โรงเรียนวังหินวิทยา
38 นายสุพล  สายเปียง ครู โรงเรียนบ้านหนองถอ้ย
39 นางพมิพรรณ  มณีกาศ ครู โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี
40 นางจนัทร์ศรี  วิรุณวราทิพย์ ครู โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี
41 นายแผน  วงศ์ษา ครู โรงเรียนบ้านป่าจ้ า
42 นายทองสุข  สุขศิริสายศร ครู โรงเรียนบ้านฮ่องห้า
43 นายเชษฐ์  ชุ่มอนิจกัร์ ครู โรงเรียนบ้านหนอง
44 นางเสาวณีย ์ อบุลศรี ครู โรงเรียนบ้านบอม
45 นางจนิดารัตน์  ปาโกวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านออ้วิทยา
46 นายเทพ  โยธา ครู โรงเรียนบ้านใหม่
47 นางวราภรณ์  ศรีอิ่นแกว้ ครู โรงเรียนบ้านใหม่
48 นางสมจติต์  บุญเป็ง ครู โรงเรียนบ้านนากวาง
49 นายสุเชษฐ์  ดวงใจ ครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
50 นายแสวง  สมิทธิภาพ ครู โรงเรียนบ้านผาแมว



๓๘๗

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
51 นายสิงทอง  ปิมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวน้ า
52 นางสาวบัวจนัทร์  บุญสม ครู โรงเรียนแม่มอกวิทยา
53 นางสาวส าลี  มิ่งเชื้อ ครู โรงเรียนแม่มอกวิทยา
54 นางสาวทิพรัตน์  ธัมสีโร ครู โรงเรียนแม่มอกวิทยา
55 นางนภาพร  เวียงบาล ครู โรงเรียนบ้านท่าเวียง
56 นางนันทิยา  อริยะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปางอา้
57 นางพร้ิงแกว้  ข าศรี ครู โรงเรียนแม่วะวิทยา
58 นางผ่องพรรณ  ไชยเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลเถนิ (ท่านางอปุถมัภ)์
59 นางสุนิดา  เถนิบุรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเถนิ (ท่านางอปุถมัภ)์
60 นายสง่า  ปัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
61 นางนารีรัตน์  พมิพจ์นิดา ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
62 นางสุจติ  ชูเกยีรติ ครู โรงเรียนบ้านดอนไชย
63 นายประทุม  สุวรรณจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่า
64 นางสมพศิ  สร้อยเงิน ครู โรงเรียนวังหินวิทยา
65 นางดวงใจ  สุรินทร์ ครู โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
66 นางปราณี  ศรีหาค า ครู โรงเรียนบ้านแม่เต๊ียะ
67 นายมนัส  จนัทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห)์
68 นายวัชรินทร์  ค ากมัพล ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห)์
69 นางปราณี  เมืองค า ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห)์
70 นายธาดา  หล้าสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
71 นางพชิญาภา  กาญจนัมพะ ครู โรงเรียนศาลาวิทยา
72 นายเลอพงศ์  แกว้ค าน้อย ครู โรงเรียนวังพร้าววิทยา
73 นางนิตยา  ตุ้ยเต็มวงศ์ ครู โรงเรียนวังพร้าววิทยา
74 นางสุพร  ค ากมัพล ครู โรงเรียนวังพร้าววิทยา
75 นายสุเทพ  สุนันทะ ครู โรงเรียนวังพร้าววิทยา
76 นางภัทรียาภรณ์  จาดประทุม ครู โรงเรียนวัดนาแกว้
77 นางธิดา  เด่นแกว้ ครู โรงเรียนสบต๋ าวิทยา (แปงภักดีอปุถมัภ์)
78 นางจนิตกานท์  เสานอก ครู โรงเรียนสบต๋ าวิทยา (แปงภักดีอปุถมัภ์)
79 นางสาวรัชนี  จนัทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนสบต๋ าวิทยา (แปงภักดีอปุถมัภ์)
80 นายนพดล  ยศเรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านนาแกว้ประชารัฐ
81 นางวราภรณ์  นิยมพงษ์วิรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุล าปางหลวง
82 นายจกัรแกว้  นิลสวิท ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุล าปางหลวง
83 นางสมนึก  ทองเกษม ครู โรงเรียนบ้านดอนธรรม
84 นางศศิธร  ตันเจริญ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขาม (สาขาบ้านนาโป่งหาญ)
85 นายบุญราช  วังเวียง ครู โรงเรียนศรีลังกาวิทยา
86 นางทองศรี  ปากาศ ครู โรงเรียนศรีลังกาวิทยา



๓๘๘
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87 นายสมิทธิศักด์ิ  อนิทเสน ครู โรงเรียนศรีลังกาวิทยา
88 นางรัตนา  ทิพยก์ลุกานต์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
89 นางวิไล  ค านูน ครู โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
90 นางวันทนา  กนัทะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านปงแพง่
91 นางสมพร  อนิค า ครู โรงเรียนเสริมขวาวิทยา
92 นางจรีวรรณ  ทิวงศ์ษา ครู โรงเรียนเสริมขวาวิทยา
93 นางสมถวิล  ไชยชะนะ ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
94 นางปณิชา  คันธชุมภู ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
95 นางจนัทนา  เครือจนัต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง
96 นางจริยา  มังป๋อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจวัวิทยา
97 นายปิยะ  มังป๋อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจวัวิทยา
98 นายยก  มิ่งเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจวัวิทยา
99 นายอรรณพ  หลีแกว้เครือ ครู โรงเรียนบ้านสมัย

100 นายสาโรช  เส็งสุข ครู โรงเรียนบ้านน้ าหลง
101 นางธัญชนก  มูลประการ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
102 นายประเชิญ  ธิแปงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่พริกบน
103 นางสายหยดุ  ธนสิทธิสุ์นทร ครู โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 3
1 นายฉลองศักด์ิ  จตุัรัสพนัธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายเร่ิม  ใจเสมอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังแกว้วิทยา
3 นายสมชาย  จติใหญ่  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
4 นายจ าเนียร  สุจริต  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลวงแจซ้้อน 
5 นายสมพล  วิง่เร็ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่คาวิทยา
6 นายไกรศร  นามมะกนุา  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
7 นางสุพรรณี  ราหุรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านป่าเหว 
8 นางสาวสุรางศ์คณา  ตาสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าเหว 
9 นางหทัยทิพย ์ สืบศักด์ิศรีโรจน์  ครู โรงเรียนวังแกว้วิทยา

10 นายสมคิด  ไปเร็ว ครู โรงเรียนบ้านทุง่สะแกง
11 นางเหรียญ  ละออ  ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาใน
12 นางปิยธิดา  วงศ์วาน ครู โรงเรียนบ้านแพะ 
13 นางอรุณี  มูลค า  ครู โรงเรียนบ้านทุง่โป่ง
14 นายจ านงค์  ตัวละมูล  ครู โรงเรียนบ้านสบฟา้ 
15 นายบุญธรรม  ตากา๋ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ปี ้
16 นางเพญ็ศรี  หมั่นท า  ครู โรงเรียนบ้านแป้น
17 นางวิไล  สมใจ  ครู โรงเรียนแจซ้้อนวิทยา 
18 นางนิภา  สมมี  ครู โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สาขาบ้านทุง่ฝูง 



๓๘๙
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19 นางละเอยีด  แกว้ประภา  ครู โรงเรียนบ้านกอ่ 
20 นายพสุิทธิ ์ แกว้ประภา ครู โรงเรียนบ้านกอ่ 
21 นางวันทนีย ์ ศิริพนัธุ ์ ครู โรงเรียนบ้านหลวงแจซ้้อน 
22 นางฉวีวรรณ  ตรัสสุภาพ  ครู โรงเรียนบ้านเฮ้ีย
23 นายพรหมมินทร์  ปูย่า่ ครู โรงเรียนบ้านสวนดอกค า
24 นายคณาวุฒิ  ตาใย  ครู โรงเรียนบ้านสวนดอกค า
25 นางปิยนาฏ  ฟงัเพราะ ครู โรงเรียนบ้านสวนดอกค า
26 นายจ ารัส  วงค์วิชัย  ครู โรงเรียนบ้านวังโป่ง 
27 นายจติร  จติใหญ่  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
28 นางทัศนีย ์ อดุร  ครู โรงเรียนบ้านจง๋
29 นายพงเดช  เทพศิริ  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
30 นางอ าพร  จนัทรบุญมาวงศ์  ครู โรงเรียนบ้านถ้ า
31 นางอญัชลี  ใหม่ทา ครู โรงเรียนบ้านถ้ า
32 นางล าดวน  ประพนัธ์ปรีชา  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
33 นายชัยยนัต์  ศรีขติัย ์ ครู โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า
34 นายสุทัศน์  ต๊ิบปาละ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
35 นางวาลินี  ทองหล่อ  ครู โรงเรียนบ้านแม่แจม๋
36 นางสุกรรณิการ์  วงศ์เรือน ครู โรงเรียนบ้านขอวิทยา
37 นางกมลรัตน์  วรรณโสภา  ครู โรงเรียนบ้านแม่สุก
38 นายวิวัฒน์  ปราศรัย ครู โรงเรียนบ้านทุง่ส้าน 
39 นายสมศิลป์  วัฒนมณีกลุ ครู โรงเรียนบ้านน้ าจ า
40 นางแสงจนัทร์  ขยนัดี  ครู โรงเรียนบ้านสาแพะ
41 นางอรพนิ  เทียมเยน็  ครู โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สาขาบ้านทุง่ฝูง
42 นางคนึงนิจ  สารเชื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
43 นายวิเชียร  บุญฟู ครู โรงเรียนบ้านขอวิทยา 
44 นางเครือวัลย ์ ปรุงจติร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1
1 นายวีระ  สุขทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายพงษ์เทพ  มนัสตรง ศึกษานิเทศก์
3 นายอนิทอน  กนัไชยสัก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันป่าสัก
4 นายสนั่น  เรือนอนิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าพุ
5 นางธนกาญจน์  สุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนครเจดีย์
6 นายสมสกลุ  ศรีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเวียงยอง
7 นายสุเทพ  ศรีวิราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล้องหนองหอย
8 นายจ านงค์  สุรินทร์เปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร้องเรือ
9 นายสมศักด์ิ  ศักดาวิโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เมย
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10 นายนิวัติ  เพยีรพนัสสัก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทาป่าสัก
11 นายมานพ  ศรีกอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองงาม
12 นายเฉลิม  ชัยมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนเชตวันหนองหมู
13 นางกลุวรี  ค าทะแจม่ ครู โรงเรียนอนุบาลล าพนู
14 นางอทุุมพร  กญัจา ครู โรงเรียนอนุบาลล าพนู
15 นางสุรภี  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลล าพนู
16 นางนันทวรรณ  ไชยเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลล าพนู
17 นางพสิมัย  ยงพานิช ครู โรงเรียนอนุบาลล าพนู
18 นายสุวิทย ์ ทุนอนิทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลล าพนู
19 นางสาวจริาพร  จดัของ ครู โรงเรียนวัดหนองซิว
20 นางบุญรอง  ชมสนุก ครู โรงเรียนวัดหนองซิว
21 นางจไุร  พรหมวาทย์ ครู โรงเรียนวัดสันป่าสัก
22 นางนิตยา  เกยีรติคุณานนท์ ครู โรงเรียนวัดสันต้นธง
23 นางรุจริา  เทพวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสันคะยอม
24 นางสาวพรรณี  แสนทา ครู โรงเรียนวัดสะแล่ง
25 นางสาวทองพนู  ปัญญามณีศร ครู โรงเรียนวัดสะแล่ง
26 นางอ าภา  ปินตาศรี ครู โรงเรียนวัดล่ามช้าง
27 นางธิติมา  ศรภักดี ครู โรงเรียนวัดป่าแดด
28 นางกรรณิการ์  สีดาเพง็ ครู โรงเรียนวัดประตูป่า
29 นางนิลวรรณ  เพิม่พลู ครู โรงเรียนวัดทุง่ยาว
30 นางวัลภา  จี้ต๊ะนันท์ ครู โรงเรียนวัดต้นโชค
31 นางสาวสุธีรา  วงค์ตันกาศ ครู โรงเรียนวัดต้นโชค
32 นายยงยทุธ  อนิตารักษา ครู โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
33 นางอมัพร  ดวงงาม ครู โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
34 นายเล็ก  ใฝ่ขนัติ ครู โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
35 นางสุกญัญา  จนัทฉายา ครู โรงเรียนวัดกู่เส้า
36 นางพรรณี  โปธาวิชัย ครู โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
37 นางสาวทัศนีย ์ ไชยวงค์ษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
38 นางสิริกานต์  กณัทาพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
39 นางผกาพนัธ์  ศรีพายพั ครู โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
40 นางประภาภรณ์  ไชยวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
41 นางพรรณี  สุวรรณาภา ครู โรงเรียนบ้านสันมะนะ
42 นางสังวาลย ์ มายพุนั ครู โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
43 นางสาวทัศนีย ์ เขื่อนแกว้ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
44 นางนิวรณ์  เทียนบรรทัด ครู โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
45 นางทรรศนีย ์ จนัตาบุญ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ
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46 นางสาวศิริพนัธ์  สินธุปัน ครู โรงเรียนบ้านศรียอ้ย
47 นางอ าไพ  แท่งทอง ครู โรงเรียนบ้านศรียอ้ย
48 นางสังวาลย ์ แสนชนะ ครู โรงเรียนบ้านเวียงยอง
49 นางสาวณัฐพชัร์  ขจรวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านมะเขอืแจ้
50 นายเกรียงไกร  มูลรินต๊ะ ครู โรงเรียนบ้านมะเขอืแจ้
51 นางนงคราญ  ตาลเงิน ครู โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย
52 นางจรีพนัธุ ์ มงคลสิทธิ์ ครู โรงเรียนต าบลริมปิง
53 นางอมรา  จติตวะนา ครู โรงเรียนต าบลริมปิง
54 นางจริาภรณ์  โกมลธง ครู โรงเรียนต าบลบ้านแป้น
55 นายนันทร์  นันทะพงษ์ ครู โรงเรียนต าบลบ้านแป้น
56 นางอรุณี  อนุฤทธิ์ ครู โรงเรียนเชตวันหนองหมู
57 นางศิรี  ยะป้อม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้
58 นายสุรชัย  เทพาค า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้
59 นางจารุพรรณ์  เรือนสุภา ครู โรงเรียนวัดหนองสมณะ
60 นางกฤติมา  คงเกยีรติภาคิน ครู โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
61 นางสายสินธุ ์ ชนะกอก ครู โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
62 นางดวงฤดี  ชุนสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านกอ้ง
63 นางพนูพรรณ  ใจลังการ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านกอ้ง
64 นายอปุถมัภ์  ใจธัญ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าป่ากอ๋ย
65 นายนรินทร์  ไชยยอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเงือก
66 นายถนัด  กาสุยะ ครู โรงเรียนบ้านหนองเงือก
67 นางจนัทร์ศรี  มณีชัยกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองเกดิ
68 นางกรรณิการ์  รุจริานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเกดิ
69 นางจารุพร  สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย
70 นางสาวเบญจวรรณ  ริยะป่า ครู โรงเรียนบ้านโทกน้ ากดั
71 นางอรพนิธ์  ริยะป่า ครู โรงเรียนบ้านกองงาม
72 นายสมศักด์ิ  ไชยโย ครู โรงเรียนวัดอรัญญาราม
73 นางสุชาดา  ไชยโย ครู โรงเรียนวัดอรัญญาราม
74 นายณรงค์  จนิะกาศ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองลึก
75 นางวันเพญ็  อนิทะกนัฑ์ ครู โรงเรียนบ้านหล่ายทา
76 นางสาวธัญญา  ทอทอง ครู โรงเรียนบ้านสัน
77 นางชมเนตร  อนุจะน า ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
78 นางวิภาพร  สวัสด์ิอารี ครู โรงเรียนบ้านศรีทรายมูล
79 นายปริญญา  เลขนอก ครู โรงเรียนบ้านร้องเรือ
80 นายสมพล  นันต๊ะจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านแม่เมย
81 นางพรรณี  น้อยเครือ ครู โรงเรียนบ้านแพะยนัต์ดอยแช่
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82 นางสุภาพ  พรหมวาทย์ ครู โรงเรียนบ้านทาป่าสัก สาขาขนุตาล
83 นายเหรียญ  ธนเรืองสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านทาป่าเปา
84 นายอารี  วงศ์พนัสสัก ครู โรงเรียนบ้านทาทุง่ไผ่
85 นายเรืองศักด์ิ  วังค าฟู ครู โรงเรียนบ้านทาขมุเงิน
86 นางวรางคณา  บุญลือ ครู โรงเรียนบ้านดอยค า
87 นางสิรินทร  สุทธนะ ครู โรงเรียนบ้านดอยค า
88 นายนิล  ปาลี ครู โรงเรียนวัดห้วยยาบ
89 นางวิมลพร  เทพศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ
90 นางประภา  อภัยวาทิน ครู โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ
91 นางจอมจนัทร์  ดวงค าสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านธิ
92 นางอจัฉรา  ทัศนพยคัฆ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซ
93 นางจารุวรรณ  กองเงิน ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซ
94 นางเนาวรัตน์  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลล าพนู
95 นางปนัดดา  ภูมิพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านจ าบอน
96 นายอนันต์  ทิพวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว
97 นายช านาญ  น าปูนสัก ครู โรงเรียนบ้านหนองเกดิ
98 นางพกิลุ  ปูแดง ครู โรงเรียนบ้านหนองเกดิ
99 นายไพศาล  ปัญญาประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ

100 นางทัศนี  สงวนสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2

1 นายวสันต์  อนิทร์กล่ัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางแสงหล้า  ปัญญาแกว้ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
3 นายประสิทธิ ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์
4 นายวีรยทุธ  แยม้ศรีเกยีรติกลุ ศึกษานิเทศก์
5 นายจ านง  อปุระโจง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
6 นายประพาส  วงศ์ศรีใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแหน
7 นายนิคม  พรหมอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว
8 นางล าเจยีก  ยศชัย ครู โรงเรียนบ้านดอยแดน
9 นายบรรจง  วงศ์กาแกว้ ครู โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง

10 นางร าเพยีร  ทองแท้ ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุก
11 นางสุพนิ  ชัยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุก
12 นายมงคล  แกว้ยองผาง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขา้วหาง
13 นายตรีเนตร  ทิพยพ์ฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเล่ียง
14 นายสมใจ  ฮองกลุ ครู โรงเรียนบ้านนาเล่ียง
15 นางกาญจนา  ยิ้มทองหลาง ครู โรงเรียนบ้านปาง
16 นางอภิญญา  ตาสุยะ ครู โรงเรียนบ้านปาง
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17 นางอ านวยพร  วารีวหาเดช ครู โรงเรียนบ้านป่าพลู
18 นายทรงเดช  จนัทร์ชาติ ครู โรงเรียนบ้านม่วงโตน
19 นายปฐม  ตามูล ครู โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
20 นางยพุา  กาชาติ ครู โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
21 นายศิริชัย  อ่ าคิด ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาน
22 นางสุภาพนัธุ ์ เตจา ครู โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อปุถมัภ์)
23 นายวีระศักด์ิ  แจง้ไชย ครู โรงเรียนบ้านวังมน
24 นางไพรศรี  แสนหาญ ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
25 นายวิสุทธิ ์ เดชะบุญ ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลย
26 นายประสาน  ปัญญาค า ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลย
27 นางวัฒนา  สินธุบุญ ครู โรงเรียนบ้านสันวิไล
28 นางราศรี  รุ่นบาง ครู โรงเรียนบ้านสันวิไล
29 นางนิภา  จนิาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
30 นางราตรี  รัตนพรม ครู โรงเรียนบ้านห้วยกาน
31 นายถนอม  เมืองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยแทง
32 นางไพรวัลย ์ เตจะ๊วงค์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปันจอ๊ย
33 นายนิรุตต์  ศรีสง่า ครู โรงเรียนบ้านห้วยแพง่
34 นายพบิูลย ์ เสนยอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยหละ
35 นางสมบูรณ์  จตินารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหละ
36 นายพวั  ล้ินฤาษี ครู โรงเรียนบ้านห้วยห้า
37 นางสุมาลี  จนัหนิ้ว ครู โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
38 นางมงคล  ปวกพรมมา ครู โรงเรียนบ้านฮ่ัว
39 นายบรรจง  ปัญญาหลี ครู โรงเรียนวัดบ้านดง
40 นางพรทิพย ์ อนิทรสมพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านดง
41 นางสาวเสาวภา  เตอะสกลุ ครู โรงเรียนวัดบ้านดง
42 นายเกษม  อปุละกลู ครู โรงเรียนวัดวังหลวง
43 นางพชันี  อนิต๊ะ ครู โรงเรียนวัดเหล่าปงเสือ
44 นางสาววรรณธนา  ค าสุภา ครู โรงเรียนอนุบาลวังดิน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
1 นางจรียพ์ร  พรหมพทุธา นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
2 นางกรวรรณ  เล้ียงรักษา นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
3 นายมงคล  คณะศิริวงค์ ศึกษานิเทศก์
4 นายเกษม  ไชยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกนิแบ่งสงเคราะห์59
5 นายไพฑูรย ์ หงษ์แพง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยพชิัย
6 นายไพโรจน์  สิงห์ค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
7 นายพษิณุ  อตุสาหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน



๓๙๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
8 นายวัฒนะ  โยธาค ามี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดพระ
9 นางไพวรรณีย ์ สีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดเบีย้

10 นายพทิักษ์  ตาสาโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
11 นายสายณัห์  กลุบุตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
12 นางกลัยาณี  โกมาสถติย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเลย
13 นางวิญญู  โฉมนคร ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
14 นายสุรพงษ์  แกว้พลิารมย์ ครู โรงเรียนบ้านโพน
15 นายอภิชาติ  เหลืองสุวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านก าเนิดเพชร
16 นายศิรพงศ์  พทุธิมา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านก าเนิดเพชร
17 นายวีระยทุธ  ดาวงษา ครู โรงเรียนบ้านน้ าภู
18 นางศรีสุดา  ดาวงษา ครู โรงเรียนบ้านน้ าภู
19 นายวรยศ  นครขวาง ครู โรงเรียนบ้านหนองนาทราย
20 นายธนะสิทธิ ์ โปรถนัด ครู โรงเรียนบ้านยาง
21 นายธีรวัฒน์  เสมาเพชร ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย
22 นางมะลิ  ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านนาดอกค า
23 นางไพบูลย ์ จนัทนา ครู โรงเรียนบ้านกา้งปลา
24 นางประยรู  ไชยภา ครู โรงเรียนเพยีงหลวง 18
25 นางอริสา  พนัธ์กล้า ครู โรงเรียนบ้านกา้งปลา
26 นางดรุณี  วงษ์วชิรโชติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
27 นายมนัส  สิงห์สถติย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
28 นางวิรัฐยา  มีภูเวียง ครู โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
29 นางอธัยาศิลป์  เวชสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าบม
30 นายอ าไพ  แสนค าคูณ ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
31 นางอ าไพวิทย ์ ทุมสงคราม ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
32 นางพชัรินภรณ์  สมสงวน ครู โรงเรียนบ้านวังแคน
33 นางหนูพลอย  จนับุตรราช ครู โรงเรียนบ้านผาพอด
34 นายอนิทัศน์  ใจออ้ม ครู โรงเรียนบ้านปากยาง
35 นางอ าไพวัลย ์ วงภูดร ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
36 นางจรีะพรรณ  ศรีชะวรรณา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห"์
37 นายทัศนากร  วงศ์ดี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห"์
38 นางประพมิพนัธ์  สิงห์ขรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห"์
39 นายพพิฒัน์  ตันมิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห"์
40 นางรัตนาภรณ์  โพธิก์ลาง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห"์
41 นางประทุมวัน  เครือทองศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห"์
42 นางพรสวรรค์  นันทะผา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห"์
43 นายธีระพงษ์  ฮดลือชา ครู โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน



๓๙๕

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
44 นางประไพ  ป้องศิริ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
45 นางสุพศิ  ทะวิชัย ครู โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
46 นายสมยศ  เวียงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
47 นางสุวัฒนา  วรรณะเดชะ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
48 นายปรีดา  อนิทรเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
49 นางทัศนีย ์ นามศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
50 นางธนพรรณ  ศรีมังคละ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
51 นางสุจติรา  วงษ์ศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
52 นางผกากร  ศรัทธาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
53 นายคึกฤทธิ ์ แสวงผล ครู โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
54 นางนิรมล  จนัทิหล้า ครู โรงเรียนเมืองเลย
55 นางสุภาภรณ์  ศรพรหม ครู โรงเรียนเมืองเลย
56 นายชัยณรงค์  หงส์สิริ ครู โรงเรียนเมืองเลย
57 นายจกัรี  บุญชิต ครู โรงเรียนเมืองเลย
58 นางสาวศรีเสาวลักษณ์  สุขเสริม ครู โรงเรียนเมืองเลย
59 นางทัศนวรรณ  สุวรรณธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
60 นางจารุณี  คุ้มด้วง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
61 นางนฤมล  จนิดามุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
62 นางปิยะฉตัร  โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านสงาว
63 นางดรุณี  เบ้าแกว้ ครู โรงเรียนบ้านสงาว
64 นางศิวารัตน์  วรินทรา ครู โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
65 นางพศิมัย  บุรมย์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่
66 นางดวงใจ  ภูผ่าน ครู โรงเรียนบ้านนาเบน
67 นางอนงคาร  ศรพรหม ครู โรงเรียนบ้านห้วยพอด
68 นายอนันต์  จนัแดง ครู โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจติรวิทยา"
69 นางอรทัย  จนัทร์อว้น ครู โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจติรวิทยา"
70 นางบุญทัน  สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
71 นางจริาพร  หะพระวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
72 นายชาญชัย  จนัภูถิ่น ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก
73 นางบัวค า  ชัชวาลย ์       ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก
74 นางมัลลิกา  ยทุธวีระวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก
75 นางยพุนิ  เชื้อบุญจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
76 นางอรุณี  สอนสุภาพ ครู โรงเรียนบ้านนาโป่ง
77 นางอบุลศรี  แสนค าภา ครู โรงเรียนบ้านนาโป่ง
78 นางเรณู  อรุณแสงศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านท่าล่ี
79 นางจรูญศรี  มงคลสิน ครู โรงเรียนบ้านท่าล่ี



๓๙๖
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80 นางประเพญ็  เสถยีรขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านบวกอา่ง
81 นายค านวน  พมิพพ์ก ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
82 นางเสบีย่ง  ทานิล ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
83 นางพนมพร  วัลลภาชัย ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้มโพนสว่าง
84 นายอาคม  สอนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเมี่ยง
85 นายวิริยะ  แกว้สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านเมี่ยง
86 นางวราห์  หงษ์แพง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
87 นางวันทนีย ์ พรมศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
88 นางรุจริา  โพธิสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
89 นางนันทิรา  บุตรดีไชย ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
90 นางศมาภรณ์  พนัชะโก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
91 นางอนงค์  เพชรสังคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
92 นางกานต์สิรี  วอแพง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
93 นายสมศักด์ิ  สุระธรรม ครู โรงเรียนบ้านวังขาม
94 นางระเบียบ  นิลสาย ครู โรงเรียนบ้านแกง่ปลาปก
95 นายธนชัย  นนทะดี ครู โรงเรียนบ้านตาดซ้อ
96 นายบัวผัน  ศรีชมชื่น ครู โรงเรียนบ้านตาดซ้อ
97 นางรักชนก  สิทธิแกว้ ครู โรงเรียนบ้านคกเลา
98 นางสุปราณี  ทรงคาศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองปกติ
99 นางสุนีรัตน์  สีออ่น ครู โรงเรียนบ้านผาแบ่น

100 นางวิจติรา  พวงเกตุ ครู โรงเรียนบ้านผาแบ่น
101 นางสาวกาบแกว้  พลพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านบุฮม
102 นางสาวจตินภา  แซ่เจยีง ครู โรงเรียนบ้านบุฮม
103 นางศิริรัตน์  ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนบ้านแสนส าราญ
104 นางสาวอเุทือง  จ ารูญศิริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
105 นางพรรณา  บุตรสิมมา ครู โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเยน็
106 นายมาเวศน์  เพือ่นสงคราม ครู โรงเรียนบ้านสูบ
107 นายฉลอง  นามวงษา ครู โรงเรียนบ้านนาแขม
108 นายอ านาจ  อนันตะพงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
109 นางบุญได้  วรรณทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
110 นางมุณีย ์ ทองใบ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
111 นางสุมานี  โศณณายะ ครู โรงเรียนบ้านนาสีสลากกนิแบ่งสงเคราะห์59
112 นางภาวดี  จนัทร์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านกา้งปลา
113 นางระยอง  พระสว่าง ครู โรงเรียนมโนบุเรศรบ ารุงการ
114 นางสุกญัญา  คามแสน ครู โรงเรียนบ้านปากหมาก
115 นายค าพนั  แดงมี ครู โรงเรียนบ้านผากลางดง
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116 นายชาติชาย แกว้ยาศรี ครู โรงเรียนบ้านร่องไผ่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2
1 นายอนุพงษ์  ปริบาล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายขวัญชัย บัวโคกรัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
3 นายทวีศิลป์  ผิวบาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกซ้อ
4 นายวิรัตน์  พนัยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
5 นายธนกฤต  วชรมงคลสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกผักหวาน
6 นายสุภาพ  จนัทิหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล้า
7 นายสิริพงษ์  นามวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าออ้มเล้า
8 นายสุวรรณ  ขนัค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาซ าแซง
9 นายไสว  พรมเวียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยคะมะ

10 นายเตย  แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
11 นายธีระวุฒิ  บุตรวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์
12 นายโยชน์  ใต้ชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาสะนา
13 นายกมลศักด์ิ  ธาตุทาสี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
14 นายขนุทอง  เชื้อจนี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
15 นายสุระพล  ศรีน้ ายอ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากปวน
16 นายบุญเกดิ  พยหุะ ครู โรงเรียนบ้านนาอดุม
17 นายวิชัย  บุษบก ครู โรงเรียนบ้านนาอดุม
18 นายวิเศษ  เสนามา ครู โรงเรียนบ้านกกซ้อ
19 นายเรืองเดช  ผิวฝาด ครู โรงเรียนบ้านกกซ้อ
20 นางละคร  บรรพลา ครู โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
21 นางวิภาวรรณ  กงภูธร ครู โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
22 นายมนูญ  ศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกดุตอเรือ
23 นายสุรินทร์  แต่งภูเขยีว ครู โรงเรียนบ้านนาวัว
24 นายมานิตจร  ศรนารา ครู โรงเรียนบ้านนาวัว
25 นางอวยใจ  อาจปาสา ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น
26 นางวิลาสินี  อทุธตรี ครู โรงเรียนบ้านนาแก
27 นางรัชนีกร  จนัทนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านนาแก
28 นายส าราญ  สิงห์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาแก
29 นายสุพรรณ  จนัทนา ครู โรงเรียนบ้านเล้า
30 นางเพชรี  สีลาพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านเล้า
31 นายสุรศักด์ิ  สุขสร้อย ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
32 นายไสว  บุญสาร ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
33 นายแดง  มหาสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าออ้มเล้า
34 นางสุดใจ  มหาสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าออ้มเล้า
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35 นายเลิศชัย  สอนสุภาพ ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที ่120
36 นางวัชรี  ดอกจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที ่120
37 นายวิเนตร  พรหมอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที ่120
38 นายสุนันท์  จลุกองฮ้อ ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที ่120
39 นางมณเทียร  ทองดีเวียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง
40 นางศรีวิลัย  เฉวียงวาส ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ
41 นายสนอง  นาตรีชน ครู โรงเรียนบ้านลาด
42 นางสมบุญ  อนุชน ครู โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง
43 นางอรุณรัตน์  จนัทิหล้า ครู โรงเรียนบ้านโนน
44 นายค ามี  นามจมุจงั ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
45 นางบัวทอง  ธรรมกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
46 นายชุมพล  สิทธิชัยจารุเมธี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
47 นางประวิน  กระจา่งถอ้ย ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพงุ
48 นางอรนิตย ์ จนัทรศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพงุ
49 นายศรศักด์ิ  บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
50 นางเรวดี  คามะดา ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
51 นางส าลี  ค าดี ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
52 นายภัทรวุฒิ  เกษทองมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
53 นางศตกมล  พรหมมาศ ครู โรงเรียนบ้านวังสะพงุ
54 นายสมชาย  รัดมาน ครู โรงเรียนบ้านวังสะพงุ
55 นางรัศมี  จนัทเมือง ครู โรงเรียนบ้านวังสะพงุ
56 นางสมสมร  พลซา ครู โรงเรียนบ้านวังสะพงุ
57 นายพรชัย  สอนสุภาพ ครู โรงเรียนบ้านหนองง้ิวเหล่าแปน
58 นางบัวลอย  ติยาภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
59 นายวุฒิชัย  ค าดี ครู โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์
60 นางอรุณ  แกว้ศิริ ครู โรงเรียนบ้านกดุลันน้อยคีรี
61 นายส าเริง  สุนทราวิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
62 นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
63 นายยทุธศักด์ิ  สายค าภา ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
64 นายสมศรี  บุญหนัก ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
65 นางอารุณีย ์ ดีศรี ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
66 นายวีรยทุธ  บุตระมี ครู โรงเรียนบ้านโคกมน
67 นางวิไลวรรณ  บุตระมี ครู โรงเรียนบ้านโคกมน
68 นายพยพั  พรหมมิ ครู โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก
69 นางกรรณิกา  จรัสโภคธ ารง ครู โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก
70 นางบัวบาน  พรหมมิ ครู โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก
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71 นางธิดาพร  วรรณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านขอนยาง
72 นางละออ  พนัธุรั์ตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอเีกง้
73 นางพรประภา  วงศ์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านผาขาว
74 นางวันทนีย ์ พาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเด่ียว
75 นายสมดวง  สอนสุภาพ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเด่ียว
76 นายเวชยนัต์  ฮามธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา
77 นายคเชนทร์  มูลที ครู โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
78 นายบุญเทียน  ธนะสูตร ครู โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
79 นายวิชิต  ภูมิวิสัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้
80 นายบรรหาร  ดานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม
81 นางสาววิไลลักษณ์  ปลัดทุม ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม
82 นางกลุธิดา  เกษทองมา ครู โรงเรียนบ้านโคกแฝก
83 นางอรพนิ  ผิวบาง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายค า
84 นางสุวรรณ  ศรพรหม ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายค า
85 นางอรุารัตน์  คัมภ์บุญยอ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
86 นางสมถวิล  สุวรรณสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
87 นางวิจติรา  สีหะวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
88 นางเยาวภา  สร้อยจนัดา ครู โรงเรียนบ้านศรีอบุลพฒันา
89 นางสมปอง  อดทน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49
90 นางอรุณสิริ  พมิพเ์สน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49
91 นางบุญน า  อปุรีที ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
92 นายเอก  ถิ่นถาน ครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
93 นายประยรู  โสกณัฑัต ครู โรงเรียนบ้านห้วยผุก
94 นางประไพวัลย ์ โพธิโ์น ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
95 นางบุณยวีร์  เนาวราช ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง
96 นายบุญเลิง  เรืองเสนา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
97 นายศราวุธ  ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านพองหนีบ
98 นางสมยทุธ  แกว้พภิพ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอเีปีย้
99 นายพงษ์ศิลป์  แสงพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านผาสามยอด

100 นางระวีวรรณ  วงษ์ศรีวอ ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง
101 นางรักษณี  คามเขต ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
102 นางนิภาวรรณ์  โสสม ครู โรงเรียนบ้านปากปวน
103 นางวารี  พระคุณ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
104 นางพชันิบูลย ์ โสวันนา ครู โรงเรียนบ้านปากปวน
105 นางวรรณวิภา  สุวรรณค า ครู โรงเรียนบ้านปากปวน
106 นายเรืองกติต์ิ  โสดามา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ
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107 นายถนอม  ล่ามสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ
108 นางวาสนา  สีทาดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3
1 นายวชิรศักด์ิ  เนรมิตพานิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
2 นายชาญชัย  อนิแผลง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามาลา
3 นายชัยพสิิฏฐ์  กริสสมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสนุ่น
4 นายประวิตร  ยศพมิพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนภูเรือ
5 นายสนม  มาระวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูบค้อ
6 นายชัยยศ  นนทะโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนหนอง
7 นายเจริญ  ศรีพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกง่ม่วง
8 นายสมร  ก าเนิด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด
9 จา่สิบเอกทศพร  กลุด้วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกเหีย่น

10 นายเสถยีร  ชนะมาร ครู โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม
11 นางดารุณี  อนิทร์เพชร ครู โรงเรียนบ้านหนองอมุลัว
12 นางจนัทร์ทิวา  จนัทรมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
13 นางสุวรรณา  กาญจนสิน ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
14 นางพชิญ์สินี  เจริญชัยบัว ครู โรงเรียนบ้านนาหมูม่น
15 นางจารุณี  เนตรผง ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
16 นายสุพรรณ  ภูเกา้แกว้ ครู โรงเรียนบ้านนาแห้ว
17 นางปิยะรัตน์  ท้าวเงิน ครู โรงเรียนบ้านน้ าพงุ
18 นางพมิพลัิย  รูปสูง ครู โรงเรียนบ้านแกง่แล่น
19 นางมาวิณี  จนัทนพ ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
20 นายพลชัย  เชื้อบุญมี ครู โรงเรียนบ้านร่องจกิ
21 นางประไพ  ทาแกง้ ครู โรงเรียนบ้านสานตม มิตรภาพที ่101
22 นายวชิระ  เสนานุช ครู โรงเรียนบ้านปากหมัน
23 นายสุรสิทธิ ์ สินเธาว์ ครู โรงเรียนบ้านท่าศาลา
24 นางสุภาภรณ์  กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านนาขามป้อม
25 นายจงหวัง  จงสุขสันติกลุ ครู โรงเรียนบ้านตูบค้อ
26 นายค าดี  จนัทศร ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเมย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
1 นายสุรชาติ  บุญปอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นายธนินท์ธร  ศรีขาว นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นายปรเมษฐ์  สีหะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
4 นายสรวิทย ์ นามวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
5 นายพร  บุญน า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พฒันา)
6 นายบุญเทียร  เทพบุตรดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์)
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7 นายณัฐศิษฐ์  จวงพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยาง
8 นายทองใบ  ทองแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา
9 นายธวัชชัย  ศกนุะสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องสะอาด

10 นายวิทยา  สุภะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ
11 นายอานุภาพ  พมิพโ์คตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง
12 นายทองไข  พรหมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพยหุ์
13 นายสมสุข  สายเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง
14 นายธัชพงศ์  คลธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส้ัน
15 นายไพบูลย ์ พละศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละทาย
16 นายไพฑูรย ์ นามสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
17 นายมหัสศักด์ิ  บัวศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
18 นายรวย  จนัทร์กอ้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักขะ
19 นายเขม้  แกว้แดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพนัล า
20 นายทวี  อรุณโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหุง่หนองหว้าน้ าท่วม
21 นายวรวิทย ์ จติส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
22 นายสุทัศน์  บุญยี่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
23 นางสาวอรุณวรรณ  แกว้กล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองครก
24 นางกนัยา  ค าเพราะ ครู โรงเรียนบ้านกดุโง้ง (สิริราษฎร์บ ารุง)
25 นางกหุลาบ  ประกอบศรี ครู โรงเรียนบ้านโพนค้อ
26 นายทองค า  มารยาท ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น
27 นายธนวัฒน์  มะนู ครู โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์
28 นายอ าพร  ลาลี ครู โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่
29 นางสาวศุภกานต์  บุญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลกนัทรารมย์
30 นางอรจติ  โกมณเฑียร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
31 นายบุญส่ง  พมิพท์อง ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
32 นายธนัช  บุญสยมภู ครู โรงเรียนบ้านโนนแย้
33 นางอรพนิธ์  แกว้สว่าง ครู โรงเรียนบ้านบก
34 นางนาตยา  ผลาชิตร ครู โรงเรียนบ้านโพนค้อ
35 นางอรุณี  รัตนอรุณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเขง็เหล่าแค
36 นางจนิดารัตน์  ศรีโพนทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองค า
37 นางวัลลภา  จติรประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านกอก
38 นางเบญจรัตน์  ทองเถาว์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
39 นางอโณทัย  สีส่วน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
40 นางสาวชะไมพร  จนัทร์ทรง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
41 นายสมัย  ค าเลิศ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสังข์
42 นางกรรณิการ์  เจตินัย ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี (คุรุราษฎร์อนิทรสุภาผล)
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43 นางรัชนิกร  พุม่ไม้ ครู โรงเรียนบ้านหนองเตย
44 นางกลัยาภรณ์  ภูท่อง ครู โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
45 นายณรงค์พล  เกษกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
46 นายนิติ  พนัธ์ภา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
47 นางสุรัดดา  จนัทศิลา ครู โรงเรียนบ้านน้ าค า
48 นางศิริพร  สุรนารถ ครู โรงเรียนบ้านกอ่โนนหล่อง
49 นางจนัทร์เพญ็  มณีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคอนกาม
50 นางกลัยาณี  รุญเจริญ ครู โรงเรียนบ้านต าแยหนองเม็ก
51 นางศุลีมาศ  บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อย
52 นายเกรียงศักด์ิ  อนิตะนัย ครู โรงเรียนบ้านทุม่
53 นายยนตกจิ  สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านผักบุง้
54 นางฉวีวรรณ  อนิพานิช ครู โรงเรียนบ้านโพนขา่ (วินิตวิทยาคาร)
55 นางทวีสุข  แกว้ธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองครก
56 นางปราณี  แกว้พวง ครู โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
57 นางภัทราวรรณ  พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
58 นางสาวจลัณี  เหล่าเสถยีรกจิ ครู โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพฒันา
59 นางสาวพรพไิล  มนัสเกยีรติกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
60 นางพสิมัย  ชินโคตรพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
61 นางกาญจนาภรณ์  วงษ์โสภา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
62 นายสิทธิศักด์ิ  จนัทร์ค า ครู โรงเรียนบ้านกดุโง้ง (สิริราษฎร์บ ารุง)
63 นายสมศักด์ิ  ทรจกัร์ ครู โรงเรียนบ้านเจา้ทุง่
64 นางณิชา  ทองอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านสีถาน
65 นางพนัธุลี  พงศ์พรีะ ครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
66 นายไชยวัฒน์  บุญหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุสนามชัย
67 นางรัตนา  ชาลีกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา
68 นายชาญณรงค์  ทองจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ
69 นางนิตยา  ทองแสง ครู โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
70 นางสุณี  สืบสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
71 นายวีระชัย  อนุสินธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเจี่ย
72 นายบุญมา  สองเมือง ครู โรงเรียนบ้านดินด า
73 นายชาลี  ดรุณศรี ครู โรงเรียนบ้านนาดี
74 นางณีรนุช  ไชยปัญญา ครู โรงเรียนบ้านโพนขา่ (วินิตวิทยาคาร)
75 นางชวัลพชัร  เภาวนะ ครู โรงเรียนบ้านโพนค้อ
76 นางดุษณี  สิมณี ครู โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
77 นางปิยภรณ์  บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
78 นางมลิวัลย ์ บุญหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุสนามชัย
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79 นางณิชนันทน์  สารีบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแกว้ส าโรง
80 นายสุรชัย  ตามสีวัน ครู โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์
81 นายวิชิต  พรมดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)
82 นางรัชดาวัลย ์ จริพรพนิิต ครู โรงเรียนอนุบาลกนัทรารมย์
83 นางธนัญญาณ์  คลังแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
84 นางปริศนา  หวังผล ครู โรงเรียนบ้านเกาะ
85 นายวัฒนา  บุศบงก์ ครู โรงเรียนบ้านแกง้
86 นายปุณณวัฒน์  สอสอน ครู โรงเรียนบ้านเจา้ทุง่
87 นายสันติ  ริเร่ิม ครู โรงเรียนบ้านเจี่ย
88 นายชัยวัฒน์  เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์
89 นายนิพนธ์  ดวงมาลา ครู โรงเรียนบ้านน้ าค า
90 นางเนาวรัตน์  ริเร่ิม ครู โรงเรียนบ้านโนนผ้ึง
91 นางรัชนี  สายพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
92 นางกาญจนา  พวงสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านหนองแกว้ส าโรง
93 นายศรชัย  จนัครา ครู โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแกว้หนองอยีา่
94 นางเกษร  นาคโทน ครู โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ
95 นางวิมพว์ิภา  พลอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านจอมวิทยา
96 นางมุกดา  อภิรมยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโพนยาง
97 นางพรรณี  ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุสนามชัย
98 นายสุวิช  สังขศ์รี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์
99 นางศิริลักษณ์  ออ้มแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองสนม

100 นางสมควร  กลุพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโอง
101 นายวิจยั  เจอืจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านฮ่องแขด้ า
102 นางรัตนา  พมิพโ์คตร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
103 นางเขษมศรี  จลุวรรณา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
104 นางสาวจนิตนา  โพนแกว้ ครู โรงเรียนบ้านคูซอด
105 นางสุภาภรณ์  ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านต าแยหนองเม็ก
106 นายวิเชียร  สมใจ ครู โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
107 นางยพุเรศ  โสรจศรีสม ครู โรงเรียนบ้านหนองครก
108 นายประสงค์  มะนู ครู โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแกว้หนองอยีา่
109 นายสมหมาย  อนิทร์สุข ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาเขง็-กอไหล่
110 นายปรีชา  คงมิยา ครู โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
111 นางทมาภรณ์  กาลพฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านแทงวิทยา
112 นางสุนันทา  บาอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฎ)์
113 นางอรจนัทร์  ปานปิน่ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์
114 นายเรืองศรี  ภูพวก ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
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115 นางพรสวรรค์  มนตรี ครู โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้
116 นางสัญญา  สุภาพ ครู โรงเรียนบ้านสบาย
117 นางวิไล  พชิัยวัตต์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
118 นางเตรียมใจ  ไชยปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองครก
119 นายนิรันดร์  สรรพศรี ครู โรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์)
120 นายรังสรรค์  เบ้าทอง ครู โรงเรียนบ้านอปิาด
121 นางสนทนา  ทองลือ ครู โรงเรียนอนุบาลอ าเภอน้ าเกล้ียง (เขนิ)
122 นายสมศิลป์  แกว้จนัทร์ ครู โรงเรียนตะดอบวิทยา
123 นายอนุศักด์ิ  รังษี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
124 นางสุวรรณศรี  บุศบงก์ ครู โรงเรียนบ้านคอนกาม
125 นายกติติพงษ์  หงษ์อนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์)
126 นางจาริณี  สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองค า
127 นางพชันี  พนัธุม์ี ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
128 นางอรทัย  เกตุงาม ครู โรงเรียนบ้านคูซอด
129 นางชุติมา  ไทยสะเทือน ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้อย
130 นายสุข  วันลิโก ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง (มธุลีห์ประชาสรรค์)
131 นายพงษ์ศักด์ิ  อนิทพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
132 นางเฉลียว  อมัภรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสบาย
133 นายประดุง  กิ่งเกตุ ครู โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง
134 นางสนอง  สรรพศรี ครู โรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์)
135 นางภิญสุภา  เครือพงษ์ศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
136 นางเคลือบค า  สามสี ครู โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที ่226
137 นายจ าเริญ  อาษากจิ ครู โรงเรียนบ้านคูบ
138 นางนิตยา  สอสอน ครู โรงเรียนบ้านโนนอปีังโพนวัว
139 นางพศิมัย  กล้ายทุธ ครู โรงเรียนบ้านหนองอกีว่าง
140 นางสาวขรินทิพย ์ ศรีพวงเพชร ครู โรงเรียนตะดอบวิทยา
141 นายศิริศักด์ิ  พละศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที ่226
142 นายไพโรจน์  กิ่งพลิา ครู โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่
143 นายศุกร์กติ  ศรีสุนนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้
144 นางอรนิดา  สีหาบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองสนม
145 นางหริรัตน์  ใจสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองเขง็เหล่าแค
146 นางประไพ  วรรณศรี ครู โรงเรียนบ้านกดุโง้ง (สิริราษฎร์บ ารุง)
147 นางฉนัทนา  ดวงตะวัน ครู โรงเรียนบ้านเจา้ทุง่
148 นายสิทธิ ์ บุญมา ครู โรงเรียนบ้านผักขยา่ใหญ่
149 นายบุรี  คันศร ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
150 นางมยรีุ  พรหมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองค้า
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151 นางสุพฒัน์  ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเตย
152 นางฉวีวรรณ  ทาปทา ครู โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนไต้
153 นางสาวประไพศรี  สุรวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านทาม
154 นายสุนทร  ทองสา ครู โรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์)
155 นายอาคม  ค าอดุม ครู โรงเรียนบ้านแวด
156 นายพศิิษฐ  ชื่นจติร ครู โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
157 นางฐิตาภา  ประสานจติร ครู โรงเรียนบ้านโพธิโ์นนจานอลีอก
158 นายสดใส  พรมตา ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
159 นายนิโรจน์  ปัญญาดี ครู โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะยา่
160 นางสุรินนา  ภูดีปิยสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านผักขะ
161 นางจงกลณี  เชิดสะภู ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
1 นางรุ่งนภา  ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์
2 นายค าดี  ทองเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอย
3 นายสุบรรณ  การะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสนแกว้หนองคูไซ
4 นายเกยีรติณรงค์  ค าโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนจนิดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)
5 นายทองปัญญา  โสระพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง (วิทยาราษฎร์)
6 นายอรุณ  พรหมคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
7 นายประยรู  สงค์พมิพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโทะ
8 นายวิรัตน์  มั่นสนธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ ์(เป๊าะมิตรภาพที ่203)
9 นายสุพชิ  แดงบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง

10 นายวิเชียร  ทุมพฒัน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชือก
11 นายศรวุฒิ  ศรีเพช็ร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
12 นายสมปอง  รินทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยขาม
13 นางเสาวลักษณ์  ทองผิว ครู โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
14 นางนิภา  ครองงาม ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลท่าโพธิม์ิตรภาพที ่204
15 นายเชวง  ผาสุก ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลท่าโพธิม์ิตรภาพที ่204
16 นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าออ้มน้อย
17 นายฐานิฎฐ์  ศรีธนสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์
18 นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล ครู โรงเรียนบ้านจกิ
19 นายประมวล  ปัดชา ครู โรงเรียนบ้านบัวหุง่ (รัฐราษฎร์สามัคคี)
20 นางพจนี  ไชยมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองกก
21 นางวราภรณ์  ดาวเรือง ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
22 นางศรินทิพย ์ เพง็ธรรม ครู โรงเรียนบ้านโก
23 นายรุ่งฟา้  ทองกลม ครู โรงเรียนบ้านแสนแกว้หนองคูไซ
24 นายมานิต  บุญอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน



๔๐๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
25 นายประเสริฐ  จนัทร์เหลือง ครู โรงเรียนบ้านหนองสวง (อสพป.2)
26 นายสุระชัย  วรเลิศ ครู โรงเรียนบ้านสระภู
27 นายวีระศักด์ิ  นาครินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลอทุุมพรพสัิย
28 นางอไุรจติ  เสมอสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง
29 นายวิชัย  พะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง
30 นางอรุณศรี  จนัทศิลา ครู โรงเรียนบ้านออ้มแกว้
31 นายสว่าง  ดวงอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
32 นางสุวรรณศรี  จ าปี ครู โรงเรียนบ้านกงพาน
33 นางอไุรวรรณ  ศรีบาล ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไชย (พฒันานุสรณ์)
34 นางธนพร  ปัทถาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไชย (พฒันานุสรณ์)
35 นางบุญเรือง  จนัทร ครู โรงเรียนบ้านขะยงู (ขะยงูศิลป์ศึกษา)
36 นางปรียานันท์  ค าภากลุ ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง
37 นางสยมุพร  ไชยมนตรี ครู โรงเรียนบ้านปะอาว
38 นางสนิทศรี  ศรชัย ครู โรงเรียนบ้านส าโรง (วิทยาราษฎร์)
39 นางชไมพร  ไชยสาร ครู โรงเรียนบ้านกอ่ (ราษฎร์นุกลู)
40 นางรุ่งฤดี  ปราณีกจิ ครู โรงเรียนบ้านยางบอน (อ าพานุสรณ์)
41 นายนิยม  เติมใจ ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
42 นายวุฒิศักด์ิ  วรเลิศ ครู โรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบ ารุง)
43 นางพศิมัย  แท่นศร ครู โรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบ ารุง)
44 นายสุรชัย  วันทรวง ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อปุถมัภ์)
45 นางรัตนา  บึงไกร ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ราษฎร์บ ารุง)
46 นายฤทธิรงค์  พวงค า ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
47 นางบุญเล่ียม  เพง็มะดัน ครู โรงเรียนบ้านเกบ็งา (ประชารัฐพฒันา)
48 นางแสงจนัทร์  กระมล ครู โรงเรียนบ้านคลีกล้ิง
49 นางสมบูรณ์  ดวงดาว ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
50 นายพรชัย  จนัทร์ออ่น ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม)
51 นางวิบูลยศ์รี  แหวนหล่อ ครู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
52 นางวรวรรณ  จนัทรกลู ครู โรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกลู)
53 นายธีระ  มีชัย ครู โรงเรียนบ้านตัง
54 นางพวงผกา  อดุมพร ครู โรงเรียนบ้านเชือก
55 นายวาด  ศรีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านมะฟกั
56 นางสุพรรณี  ปัดชา ครู โรงเรียนบ้านบัวหุง่ (รัฐราษฎร์สามัคคี)
57 นายโชค  พรหมคุณ ครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
58 นายยทุธพงษ์  บุญภา ครู โรงเรียนบ้านโกทา
59 นางลักขณา  กณัฑ์หา ครู โรงเรียนบ้านโกทา
60 นายพสัินต์  ศรีค าภา ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)



๔๐๗

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
61 นายชาญณรงค์  พรหมทา ครู โรงเรียนบ้านโก 
62 นางดาวเรือง  จนัทะพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่
63 นายทวี  ค าแสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่
64 นายสมภาร  อาสา ครู โรงเรียนบ้านสร้างปี่
65 นายเฉวียน  บุญช่วย ครู โรงเรียนจนิดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)
66 นายถวิล  วังศรีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
67 นางนวลฉวี  คัมมัน ครู โรงเรียนอนุบาลอทุุมพรพสัิย
68 นายปิน่  กาญจรัส ครู โรงเรียนบ้านพงพรต
69 นางสนิท  งามล้วน ครู โรงเรียนบ้านฟา้ผ่า
70 นายไทย  ศรีสุระ ครู โรงเรียนบ้านกา้นเหลือง (คุรุราษฎร์วัฒนา)
71 นายประภาส  งามเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
72 นายสันทัด  โนนศรี ครู โรงเรียนบ้านขวาว
73 นายสุรัตน์  ดวงแกว้ ครู โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม
74 นางสมพร  สุวรรณพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านปะหละ
75 นางกอบพร  ชมชื่น ครู โรงเรียนบ้านแข้
76 นายวิทูรศักด์ิ  ศิริจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านแข้
77 นางพจนา  ทิศเสถยีร ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที ่161
78 นางสมคิด  บุญเยน็ ครู โรงเรียนบ้านทุง่สว่าง (ราษฎร์พฒันา)
79 นายวิบูลย ์ ศรีกลุ ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (คุรุราษฎร์พฒันา)
80 นางฉลวยศรี  ศรีกลุ ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (คุรุราษฎร์พฒันา)
81 นางจริาพร  จลุละศร ครู โรงเรียนบ้านอี่หล่ า (ราษฎร์นุสรณ์)
82 นายทวีวัฒน์  บุตรเพชร ครู โรงเรียนบ้านโคกหล่าม (รัฐราษฎร์สามัคคี)
83 นายบวรวิช  เลขลบธนาทิพ ครู โรงเรียนบ้านโนนน้อย
84 นายสวัสด์ิ  อนุพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านค้อโนนเพก็
85 นายวิริยะ  ช านิกลุ ครู โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
86 นายทองเยี่ยม  นาครินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองส าโรงน้อย
87 นายควง  อนิทร์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านขะยงู 
88 นายศรีริพนธ์  เดียงสา ครู โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
89 นายธเนศ  โฉมรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
90 นายไพยมาส  บุติมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น
91 นายคงฤทธิ ์ ผาธรรม ครู โรงเรียนบ้านตาทอง
92 นางสมัย  รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
93 นายเกษม  ทองปราบ ครู โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
94 นางมาลัย  ผาค า ครู โรงเรียนบ้านจานแสนไชย
95 นางสาวเพญ็ศรี  พรหมคุณ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ ์(เป๊าะมิตรภาพที ่203)
96 นางสาวอญัชลี  พรหมคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู



๔๐๘
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97 นางอมัพร  กรแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหาด (อสพป.13)
98 นายอนันต์  ดาแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน
99 นางรัชนีกร  โยธิคาร์ ครู โรงเรียนบ้านโคก 

100 นายสมควร  อนุพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านโคก 
101 นายไพรัตน์  ใบเขยีว ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
102 นายขนุหาญ  อตุมี ครู โรงเรียนบ้านอเีซ (คุรุราษฎร์วิทยา)
103 นายธวัชชัย  วงศ์จอม ครู โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
104 นายสุรเชษฐ์  ทองดี ครู โรงเรียนบ้านแต้มะหล่ี
105 นางวรรณภรณ์  กระมล ครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเด่ือ
106 นางวารี  อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเด่ือ
107 นายประเสริฐ  อายยุนื ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม)
108 นางทองม้วน  โสดถานา ครู โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
109 นางจนิตนา  ทองด้วง ครู โรงเรียนบ้านดู่ค้อ
110 นายประทวน  บรรลังค์ ครู โรงเรียนบ้านสระภู
111 นายเสง่ียม  ค าเคร่ือง ครู โรงเรียนบ้านกงุ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
1 นางพจนา  นรมาศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นายสมพงษ์  ค าเสียง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ
3 นายท านุ  ไพศาลสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกนัทรารมย์
4 นายอ านาจ  สว่างภพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
5 นายด าริห์  อ านวยสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกลู
6 นายปฏิญญา  จนัทรชิตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขขุนัธ์วิทยา
7 นายทวีชัย  ค าแพง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล็ก
8 นายนิกร  อภัยสม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง
9 นายส าราญ  ทองมนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพงกอก

10 นางวราภรณ์  กองทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท านบ
11 นายพงษ์สันต์  ทองแยม้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลา
12 นายรุ่งศักด์ิ  ศรีเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระโพธิช์่างหม้อ
13 นายสมควร  ระยบัศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงตาเจน็
14 นายจรัล  พุม่เพช็ร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่
15 นายสิทธิเทพ  ทองบาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน
16 นายประกอบ  สายแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอารีพทิยา
17 นายอาภรณ์  แกน่สาร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
18 นางพศิมัย  สนิท ครู โรงเรียนบ้านดองก าเม็ด
19 นางนุชนาถ  ศรีเลิศ ครู โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
20 นายลิขติ  ประทุมมาลย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
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21 นายเขยีน  แกน่เกษ ครู โรงเรียนบ้านตาดม
22 นางบุญเจอื  ค าสวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว
23 นางวัฒนะ  แกน่เกษ ครู โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
24 นางนิราพร  ต้นเกตุ ครู โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
25 นายชลจรัิฎฐ์  ค ามา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
26 นางบุญชู  นามบุตร ครู โรงเรียนบ้านสมอ
27 นางเสาวนีย ์ โคษา ครู โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
28 นายอดุร  กอ้นค า ครู โรงเรียนบ้านเหล็ก
29 นายสุวิน  บุญเยี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
30 นายสุนทร  เกษกรณ์ ครู โรงเรียนหนองอารีพทิยา
31 นายศักดา  พงษ์ธนู ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
32 นายเศรษฐา  แสงมาศ ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
33 นายประเสริฐศิลป์  กลางมณี ครู โรงเรียนบ้านองักลุ
34 นางพรสวรรค์  กายราช ครู โรงเรียนบ้านนากอ๊ก
35 นายสังเวียน  ประกอบกจิ ครู โรงเรียนบ้านนากอ๊ก
36 นางผ่องพทิย ์ เตียศิริวัฒนประภา ครู โรงเรียนบ้านดองก าเม็ด
37 นางสุจยี ์ พลภักดี ครู โรงเรียนบ้านตรางสวาย
38 นางเบญจวรรณ  ดวงธนู ครู โรงเรียนบ้านระกา
39 นางสมจติ  แพงอก ครู โรงเรียนบ้านมะขาม
40 นายส าเร็จ  ยนืนาน ครู โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
41 นางละเอยีด  เลิศศรี ครู โรงเรียนบ้านตาอดุ
42 นายนิพทัธ์  ภักดี ครู โรงเรียนบ้านตาอดุ
43 นายยนั  สมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี
44 นางสุภาณี  อดุรพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านโสน
45 นายประภาส  ไชยโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโสน
46 นางอมัพร  บุญมาก ครู โรงเรียนสวงษ์พฒันศึกษา
47 นางสุภาวดี  สมพงษ์ ครู โรงเรียนสวงษ์พฒันศึกษา
48 นางจริาภรณ์  มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่
49 นางเพญ็ตรา  บุดดาห์ ครู โรงเรียนบ้านเริงรมย์
50 นายนึก  พลค า ครู โรงเรียนบ้านกนัแตสระรุน
51 นางสมใจ  บุญหวาน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกลู
52 นางอสิรีย ์ เมธีอนุการกลู ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกลู
53 นางธิติพร  เขยีนจมู ครู โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขมุปูน
54 นายชม  เขม็ทอง ครู โรงเรียนบ้านตาเปียง
55 นางกญัญาสิริ  เชื้อทอง ครู โรงเรียนบ้านไฮเลิง
56 นางเบญจวรรณ  พรมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านไฮเลิง
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57 นายโสภณ  รัตนะ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
58 นายสมใจ  ครบอยู่ ครู โรงเรียนบ้านไฮน้อย
59 นายอภิชา  ม่วงออ่น ครู โรงเรียนบ้านสามขา
60 นางวรุณีย ์ อารีย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหล่ี
61 นายสวาท  พงษ์ธนู ครู โรงเรียนบ้านนาวา
62 นางสุชาดา  ลวดชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านขามฆ้อง
63 นายธนพงศ์  อสิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไฮ
64 นางจนี  อนิทร์จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเหล็ก
65 นางฉวีวรรณ  วติวุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสนาย
66 นายฉลาด  สีหบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
67 นายจ านาญ  ดอกพวง ครู โรงเรียนบ้านไม้แกน่
68 นางวิภาวรรณ  สุพรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
69 นายประยรู  ธรรมษา ครู โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน
70 นายค ารณ  พจิารย์ ครู โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน
71 นางธัญมน  สิงห์ค า ครู โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
72 นายสะอาด  ดาประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
73 นางปราณี  สีหาบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
74 นายไพจติร์  ทองจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
75 นางผาดเรณู  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
76 นายจ านงค์  จนัเทศ ครู โรงเรียนบ้านนกยงู (อสพป.30)
77 นายสุพฒัน์  ติละบาล ครู โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิท์อง
78 นางสุนันท์  จนัทวี ครู โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
79 นางพมิลสิริ  โพธิสั์งข์ ครู โรงเรียนบ้านแซรไปร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4
1 นายสุวคนธ์  เรืองมณีวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
2 นายบรรจง  นวลแยม้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอปุถมัภ์)
3 นายณรงค์  จ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขนุหาญ (สิ)
4 นายฤทธิรุทร  บุษบงก์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บ ารุง)
5 นายธนะศักด์ิ  ธนะศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
6 นายนิรภัย  ศรแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกนัทรอม
7 นายไชยโรจน์  ยอดสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ
8 นายสงวน  สีลากลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกนัตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)
9 นายกนัหา  สังขสั์มฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเส่ืองขา้ว

10 นายประสิทธิ ์ สร้อยมาลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)
11 นางสาวเพญ็ศรี  สารีบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
12 นายบุญเล่ง  บุตรศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพงุ
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13 นายประดิษฐ์  ผาธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน
14 นายเกา้  อทุัยกรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาแบน
15 นายบุญส่ง  สายลาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุน
16 นางนารถน้อย  ไชยพล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว่าง
17 นายเสง่ียม  หนูนวล ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
18 นางมะลิ  ทาสมบูรณ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา27 (บ้านช าเม็ง)
19 นางวรรณา  รัตนา ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
20 นางสาวอร่ามศิลป์  ยนืยาว ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
21 นางสาวอไุร  ยอ่มมี ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
22 นายสมัคร  เถาหอม ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
23 นางเฉลิมศรี  มีศรี ครู โรงเรียนบ้านกระบี่
24 นางนภาศรี  ยรุศักด์ิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกระมัลพฒันา
25 นางอญัชลี  ตะเคียนจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านกระมัลพฒันา
26 นายสมเพยีร  ต้ังมั่น ครู โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอทุิศ)
27 นายกญุชร  กลมพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านกนัทรอมน้อย
28 นางสุทธิณี  บัวแยม้ ครู โรงเรียนบ้านแก
29 นางนงเยาว์  พากเพยีร  ครู โรงเรียนบ้านขนา
30 นางรัตนาภรณ์  วาทิน ครู โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พฒันา)
31 นายเฉลิม  นิสวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี)
32 นางลักขณา  ปรัสพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
33 นายปรีชา  บุญสุข ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
34 นางธัญญาภรณ์  ไชยโคตร ครู โรงเรียนบ้านจ านันสายเจริญ
35 นายบัณฑิต  กลมพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านช าแจงแมง
36 นางสุขวิชัย  บุญลี ครู โรงเรียนบ้านซ าขี้เหล็ก
37 นางสาวปราณีต  ทองปลูก ครู โรงเรียนบ้านซ าขี้เหล็ก
38 นายบุญช่วย  เขยีวออ่น ครู โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)
39 นางอรุณรัศมี  คมศรี ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
40 นางพรทิพย ์ สอนสา ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
41 นายถวิน  ค าไชย ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
42 ว่าทีร้่อยโทสมเชื้อ  ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น
43 นายวินัด  อุ่นแกว้ ครู โรงเรียนบ้านตานวน
44 นางเพช็ร์  อุ่นแกว้ ครู โรงเรียนบ้านตานวน
45 นางสาวปัทมาภรณ์  บุญทอง ครู โรงเรียนบ้านตาปรก
46 นางดนิตา  วงษาสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่กอกหนองเกาะ
47 นายสังคม  ดุษฎีกลุ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขนวน
48 นางวงรัตน์  ดีนันท์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บ ารุง)
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49 นางสตริยาภรณ์  ละมูล ครู โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
50 นายฉลอง  กมุพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอปุถมัภ์)
51 นายบัวเรือน  ล าภา ครู โรงเรียนบ้านน้ าขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอปุถมัภ์)
52 นางพชัราพนัธ์  พงษ์เหล่าข า ครู โรงเรียนบ้านโนนน้ าออ้ม
53 นายกติติพศ  สุติบุตร ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนค า-หนองศาลา
54 นางอมัพร  สีพล ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนค า-หนองศาลา
55 นางปรานี  บาลยอ ครู โรงเรียนบ้านโนนออ้
56 นางวิไลวรรณ  สุวรรณกฏู ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
57 นายประยนต์  บุญเฟรือง ครู โรงเรียนบ้านบักดอง
58 นางปิยะนาถ  คูณโคตร์ ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
59 นางอรุวี  ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปะทาย
60 นายประมวล  อนิอกัษร ครู โรงเรียนบ้านผือ
61 นางองิอร  แทนค า ครู โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห)์
62 นางบัวเลียน  ถงุจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห)์
63 นางอมรรัตน์  กองกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านพงิพวย (เสียงราษฎร์พฒันา)
64 นายวิวุฒิ  พลิากลุ ครู โรงเรียนบ้านเพก็
65 นางกญัญา  กาญจนพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน (อนิทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
66 นางสุดใจ  นามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน (อนิทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
67 นางพชัรกาญจน์  ไทยสะเทือน ครู โรงเรียนบ้านภูดินพฒันา
68 นายเหมือน  เหล่ียมโลก ครู โรงเรียนบ้านระโยง
69 นายโสภณ  ประวัน ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
70 นางเฉลิมพนัธ์  พวงศรี ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
71 นางประภาพรรณ  เบิกบาน ครู โรงเรียนบ้านศรีอดุมซ าตารมย์
72 นายสุพจน์  สิงห์กลาง ครู โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
73 นางวัฒนา  ศรีสุระ ครู โรงเรียนบ้านสะพงุ
74 นางมาริสา  นรสาร ครู โรงเรียนบ้านส าโรงเกยีรติ
75 นายณรงค์  หาญชนะ ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
76 นายชัยวัฒน์  แถวไธสง ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
77 นายวิศิษฎ์  โตชัย ครู โรงเรียนบ้านเส่ืองขา้ว
78 นางอ านวย  สิงห์ค า ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (คุรุราษฎร์รัฐกจิโกศล)
79 นางดารณี  วรโพด ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
80 นายสาคร  ค าหล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
81 นายทวีศักด์ิ  งามพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
82 นางนวลจนัทร์  บุญญาสุ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
83 นายอทุัย  บุญเต็ม ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
84 นางวิภา  นาคพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านอาราง
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85 นาง จนัทร์จริา  จ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านอาราง
86 นายทองสุข  จนัทร์พรหม ครู โรงเรียนหมูบ้านป่าไม้ห้วยจนัทน์
87 นายสมบัติ  ศรีลาชัย ครู โรงเรียนอนุบาลขนุหาญ (สิ)
88 นางจนัทร์เพญ็  นารินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์
89 นางวรนาถ  ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1
1 นายเทวรัฐ  โตไทยะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสมนึก  นนธิจนัทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายเกยีรติวัช  ทุมมารักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นายพชิัย  ชาบรรทม ศึกษานิเทศก์
5 นายไพฑูรย ์ หาญมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์)
6 นายวีระวัฒน์  งอยผาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาออ้ยค าสะอาด
7 นายปิติพงษ์  วรรณรี ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
8 นายเกษม  นรภาร ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทรายวิทยา
9 นายวานิช  มุ่งวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขมุขา้ว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"

10 นายชัยวัฒน์  มหานิล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา (คุรุราษฎร์อทุิศวิทยายน)
11 นายศศิ  ผงสินธุสุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน
12 นายสุริยนัต์  กวานสุพรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่นาดี
13 นายอนิทร์ชัย  ก าทองดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดค้อ
14 นางนวลตา  จาเพยีราช ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร
15 นางสาววารุณี  งอยผาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเต่างอย
16 นายวัฒนา  อาจกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน
17 นายไมตรี  วรรณทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะพานสาม
18 นายบุญธรรม  วงศ์อนิทร์อยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวด
19 นายวิชา  ขว่งทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อใหญ่
20 นายชัยโย  โททุมพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุน้ าใส
21 นายโกศล  พรหมเทพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
22 นายทรงมี  ชุมปัญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
23 นายสุรชล  ดวงมาลา ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
24 นายเกยีรติยศ  หนึ่งค ามี ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
25 นางสมสะอาด  พรหมเทศน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
26 นางปริศนา  จ าปาจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
27 นางสาวนวลใย  บุพศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
28 นางรัชนีวัลย ์ ขาวสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
29 นางสุดสวาท  ทาแกว้ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
30 นางรักสกลุ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกลู
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31 นางมัลลิกา  จมูแพง ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกลู
32 นายปริญญา  นันตสุข ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกลู
33 นางอรทัย  จนัใด ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกลู
34 นางพรรณี  สะท้านอทิธิฤทธิ์ ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกลู
35 นางสายฝน  สุรกจิบวร ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกลู
36 นางวัฒนา  บุตรเพง็ ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกลู
37 นางอรพรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนเมืองสกล (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
38 นางนงคลักษณ์  ตาวงษ์ ครู โรงเรียนเมืองสกลร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
39 นางสาวหอมหวล  ศรีสังคม ครู โรงเรียนสกลนคร (วันครู 2501)
40 นางพรเพญ็  ปานศิริ ครู โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
41 นายสายสมร  อปุพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง
42 นางสุชาดา  สุตะโคตร ครู โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง
43 นางมานี  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร ครู โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง
44 นายสุรสิทธิ ์ สมารมย์ ครู โรงเรียนนาออ้ยค าสะอาด
45 นายศุภกฤต  รอดแกว้ ครู โรงเรียนนาออ้ยค าสะอาด
46 นางสาวจรุงศรี  โฮมวงค์ ครู โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศ์รี"ชุมชนพฒันา"
47 นางสาวพรรณพมิพ ์ ค าศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าแร่วิทยา
48 นางสถาพร  แจง้สว่าง ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
49 นางมลธิชา  นาคะผิว ครู โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี
50 นางพรรณี  มังทะ ครู โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี
51 นางปาริฉตัร  กลุดิลก ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
52 นางกมลรัตน์  สุวรรณเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
53 นางวิไลลักษณ์  บุญไชยโย ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
54 นางเครือมาศ  วาทะวัฒนะ ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
55 นางวลีสุข  สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อทุิศ
56 นางสมควร  ยางธิสาร ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อทุิศ
57 นายบรรลือ  ศรีสงคราม ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
58 นางละเมียด  เกตวงษา ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
59 นางวันทนา  นครวงศ์ ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
60 นางนภาพร  เกตวงษา ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
61 นายบุญเถงิ  พรหมหากลุ ครู โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร
62 นายเกษม  ไชยงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อทุิศวิทยาคม)
63 นางภัชนี  แสนมิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อทุิศวิทยาคม)
64 นางนันทนา  แสงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อทุิศวิทยาคม)
65 นางอวยพร  คิดโสดา ครู โรงเรียนบ้านดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"
66 นางสุพนิ  กลุยะณี ครู โรงเรียนบ้านดอนสัมพนัธ์



๔๑๕

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
67 นางทองเพยีร  วันดี ครู โรงเรียนพงัขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอปุถมัภ์
68 นางมะลิวัลย ์ จนัทรังษี ครู โรงเรียนพงัขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอปุถมัภ์
69 นางมวลประภา  แสนเสน ครู โรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร
70 นางแหลมทอง  ศรีนัครินทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร
71 นางมะลิวัลย ์ ภูดี ครู โรงเรียนบ้านนาค าวิทยาคาร
72 นางจรูญลักษณ์  ทับทิม ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
73 นางสวัสดี  คล้ายรัศมี ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
74 นางสุภาภรณ์  สุระเสียง ครู โรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อทุิศ"
75 นายศุภพล  เยน็วัฒนา ครู โรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อทุิศ"
76 นายชูศักด์ิ  แสนแพง ครู โรงเรียนบ้านโพนกา้งปลาโนนสมบูรณ์
77 นายวีระพงษ์  พรหมสาขา  ณ  สกลนครครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง
78 นางวัชรี  อภิวาทนสิริ ครู โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา
79 นายวุฒิศักด์ิ  แป้นโคตร ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ าพงุ
80 นางสุกญัญา  บุตรละคร ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ าพงุ
81 นางไพฑูรย ์ สีนอ ครู โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
82 นายทนงศักด์ิ  รอดอตุม์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกอ่งสหมิตรวิทยา
83 นายเฉลิมพงษ์  หาญมนตรี ครู โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย"์
84 นางกานดา  งอยผาลา ครู โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย"์
85 นางศิริวรรณ  วงษ์วิจติร ครู โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย"์
86 นายประหยดั  ศูนยศ์ร ครู โรงเรียนบ้านกดุแข้
87 นายชัยณรงค์  จนัทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ
88 นางกมลพรรณ  ทิพยสุ์วรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ
89 นางเพญ็  แสนไชย ครู โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
90 นายวัฒนา  จนัทร์งาม ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
91 นางปรียา  รอดอตุม์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ ารุง)
92 นางสาวสุพรรณริกา  แกว้จนัลา ครู โรงเรียนอนุบาลกสุุมาลย์
93 นายวิชาญ  อนิธิสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกสุุมาลย์
94 นายปนิทัศน์  กลุวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกสุุมาลย์
95 นางปิยะมาศ  ศรีสร้อย ครู โรงเรียนชุมชนนิรมัย
96 นางพจนา  วงษ์รักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพนัมิตรภาพที ่211
97 นางสุวรรณี  สายค าภา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
98 นางวิไลรัตน์  จนัอคัคะ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
99 นายธวัชชัย  สายค าภา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

100 นายวิชัย  กลุเกาะ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิคุ์รุราษฎร์พฒันา
101 นายสมคิด  หมอกมีชัย ครู โรงเรียนบ้านซ่งเต่า
102 นายสุธีร์  ลือฉาย ครู โรงเรียนบ้านแกง้ค าประชาสามัคคี
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103 นายสุรเกริก  สท้านไตรภพ ครู โรงเรียนไพศาลวิทยา
104 นางเพลินพศิ  ถามาสา ครู โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว
105 นางอมรรัตน์  ยาทองไชย ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
106 นางสัญญา  นิลทะราช ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม
107 นางเสาวลักษณ์  ครโสภา ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม
108 นางมาลา  พลราชม ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม
109 นางพลูศรี  ออ่นสุระทุม ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี
110 นางมิ่งมิตร  พรหมเชษฐา ครู โรงเรียนบ้านตองโขบ
111 นางลลิตา  ผาใต้ ครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
112 นางญาติมิตร  ปัดถานะ ครู โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี
113 นายปรีชา  แสนสวาท ครู โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี
114 นายไขแสง  พลราชม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
115 นางรัตนา  รอดงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองแขโ้นนมาลา
116 นายวิรัช  บางสิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองแขโ้นนมาลา
117 นางพนัมณี  เรียมแสน ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
118 นางจรีาพร  ค าศรี ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต
119 นางสุรัตติยา  วงศ์ร าพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ ารุง
120 นางสุวรรณ  หดทะเสน ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อทุิศ
121 นางเพญ็พศิ  ไชยโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อทุิศ
122 นางละมัย  หดทะเสน ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อทุิศ
123 นางสมจติ  สิทธาหนุน ครู โรงเรียนบ้านป่าผาง
124 นางสาวอไุรรักษ์  โนยะราช ครู โรงเรียนบ้านน้ าพคุุรุราษฎร์สงเคราะห์
125 นายสวาท  วงศ์สีดา ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ
126 นางกรรณิการ์  พองผลา ครู โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อ านวย
127 นายชาญยทุธ  บุตรโคษา ครู โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อ านวย
128 นายทัศพนัธ์  ชารีพร ครู โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อ านวย
129 นางสุดารัตน์  กอ้นกั้น ครู โรงเรียนนาแกว้พทิยาคม
130 นายวีระพนัธ์  วงศ์ชื่น ครู โรงเรียนนาแกว้พทิยาคม
131 นางประพศิ  ภาระหัส ครู โรงเรียนนาแกว้พทิยาคม
132 นางนฤมล  งอยผาลา ครู โรงเรียนบ้านดงหลวง
133 นางพมิพา  มือขนุทด ครู โรงเรียนบ้านดงหลวง
134 นางงาม  กิ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
135 นายพยคัฆ์  วงศ์ประชา ครู โรงเรียนบ้านกวนบุน่
136 นายเกษตร  งอยแพง ครู โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล
137 นางนิ่มนวลจนัทร์  หาดทวายกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
138 นายสัมฤทธิ ์ คณานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
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139 นายไสว  เคะนะออ่น ครู โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
140 นายเบ็ง  วงศ์อนิทร์อยู่ ครู โรงเรียนบ้านนาอา่งม่วงค า
141 นางอนงค์ลักษณ์  วงศ์ษาพาน ครู โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่
142 นางมาลา  พทุธดี ครู โรงเรียนบ้านใหม่พฒันา
143 นางพมิลพรรณ  วรบุตร ครู โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร
144 นางวิภาพกัตร์  ศรีเลา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน
145 นายพพิากษา  เพชรสีสุก ครู โรงเรียนบ้านชมภูพาน
146 ว่าทีร้่อยตรีพรเทพ  ชาชุมวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสะพานสาม
147 นายสุระศักด์ิ  นาระคล ครู โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า
148 นางจรีุพร  เชียรรัมย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
149 นายจริวัฒน์  ยะมะหาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
150 นายตาวทอง  ยงัแสนภู ครู โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์
151 นายอดิศักด์ิ  บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านสร้างแกว้ราษฎร์พฒันา
152 นางสาวอมัพร  แสงวิเชียร ครู โรงเรียนกดุบากราษฎร์บ ารุง
153 นางสาวธิดารัก  ดาบพลออ่น ครู โรงเรียนกดุบากราษฎร์บ ารุง
154 นางปราณี  เชิงหอม ครู โรงเรียนกดุบากราษฎร์บ ารุง
155 นายนิมิตร  บุญยอด ครู โรงเรียนบ้านค้อน้อย
156 นายวินัย  สมศิริ ครู โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
157 นางเวียงจนัทร์  พรไชยา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุไห
158 นายศักด์ิเดช  โคตรพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา"
159 นางอบเชย  วรรณทอง ครู โรงเรียนบ้านนาขาม
160 นางหงษ์สุดา  อยู่โสนะ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม
161 นายพงศ์ศักด์ิ  เจยีมรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
162 นางสวย  ไชยพรม ครู โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
163 นางพร  นันทราช ครู โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
164 นางสถติ  คะองักุ ครู โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
165 นางวรรษมน  ถาปันแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2
1 นายพงษ์สวัสด์ิ  สาขามุละ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวฉลุไล  วงษ์ประชุม ศึกษานิเทศก์
3 นายพจน์  กาญจนกณัโห นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
4 นางจติรา  ทรัพยโ์ฉม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
5 นางบังอร  ปรีชา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
6 นายสุรชาติ  สีเหลือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
7 นายไพรบ  บุตรแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
8 นายสัญญา  ผลภิญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกอย
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9 นายสมชาย  สัพโส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไฮหยอ่ง (ภูเงินอปุถมัป์)

10 นายสุวิทย ์ ทองสันทัด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านง้ิวพงัฮอ
11 นายสรเลข  กรวิรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสี (จตุรภูมิพทิยา)
12 นายอกัษร  ปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาล
13 นายสุพจน์  พลหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนอดุมสังวรวิทยา
14 นายสมพร  กองแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแกว้
15 นายทองพลู  เรืองฤาหาร ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุจกินาสมบูรณ์
16 นายสมสมัย  ค าภูแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า
17 นายประทีป  จนัทร์มาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าตานา
18 นายธีระ  ธนกรกลุชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนจงกลกติติขจรวิทยา
19 นายครึกชัย  วิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
20 นางวารุณี  พงศ์สิทธิศักด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา
21 นายสุรพล  พงษ์บรรณิสสร รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกลู
22 นางสุรินทร์  จนัฤาไชย ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
23 นางวิไลลักษณ์  จนัฤาไชย ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
24 นางมยรีุ  พองพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
25 นายศราวุฒิ  ชาตะรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงไขบ่้านเม็ก (โพธิช์ัยวิทยา)
26 นางปรารถนา  นิระเคน ครู โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกลู)
27 นางฉนัทลักษณ์  สารพรม ครู โรงเรียนบ้านบึง
28 นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบึง
29 นางนคร  ไชยตะมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ
30 นางสุกานดา  เลิศศิริ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62
31 นางฉวีวรรณ  ชาวันดี ครู โรงเรียนบ้านภูเพก็
32 นางพสิมัย  นาคี ครู โรงเรียนบ้านบัว (สระพงัวิทยา)
33 นางร าไพ  ผาพรหม ครู โรงเรียนบ้านบัว (สระพงัวิทยา)
34 นางทักษิณา  ทิพยท์อง ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
35 นายพชิิต  จนัทร์โพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
36 นายพกิลุชัย  โมราราษฏร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนอดุม
37 นางรัตนา  แกน่จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
38 นายพษิณุ  อุ่นค า ครู โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
39 นางธารารินทร์  ตรีสูนย์ ครู โรงเรียนบ้านตาลเลียน
40 นางทิพวรรณ  กณิเรศ ครู โรงเรียนบ้านค าขา่
41 นางพนอม  แกว้กา่ ครู โรงเรียนบ้านค าขา่
42 นางพรสวรรค์  คันทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านค าขา่
43 นางเทวา  สาราโรจ ครู โรงเรียนบ้านโคก
44 นายทวีศักด์ิ  บุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านโคก
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45 นางสาวสุบรรณ  จนัทะวงษา ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
46 นางจนัลา  โถชาลี ครู โรงเรียนบ้านผักค าภู
47 นายเสง่ียม  ยวุะบุตร ครู โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
48 นางกาญจนา  ยวุะบุตร ครู โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
49 นางอไุรวรรณ  เขื่อนกองแกว้ ครู โรงเรียนบ้านบะหัวเมย
50 นายสุวัฒน์  กลยนี ครู โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
51 นางสุรางคนา  เทพนิ ครู โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
52 นายพงค์พนัธุ ์ โคตพรม ครู โรงเรียนบ้านโนนพอก
53 นายสถติย ์ บุญมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านถอ่น อ.พรรณานิคม
54 นายพชิิต  กจิเจริญ ครู โรงเรียนบ้านพงัโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา)
55 นางพกิลุ  แสงศรี ครู โรงเรียนบ้านพงัโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา)
56 นางเจริญศรี  รัตนกร ครู โรงเรียนบ้านพงัโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา)
57 นายสะอาด  นามมั่น ครู โรงเรียนบ้านพงัโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา)
58 นางโมรี  วัฒนราช ครู โรงเรียนบ้านพงัโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา)
59 นายวิจติร  สัพโส ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
60 นางพรณรง  เผ่าผม ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
61 นางเยน็ฤดี  อภิวัชรกลุ ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
62 นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร ครู โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
63 นายสุรินทร์พร  เสนาค า ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
64 นางนวลจนัทร์  นรบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
65 นางสมพร  ช่างนิรันดร์ ครู โรงเรียนบ้านแร่
66 นางสาวศรีเวียง  บุตรแสน ครู โรงเรียนบ้านแร่
67 นายจลุลา  มาตะรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาถอ่น
68 นางชมพนูุท  อาษาสร้อย ครู โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง
69 นายไพศาล  เพชรพรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาล้อม
70 นายวิญญา  พรหมส่วน ครู โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
71 นางยงค์เจริญ  ไตรยขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
72 นางเทวี  สุวรรณศิริ ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือย
73 นายสุขสิน  นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือย
74 นางพงศ์จติร  คหัฏฐา ครู โรงเรียนบ้านไฮหยอ่ง (ประชานุกลู)
75 นายนิรวัล  เหลาพรม ครู โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด
76 นายสุรคิน  หาราชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
77 นางรัตนาภรณ์  ชุมปัญญา ครู โรงเรียนวาริชภูมิพทิยาคาร
78 นางสมใจ  ระจนัทึก ครู โรงเรียนวาริชภูมิพทิยาคาร
79 นางนิรมล  ศรีพรมษา ครู โรงเรียนบ้านห้วยบาง
80 นายกระแส  แกว้อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านห้วยบาง
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81 นายศรีสวัสด์ิ  บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
82 นางเพญ็สว่าง  ผิวบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านผักตบ
83 นางยธุยา  ทองสันทัด ครู โรงเรียนบ้านดงค าโพธิ์
84 นายค านวณ  วิชานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ อ.วาริชภูมิ
85 นางแสงจนัทร์  ราชค า ครู โรงเรียนบ้านค าบิดโคกโพนยาง
86 นายวิรัช  โคตะมา ครู โรงเรียนบ้านตาดภูวง
87 นายธวัชชัย  สุวรรณไชยรบ  ครู โรงเรียนบ้านตาดภูวง
88 นายยทุธศาสตร์  พรหมภักดี ครู โรงเรียนบ้านจ าปาศิริราษฏร์
89 นางอไุรวรรณ  ริศจรจาก ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
90 นายวัฒนา  มหาโยธี ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
91 นางสิริวรรณ  อนิทรมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่ (พทุธานุเคราะห)์
92 นางงามตา  พรหมพนิิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่ (พทุธานุเคราะห)์
93 นายอดุม  วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพทิยาสรรพ์
94 นางณัฐชุดา  ฮมแสน ครู โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพทิยาสรรพ์
95 นางพรีญา  วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพทิยาสรรพ์
96 นางอบุลรัตน์  หล้าชาญ ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที ่126)
97 นายบุญกาญจน์  ร่มวาปี ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที ่126)
98 นายบุญรักษา  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
99 นายอากร  บุญคง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ปลากดั

100 นางณัฐภัทร  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านถอ่น "คุรุราษฎร์สามัคคี"
101 นางสวาท  ถาทุมมา ครู โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
102 นางมะลิวัลย ์ อารียถ์นอมวงค์ ครู โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
103 นางอจัฉรา  ว่องไว ครู โรงเรียนบ้านบึงโน
104 นางดารารัตน์  วารี ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
105 นางดุษฏี  ยนืยง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
106 นางศรีนภา  พงศ์สิทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที ่126)
107 นายนพดล  กมลพศิ ครู โรงเรียนบ้านแวง
108 นายบุญหนัก  ฤาชากลุ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
109 นายสว่าง  แผลงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
110 นางวันเพญ็  ฤาชากลุ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
111 นางสมบัติ  ชาทองยศ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
112 นางเทวี  สมบัติดี ครู โรงเรียนบ้านตาลโกน
113 นายศิริศักด์ิ  นุ่นสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์
114 นางนงลักษณ์  บุณยะวัน ครู โรงเรียนบ้านเล่า (ประชานุเคราะห)์
115 นายแกล้วกล้า  ค าภูแสน ครู โรงเรียนบ้านหนองดินด า
116 นางสันดร  สุริยนัต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง
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117 นางประไพ  สรรพโส ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
118 นายธรรมนูญ  ค าอาจ ครู โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
119 นางขนัทอง  บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
120 นางศิริกลุ  แสนสาคร ครู โรงเรียนทรายมูลหนองกงุทรายศรีพทิยา
121 นางสุริมา  เดชภูมี ครู โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแกว้
122 นางกมลภรณ์  ชาพา ครู โรงเรียนบ้านม้า
123 นายจริายสุ  มิ่งมิตร ครู โรงเรียนบ้านค าเม็ก (พฒันะบ ารุง)
124 นางอนงค์  ค าภาศรี ครู โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกลู
125 นางยนิดี  สงครินทร์ ครู โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกลู
126 นางวนิดา  วัฒนาเนตร ครู โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกลู
127 นายพรศักด์ิ  สาขามุละ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว
128 นายอศัวิน  ศิริมาศ ครู โรงเรียนบ้านดงจนัทูหนองไผ่ (ราษฎร์บ ารุง)
129 นายวิรัตน์  กลุชาติ ครู โรงเรียนบ้านยางค า
130 นางเกษแกว้  พนัธ์วงศา ครู โรงเรียนบ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร)
131 นางสมหวัง  จนัทร์ออ่น ครู โรงเรียนค าเจริญวิทยา
132 นางอจัฉนา  ศรีประทุมวงศ์ ครู โรงเรียนบงใต้โนนรังพฒันา
133 นายประหยดั  พนัธ์เสถยีร ครู โรงเรียนบงใต้โนนรังพฒันา
134 นางอรชร  ศรีสร้อย ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
135 นายประดิษฐ์  จติธรรม ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองกงุ
136 นางเปล่งศรี  จติธรรม ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองกงุ
137 นางนภาพร  สาคร ครู โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
138 นายสงบ  เขยีวคง ครู โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
139 นางนัฏฐิยา  ค าริแง ครู โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
140 นางราตรี  จอนหอมเฮ้า ครู โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
141 นางสุทธาดา  แกว้มุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านจ าปานาถอ่น
142 นายประหยดั  แวงวัน ครู โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี
143 นางพสิมัย  ระหา ครู โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา
144 นางกาญจนวรรณ  ต้ังธรรมพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา
145 นายจนัทร์ทา  ปานา ครู โรงเรียนบ้านค าไชยวาน
146 นางสมคิด  ค าภูแสน ครู โรงเรียนบ้านนาทม
147 นายวิจติร  ดีแท้ ครู โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม
148 นายบรรจง  กลัยาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทันสมัย
149 นายประหยดั  ภาวงศ์ ครู โรงเรียนอภัยด ารงธรรม
150 นางโสภี  ตลับเงิน ครู โรงเรียนจงกลกติติขจรวิทยา
151 นางนบน้อม  หวานออ่น ครู โรงเรียนจงกลกติติขจรวิทยา
152 นางประคอง  พลหาญ ครู โรงเรียนอดุมสังวรวิทยา
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153 นายวิตัด  พรหมพนิิจ ครู โรงเรียนบ้านปทุมวาปี
154 นางราตรี  พรหมพนิิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อ านวย)
155 นางบุญมี  เพลิดพราว ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
156 นายจริุนทร์  ดวงมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่ (มิตรภาพที ่36)
157 นายประหยดั  สุนทร ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่ (มิตรภาพที ่36)
158 นายณรงค์ศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
159 นางเอมอร  มาลาศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสีไค
160 นายประดิษฐ์  แกว้ค าแสน ครู โรงเรียนบ้านภูตะคาม
161 นายสถ ิ ภูเวียนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค ากา้ว
162 นางมุทิตา  เหมะธุลิน ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
163 นางร าไพ  หนูกลาง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
164 นายสุรศักด์ิ  วารีย์ ครู โรงเรียนบ้านดงสว่าง
165 นายสุภาพ  หัสจนัทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเบญจ
166 นายบาล  สัตถาผล ครู โรงเรียนบ้านหนองเบญจ
167 นายนิน  ลับลิพล ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม
168 นายประเทือง  สุวรรณวร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
169 นางสาวนิตยา  สุชัยยะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
170 นางพนิีวรรณ  แกว้ค าแสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
171 นายรวม  แสงสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย
172 นางปนัดดา  รังคะราษฏร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย
173 นายถาวร  ค าเพชรดี ครู โรงเรียนบ้านทุง่มนธาตุวิทยา
174 นายธณกช  วัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโสกวังออ้ยหนู
175 นางจอมษี  ชาเสน ครู โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
176 นางวิไลวรรณ  เปล่ียนค า ครู โรงเรียนบ้านกดุนาขาม (เชิดชูวิทยาสาร)
177 นายธงชัย  กาญจนะกนัโห ครู โรงเรียนบ้านโคกศิลา
178 นางเกื้อกลู  พงษ์บรรณิสสร ครู โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
179 นายบุญจนัทร์  สุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ค า
180 นางวิเชียร  โคตรพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านค าเม็ก
181 นายสุชาติ  โคตรพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านค าเม็ก
182 นางปราศรัย  ปรีชาเสถยีร ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
183 นางแสงมณี  นรบุตร ครู โรงเรียนบ้านนาใน
184 นายยทุธศาสตร์  สอนวงศ์ษา ครู โรงเรียนบ้านเชิงชุม
185 นายประภาส  วจสิีงห์ ครู โรงเรียนบ้านถอ่น
186 นายเกรียงศักด์ิ  ศรีหานาม ครู โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง
187 นางวิเชียร  ยิ่งยนื ครู โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโขย่
188 นายณรงค์ศักด์ิ  ปวงสุข ครู โรงเรียนกดุจกินาสมบูรณ์



๔๒๓

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3

1 นายจฬุา  ชิณวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายณัฐพงศ์  ไตรโยธี ศึกษานิเทศก์
3 นางศรีวิไล  ไชยยศ ศึกษานิเทศก์
4 นางเพยีงใจ  ค าสกลุวงศ์ชื่น เจา้พนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
5 นายกรนิตต์  กวานดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสรศรี
6 นายสง่า  ฮุงหวน ผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างแกว้อา่งค าค้ออ านวยวิทย์
7 นายทรงศักด์ิ  แกว้กนัหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลึมบอง
8 นายสมจติร  ราช้อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามแยกพทิักษ์
9 นายถวิล  มีคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

10 นายกรีติ  เดชทองทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าลอดพืน้
11 นายยรรยง  เฮียงราช ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว
12 นายอดุลย ์ เฮียงราช ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมาย
13 นางสุดาวรรณ  ศรีสิงห์พนัธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังบง
14 นายสมหวัง  มังธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
15 นายสมเกยีรติ  พละจติต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนขวัสูงสวรรค์
16 นายนิรันดร  โฮมวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกง้
17 นายชโยดม  นวลสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
18 นายบริสุทธิ ์ สังชาตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอนิทร์แปลง
19 นายทนงชัย  ไฝทาค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกถาวร
20 นายวิจติร  นิธิเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูสะคาม
21 นายพนิัย  จนัทร์ละคร ครู โรงเรียนบ้านสรศรี
22 นายเชาวฤทธิ ์ จนัทร์ดี ครู โรงเรียนบ้านพทุธรักษา
23 นางล าใย  ไชยมาตย์ ครู โรงเรียนสร้างแกว้อา่งค าค้ออ านวยวิทย์
24 นางสุภาวดี  แกว้กนัหา ครู โรงเรียนบ้านลึมบอง
25 นายประยรู  สิงห์คาม ครู โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
26 นายจรัญ  ขนัทะโฮม ครู โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย
27 นายค าสอน  อปุชาใต้ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
28 นายเสรี  ปานแกว้ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
29 นางวิลาวัณย ์ มาละอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิช์ัย
30 นายวิเชียร  สมใจ ครู โรงเรียนบ้านหนองกวัง่หนองกรุงศรี
31 นางเกวลิน  ใหลบุดดา ครู โรงเรียนบ้านหนองกวัง่หนองกรุงศรี
32 นางสมพศิ  ศรีสถาน ครู โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
33 นางพรนภา  ศรีอกัเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
34 นางมณทิพย ์ เครือค า ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
35 นางเสาวลักษณ์  ยี่ขอ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
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36 นางสุทธิลักษณ์  โคตรลาค า ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
37 นางเพยีรพศิ  กวานดา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
38 นางพรทิพย ์ เฮียงราช ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
39 นายนิญัติ  ค าเครือ ครู โรงเรียนบ้านค ายาง
40 นายส านวน  แสงกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงเหนือ
41 นายบุญจนัทร์  ศรีนา ครู โรงเรียนค าปลาฝานาทวี
42 นายยทุธศักด์ิ  หลาบยองศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์
43 นายบรรพจน์  ณ  นครพนม ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง)
44 นางพรพศิ  แกว้กา่ ครู โรงเรียนบ้านวังบง
45 นางอบุลรัตน์  พฒันเพญ็ ครู โรงเรียนบ้านวังบง
46 นายวีรศักด์ิ  อนิทรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
47 นายเดชา  ไชยแสงราช ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
48 นายวีระศักด์ิ  เทือกตาหลอย ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
49 นางพรสวาท  ศรีสร้อย ครู โรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย
50 นายพยงุศิลป์  บุตรชาติ ครู โรงเรียนบ้านขนุภูมิ
51 นางบรรลุ  พลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านขนุภูมิ
52 นายดาบชัย  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านยางค า
53 นางเพญ็ประภา  สุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนบ้านโนนแพง
54 นางรัศมี  ค าภูแสน ครู โรงเรียนบ้านโนนแพง
55 นายประจญ  ค าภูแสน ครู โรงเรียนบ้านโนนแพง
56 นายปรีชา  ฝ่ายรีย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิต์าก
57 นางลาวัลย ์ แสงชาติ ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง 
58 นางกองมณี  วารีย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
59 นางนิภาพร  แกว้ศรีรัง ครู โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
60 นางประไพ  ศรีเดช ครู โรงเรียนบ้านกดุเรือค า
61 นางวาทศิลป์  สุทธิอาจ ครู โรงเรียนบ้านอนิทร์แปลง
62 นางปรานี  นวลตา ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเทีย่ง
63 นางทิพยสุ์ดา  สายประศาสน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
64 นายสวัสด์ิ  จู่มา ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
65 นางประไพศรี  อตุรนคร ครู โรงเรียนบ้านหนองตากวย
66 นางบุญเรือน  พานาดา ครู โรงเรียนบ้านวังหว้า
67 นายชูศักด์ิ  ค าปัญโญ ครู โรงเรียนบ้านขวักา่ย
68 นางสุกานดา  ไชยยศ ครู โรงเรียนบ้านขาม
69 นางนงใย  วงศ์อนิทร์อยู่ ครู โรงเรียนบ้านขาม
70 นางสุวภรณ์  หาญมนตรี ครู โรงเรียนบ้านวังเวิน
71 นายประยงค์  ตรงกระพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านส้งเปือย
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72 นายเจริญพร  พลรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านส้งเปือย
73 นางปรีดา  เถายบุตร ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
74 นางสาวภักดี  บุญสุนีย์ ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
75 นายไกรศักด์ิ  อนิทรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านบะนกทา
76 นางเทพอปัสร  งามวิทยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านบะนกทา
77 นายนิพนธ์  เถายบุตร ครู โรงเรียนบ้านบะนกทา
78 นางวันเพญ็  ลือฉาย ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
79 นายสนั่น  วรสาร ครู โรงเรียนบ้านโคกแสง
80 นายอวยพร  ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนบ้านค าเจริญ
81 นางวิภาพร  อนิทรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค าเจริญ
82 นางเยาวภา  สายธิไชย ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
83 นางมะลาวัลย ์ สุชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
84 นางนงค์ลักษณ์  เสมบุตร์ ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
85 นางสุชาดา  ธิราวรรณ ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
86 นางบุญทอน  อนิทรสันต์ ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
87 นายชยนัต์  กติิศรีวรพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
88 นางสาวพณัณ์ชิตา  นันทโชคชฎาทพิย์ ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
89 นางสงวน  ง้ิวไชยราช ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่
90 นายประเสริฐ  วะเศษสร้อย ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่
91 นายโสภา  กากะทุม ครู โรงเรียนบ้านนายอ
92 นายวิไล  เบญจรูญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
93 นางอาภรณ์  ช่วยรักษา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
94 นางทับทิม  สารเนตร ครู โรงเรียนบ้านวาใหญ่
95 นางทองใบ  พรหมดา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
96 นายยทุธนา  เหง้าน้อย ครู โรงเรียนบ้านกดุจอก
97 นายไมตรี  ผิวโพนม่วง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม
98 นางประกล่ิน  ไชยตะมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านขา้วแป้ง
99 นายพรสวรรค์  บงค์บุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม

100 นายสกล  ช่วยรักษา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
101 นายพรสวรรค์  สายทอง ครู โรงเรียนบ้านดงเสียว
102 นายสมพอ  บงบุตร ครู โรงเรียนบ้านดงเสียว
103 นายสุวรรณ  บงศ์บุตร ครู โรงเรียนบ้านดงสาร
104 นายบาง  ชินชาค า ครู โรงเรียนบ้านนาหวาย
105 นายยศกร  สุจริต ครู โรงเรียนบ้านดอนทอย
106 นางบุญเถยีร  กลยนีย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนทอย
107 นางดรรชนีย ์ บงบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองสามขา
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108 นางสุวลักษณ์  เจนิธรรม ครู โรงเรียนบ้านบะยาว
109 นางเสาวนีย ์ จนัทร์ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านบะยาว
110 นายลิขติ  พรหมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนากะทาด
111 นายนิพนธ์  เหลาพรหม ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
112 นางบัวบาน  ปุริมศักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลค าตากล้า
113 นายวิรุณ  ศิลป์สาย ครู โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย
114 นายปัญใจ  สาขามุละ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง
115 นางวราภรณ์  ทับทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนค า
116 นายสิทธิชัย  ใครอบุล ครู โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
117 นายสุรสิทธิ ์ คติยะจนัทร์ ครู โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
118 นายบุญทัน  ทุมสะกะ ครู โรงเรียนบ้านผาศักด์ิทรัพยเ์จริญ
119 นายสดใส  ชิณโสม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
120 นางพรรณี  ทองเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1
1 นางพวงจติ  วงศ์ช่วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวินิตย ์ กรรไพเราะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายค าณวน  เตชะพนัธ์ ศึกษานิเทศก์
4 นางอมร  ศศานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
5 นางสาวลาสินี  เทพพมิพา เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 
6 นายเฉลิมศักด์ิ  มุสิเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรายขาว
7 นายทวี  จนัทรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว
8 นายพพิฒิน์ ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจนัทร์
9 นางสาวนภวรรณ  ศรีใส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจง้

10 นายนิคม  ศรีนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดผาสุกาวาส
11 นายนิวัฒน์  เตชะพนัธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนุน
12 นายบรรจง  สุวรรณมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโลกา
13 นายประสงค์  โชติช่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัดใหม่
14 นางปราณี  ประทุมมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดีหลวงนอก
15 นายพึง่  วิเชียรบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จเจา้พะโคะ
16 นายวิโรจน์  รัตนชูศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโตนดด้วน
17 นายสมนึก  สกลุเพช็ร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
18 นายสุณพล  สิทธิรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
19 นายสุพฒั  แสงจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้ายยอ
20 นายสุรเชษฐ์  เครือสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูขดุ
21 นายอ านวย  คงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมพอ้
22 นายอดุม  สมบูรณ์มาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อตรุ
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23 นายอดุม  สังขค์ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามี
24 นางสาวพสัตราภรณ์  อไุรกลุ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
25 นางอรวรา  ทิพยด์นตรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
26 นายสวัสด์ิ  ด้วงช่วย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถนิ)
27 นางบุญลือ  แกว้สังข์ ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง
28 นางบรรจง  ค าเจริญ ครู โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย
29 นางอลิศา  ดีล่ิน ครู โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย
30 นายปราโมช  ชุมภูแสง ครู โรงเรียนบ้านบ่อตรุ
31 นางวรรณดี  นันทีเขต ครู โรงเรียนบ้านบางดาน
32 นางอดุมศรี  ศรีนวล ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม
33 นายบุญยนื  บุญศิริ ครู โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่
34 นางพรศรี  โสเจยยะ ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
35 นางยพุา  ชูชื่น ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
36 นางระวีวงศ์  สโมทานทวี ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
37 นางสมศรี  อนันตพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
38 นางประภา  ตุกชูแสง ครู โรงเรียนบ้านรัดปูน
39 นางสุณีพร  หนูเขง้ ครู โรงเรียนบ้านรับแพรก
40 นายจรูญ  ฤทธิเ์ดช ครู โรงเรียนบ้านวัดใหม่
41 นางพรรณี  สังขสุ์วรรณ ครู โรงเรียนบ้านหน้าทอง
42 นางวิมล  แกว้ศรี ครู โรงเรียนวัดกลาง
43 นายสมพงศ์  แกว้สุนีย์ ครู โรงเรียนวัดเกาะถ ้า
44 นางจไุล  นัคเร ครู โรงเรียนวัดดีหลวง
45 นางโสภา  สุขทอง ครู โรงเรียนวัดดีหลวงนอก
46 นางปัญจมา  ปานประดิษฐ ครู โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
47 นายธีระพงศ์  ศรีแกว้ ครู โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์
48 นายสุธน  ชูไพร ครู โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกลู)
49 นางอบุลรัตน์  ฤทธิเดช ครู โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกลู)
50 นางกลุจริา  การะเกษร ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
51 นายสมคิด  ศรีพมิาน ครู โรงเรียนวัดบ่อปาบ
52 นายสุวิทย ์ สุวรรณคม ครู โรงเรียนวัดบ่อปาบ
53 นางจติติมา  ด าส่งแสง ครู โรงเรียนวัดประตูไชย
54 นางกนกภรณ์  เพชรสกลุ ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
55 นางสงบ  แกว้กลู ครู โรงเรียนวัดพงักก
56 นายไสว  ศรีเกตุ ครู โรงเรียนวัดพงัยาง
57 นายวัชรินทร์  ภักดีรุจรัีตน์ ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ
58 นางอไุรวรรณ  เลิศศักด์ิวานิช ครู โรงเรียนวัดโลกา



๔๒๘

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
59 นางไทรประพร  แกว้ชะนะ ครู โรงเรียนวัดศรีไชย
60 นางสาวละออ  พงศ์สว่าง ครู โรงเรียนวัดสามกอง
61 นางฆนรส  สุขขี ครู โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
62 นางสุจนิ  ศรีพบิูลย์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม
63 นางสาวนิตยา  กาญจนามัย ครู โรงเรียนวิเชียรชม
64 นางกลัยานิษฐ์  เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอา้น
65 นางนันทา  จนัทร์ชูศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอา้น
66 นางนงเยาว์  รัตนะ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
67 นางบงกชธร  วุฒิธิติธาดา ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
68 นางปรียาพร  นุ้ยสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
69 นางสาวพศิเพลิน  คิดถกู ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
70 นางเพลินพศิ  สุวรรณเดโช ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
71 นางวัชรียา  หงส์เจริญกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
72 นางสยมพร  ปริญญาศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
73 นางสุณี  สุวรรณข า ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
74 นายอาคม  อรุณรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
75 นายเสรี  ศิวติณฑุโก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
76 นางสุณี  สุวรรณโณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
77 นายจรัญ  สนองคุณ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
78 นางพณัณ์ทิพา  โกศลสุรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
79 นางฉลวย  แดงเอยีด ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถนิ)
80 นางดวงพร  สว่างจนัทร์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถนิ)
81 นางสาวสุดา  สง่างาม ครู โรงเรียนในเมือง
82 นางจ าเนียร  อตุมะมุณีย์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
83 นางพรทิพย ์ ใจแจง้ ครู โรงเรียนบ้านขนุน
84 นางสาววันเพญ็  ตามพะปัณณะ ครู โรงเรียนบ้านขนุน
85 นายยธุยา  ทิพยด์นตรี ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง
86 นางนันทวัน  วิเชียรบุตร ครู โรงเรียนบ้านจะทิง้พระ
87 นางสุพรรณี  ค้ิวนาง ครู โรงเรียนบ้านชะแม
88 นางนิยะดา  ใช้ฮวดเจริญ ครู โรงเรียนบ้านดอนแบก
89 นางศิริพร  สุระวิโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย
90 นางสาวศุภกร  เลิศเมือง ครู โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย
91 นางสุดใจ  เมฆนิล ครู โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย
92 นางโสมน  ช่วยจวน ครู โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย
93 นางรพพีร  เล่ือนลอย ครู โรงเรียนบ้านบ่อตรุ
94 นางสนิตย ์ พดุซ้อน ครู โรงเรียนบ้านบ่อตรุ
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95 นายเสรี  ทองนุ่น ครู โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง
96 นางเนตรชนก  คงทน ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา
97 นางปิน่แกว้  บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา
98 นางโสภิณ  ชูเมือง ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา
99 นางวิจติต์  ศรีมันตะ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหาด

100 นางมณฑา  ชุมทอง ครู โรงเรียนวัดกระดังงา
101 นางจติติลักษณ์  มุสิเกษม ครู โรงเรียนวัดเกาะถ ้า
102 นางนฤมล  ธีรภาพพงศ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะถ ้า
103 นางปรานี  ออ่นประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดคูวา
104 นายสมหมาย  จนัทิกาแกว้ ครู โรงเรียนวัดโตนดด้วน
105 นางอไุรวรรณ  บุญศรี ครู โรงเรียนวัดเถรแกว้
106 นางประไพพร  ศรียา ครู โรงเรียนวัดทรายขาว
107 นางณิชกานต์กมล  จนัทรธ ารงศ์ ครู โรงเรียนวัดท านบตางหน
108 นายทรงเกยีรติ  แกว้ศรี ครู โรงเรียนวัดท่าหิน
109 นางพนิฤดี  รัตนคช ครู โรงเรียนวัดทุง่บัว
110 นางสาวสุจติรา  ลรรพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทุง่หวังใน
111 นายสมใจ  นิลบุปผา ครู โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์
112 นางร่ิน  รัญเพชร ครู โรงเรียนวัดเนินพจิติร
113 นางศรีวดี  สกลูหรัง ครู โรงเรียนวัดเนินพจิติร
114 นางภิญญา  ไชยชนะ ครู โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกลู)
115 นางสมร  สังขแ์กว้ ครู โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกลู)
116 นางกญัญา  ดวงไฟ ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
117 นางถาวร  โสพกิลุ ครู โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
118 นางสาวจ าลอง  เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดประเจยีก
119 นางปาริชาต  อนิทรัตน์ ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม
120 นางอนงค์  ชูชีพ ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม
121 นางธิติกาญจน์  อนันต์จรัสภัทร ครู โรงเรียนวัดประตูเขยีน
122 นางพวงรัตน์  เรืองดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดประตูเขยีน
123 นางสอิ้ง  ทองประหวัน่ ครู โรงเรียนวัดพงักก
124 นางสาวพรรณี  แกว้พบิูลย์ ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
125 นางจรีรัตน์  ทักษินายนต์ ครู โรงเรียนวัดโพธิก์ลาง
126 นางมณี  ห่อเพชร ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ
127 นางวรรณี  ศรีออ่น ครู โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง
128 นางมาลี  บัวจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดสถติยช์ลธาร
129 นายสมพร  สุขอนันต์ ครู โรงเรียนวัดสนามไชย
130 นางสาวเฉลิม  รอดอบุล ครู โรงเรียนวัดสามี
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131 นางยวนใจ  สุวรรณหงษ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยพดุ
132 นางวรรณี  จนัทรัตน์ ครู โรงเรียนวัดห้วยพดุ
133 นางแช่มชื่น  เอกสินธุ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยลาด
134 นายบรรเทิง  ขวัญหวาน ครู โรงเรียนวัดห้วยลาด
135 นายวิจยั  บัวแดง ครู โรงเรียนวัดหัวป่า
136 นางสาวพยวง  จนัทรโชติ ครู โรงเรียนวัดหัววัง
137 นางสาวล าใย  ไชยสาลี ครู โรงเรียนวัดหัววัง
138 นางจรีุรัตน์  นิระภัย ครู โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
139 นางเยาวนาฎ  บุญก าเหนิด ครู โรงเรียนวัดแหลมวัง
140 นางมยรุา  ไพโรจน์บวร ครู โรงเรียนวัดใหญ่
141 นายมนัส  ศิริพร ครู โรงเรียนวัดอา่วบัว
142 นายประเสริฐ  ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนวัดอา่วบัว
143 นางสาวยพุนิ  จนัทรโชติ ครู โรงเรียนวิเชียรชม
144 นางรัตนา  เหรัญญาภรณ์ ครู โรงเรียนวิเชียรชม
145 นางสุดารัตน์  กรรไพเราะ ครู โรงเรียนวิเชียรชม
146 นายสุนันท์  ยิ่งยง ครู โรงเรียนวิเชียรชม
147 นางจฑุามาศ  อไุร ครู โรงเรียนสมเด็จเจา้พะโคะ
148 นางวณี  เทพสุริวงศ์ ครู โรงเรียนสมเด็จเจา้พะโคะ
149 นางนริศา  มีมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
150 นางวราภรณ์  สัจจนกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
151 นางสุณิสา  สว่างชูลอย ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
152 นางอศันีย ์ คุณากรเสถยีร ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
1 นายวีระ  ฤทธิเ์ทวา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายอาหมัด  เบ็ญอาหลี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสาวชนิสา  คชาทอง ศึกษานิเทศก์
4 นายประยทุธ  จติปาโล ศึกษานิเทศก์
5 นายประจมิ  บุญรังษี นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
6 นายสมบูรณ์  ขนุไพชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนส านักสงฆ์ศรีวิชัย
7 นายสมพร  เพช็ร์บุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกั่ว
8 นายสุทิพย ์ พว่งพี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาลึก
9 นางสาวสุธิดา  คชรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง)

10 นายไสว  หนูนคง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา)
11 นายภูมิพงศ์  สุรินราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเมา
12 นางภาวินี  แกว้ดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก าแพงเพชร
13 นางสุชีลา  แสนพพิฒัน์ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
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14 นางปัญสชา  อตันะ ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
15 นางกญัจน์ฐนภัทร์  ด าเกงิเกยีรติ ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง
16 นางอารีรัตน์  มีบุญ ครู โรงเรียนวัดคูหาใน (พระครูยอดอปุถมัภ์) 
17 นางวัลยา  คงหนู ครู โรงเรียนส านักสงฆ์ศรีวิชัย
18 นางจริวรรณ  ขนุเพชร ครู โรงเรียนส านักสงฆ์ศรีวิชัย
19 นายอดุมศักด์ิ  ร่วมสุข ครู โรงเรียนบ้านพรุพอ้
20 นางวันทนีย ์ ตันวิพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านม่วง
21 นางเพญ็ศรี  ปลอดทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยโอน
22 นางซีดา  เบ็ญสลามัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยโอน
23 นางจฑุาพร  แกว้บุญจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดท่านางหอม (อดุมสาธุกจิอปุถมัภ์)
24 นางเยาว์  สาโร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าน้อย
25 นางวารี  วงศ์ค า ครู โรงเรียนวัดท่านางหอม (อดุมสาธุกจิอปุถมัภ์)
26 นางพชันี  บุญรักสงค์ ครู โรงเรียนท่าจนีอดุมวิทยา
27 นางอทุัยพรรณ  ถาวโรฤทธิ์ ครู โรงเรียนท่าจนีอดุมวิทยา
28 นายประเสริฐ  แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
29 นางถาวร  ไชยมะโณ ครู โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
30 นางรมณีย ์ หนูอไุร ครู โรงเรียนวัดม่วงค่อม
31 นางอรทัย  แกว้บุตร ครู โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
32 นางสุภาพ  เหมทานนท์ ครู โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง)
33 นางสุรีรัตน์  สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
34 นายปอน  จนัทะโก ครู โรงเรียนวัดคลองแห
35 นางเสาวคนธ์  มีบุญ ครู โรงเรียนวัดท่าแซ
36 นางกฤษณา  สีด า ครู โรงเรียนบ้านควนเนียง
37 นางขวัญเรือน  อรุณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านควนเนียง
38 นายไพโรจน์  นวลบุญ ครู โรงเรียนวัดเนินพชิัย
39 นางอารี  หนูเทพ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
40 นางกลัยา  เพชรสลับแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
41 นางวิลาวัณย ์ วิมิตตะนันทกลุ ครู โรงเรียนบ้านโคกเมา
42 นางกรรณิการ์  มัชฌิมาภิโร ครู โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อทุิศ 2)
43 นางประยรู  สุขใส ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
44 นางปุณยวีร์  โชติธนะวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหาร
45 นางอไุร  ขวัญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านต้นส้าน
46 นางวันทนี  จรรีปรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านไสท้อน
47 นางบุญญา  สุวรรณโณ ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
48 นางอาวรณ์  ขดีล่อง ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
49 นางบุณยท์ิวา  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านก าแพงเพชร
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50 นายเวศ  จนัทะสระ ครู โรงเรียนวัดเจริญภูผา
51 นางเจยีมจติต์  ฉมิแกว้ ครู โรงเรียนวัดคูหาใน (พระครูยอดอปุถมัภ์) 
52 นายเฉลิมชัย  รัตนไชย ครู โรงเรียนวัดคูหาใน (พระครูยอดอปุถมัภ์) 
53 นางสาวศิริ  พทุธมาส ครู โรงเรียนบ้านควนขนั
54 นางกาญจนา  เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์
55 นางผุสดี  มโนรัตน์สกลุ ครู โรงเรียนบ้านทุง่คมบาง
56 นางสมจติร  รอดสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ
57 นายสมพร  มิ่งรัตนา ครู โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
58 นายสมพร  ทองแกมแกว้ ครู โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
59 นางวันเพญ็  ภัยช านาญ ครู โรงเรียนบ้านนาลึก
60 นางอ านวย  จนัทร์งามจรัส ครู โรงเรียนบ้านนาลึก
61 นายอสัมุนี  หีมมะหมัด ครู โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อปุถมัภ์)
62 นางสมพร  หลุยยะพนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าน้อย
63 นางบุญให้  สุวรรณธนะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าน้อย
64 นายสันติ  หล าเบ็นสะ ครู โรงเรียนบ้านบางแฟบ
65 นางมะลิวัลย ์ อนุสาร ครู โรงเรียนวัดหูแร่
66 นางประไพ  วงษ์วิจารณ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงพชิัย (ทับทองอทุิศจติโต)
67 นางสุนีย ์ กาพยเ์กดิ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต าเสา
68 นางนภาพร  เพช็รศิลป์ ครู โรงเรียนวัดควนเนียง
69 นางจติร์ตรา  ชุมสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านคลองปอม
70 นางรวมพนัธ์  เขยีนวารี ครู โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
71 นางประทีป  สหะวิริยะ ครู โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง)
72 นางดรุณี  หนูด า ครู โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง)
73 นางชุลีรัตน์  ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
74 นางสมจติร์  แกว้สุริยา ครู โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์
75 นางเสง่ียม  นิลวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านใต้
76 นางบุปผา  เอกกะยอ ครู โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
77 นายวินัย  พนัธ์นิล ครู โรงเรียนบ้านคลองคล้า
78 นางอ านวย  ยนัตะสิริ ครู โรงเรียนบ้านควนโส
79 นางสาวธนิศราพชัร์  ทุมพร ครู โรงเรียนบ้านควนเนียง
80 นายประยงค์  วงศ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านยางงาม
81 นายวิชา  ณ  สงขลา ครู โรงเรียนวัดเนินพชิัย
82 นางสาวกาญจนา  กณุทะโก ครู โรงเรียนบ้านยวนยาง
83 นางสาวกญัญา  จนัทรชาติ ครู โรงเรียนบ้านดินลาน (เรียงอทุิศ)
84 นายภานุวัฒน์  ไชยสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
85 นางสุยนิดี  ใจสมุทร ครู โรงเรียนบ้านหาร
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86 นางพมิพใ์จ  จนัวดี ครู โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
87 นางกติติมา  ช่วยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
88 นางคสิกติ  มูสิกรังศรี ครู โรงเรียนวัดปรางแกว้
89 นางสุทญา  วงศ์สิริพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปลักคล้า
90 นายประพาส  รัตนพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดบางศาลา
91 นายอรรถวุฒิ  ชุมวงค์ ครู โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3
1 นายวิรัตน์  อนิทสระ นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
2 นายสุภาพ  แกว้ได้ปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุเตียว
3 นายวิรัตน์  รัตนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากนั
4 นางวรรณา  อยุสกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพอบิด
5 ว่าทีร้่อยโทวุฒิพร  วิทยาพนัธ์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน่ าฮ้ัว
6 นายดุรงค์  จนัวดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อเกดวิจติรวิทยา
7 นายอบัดลกานี  อะหลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านักขาม
8 นายมนัส  คงจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพร้ว
9 นายอดุม  คงยะฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน

10 นายไพโรจน์  สังหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80
11 นายสามารถ  จนัทลิกา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะกอม
12 นายสุระก าพล  รักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา
13 นายเศรษฐพล  เร็มเสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่น้ าขาว
14 นางสุกลัยา  รัตนไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ
15 นางสายพร  ช านิธุระการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
16 นางเสง่ียม พวัพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาปรัง
17 นางยวุดี  ราษฏร์มณี ครู โรงเรียนบ้านคลองประดู่
18 นางกนกพรรณ พรหมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเทพา
19 นางมรรยาท  มณีนวล ครู โรงเรียนบ้านเทพา
20 นางพนิญา  จนัมณี ครู โรงเรียนบ้านเกา่
21 นายวิเชียร  ปล้ืมใจ ครู โรงเรียนบ้านเคลียง
22 นางสุคล  สิมณี ครู โรงเรียนบ้านปริก (กกุอ่งวิทยาคาร)
23 นางเสาวคนธ์  บุญแกว้ ครู โรงเรียนบ้านป่าชิง
24 นางเพลินพศิ  ยอดสกลุ ครู โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที ่149
25 นายเพยีร  ยอดสกลุ ครู โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที ่149
26 นางโรจนา  สถติย์ ครู โรงเรียนวัดม่วงกอ็ง
27 นางกลอยใจ  เบ็ญโส๊ะ ครู โรงเรียนบ้านปริกใต้ (น าราษฎร์สามัคคี)
28 นางละมัย  ปล้ืมใจ ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้ าขาว
29 นางสุวรรณา  สารพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดล าพดจนิดาราม
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30 นายมานิต  มะลิสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แกน่
31 นางสมพร  ธรรมาภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านคูศักด์ิสิทธิ์
32 นางจนิตนา  ตันติวิริยภาพ ครู โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที ่149
33 นายชม  ทองสุข ครู โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที ่149
34 นางจรีาภรณ์  ออ่นแกว้ ครู โรงเรียนบ้านนา
35 นายปริญญา  มัดหัด ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้ าขาว
36 นางสุพรรณา  สงวนศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านนาปรัง
37 นางวราภรณ์  ศรีขวัญ ครู โรงเรียนวัดท่าประดู่
38 นางจรรยา  ยอดไกร ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไพล
39 นางขรินทร์ทิพย ์ กาญจนเทพ ครู โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
40 นางชุติกาญจน์  หวัน่ห้วย ครู โรงเรียนบ้านปากบาง
41 นายไพบูลย ์ เพช็ร์ชระ ครู โรงเรียนวัดช่องเขา
42 นางบุณยวีร์  ณ  พทัลุง ครู โรงเรียนบ้านนา
43 นางนิภา  โชคอรรคนิต ครู โรงเรียนบ้านพรุตู
44 นางณัฏฐิรา  สังหาด ครู โรงเรียนบ้านสะกอม
45 นางอรุณรัตน์  โสพกิลุ ครู โรงเรียนวัดขนุตัดหวาย
46 นายสมโชค  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอทุิศ)
47 นายอาจณิ  สุวรรณชนะ ครู โรงเรียนประสิทธิท์วีสิน 2
48 นางทิพาพร  อภิจติต์ด ารง ครู โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด
49 นายปรีชา  ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ่อเกดวิจติรวิทยา
50 นางเบญจริา  จนัทรเพชร ครู โรงเรียนวัดท่าประดู่
51 นางโฉมฉลวย  จนิากลึง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
52 นายวอน  จนัทร์ออ่น ครู โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด
53 นางแฉล้ม  คชคีรีเดชไกร ครู โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
54 นายเอกสิทธิ ์ ยาโงะ ครู โรงเรียนบ้านนาจะแหน
55 นายบุญเริง  จนัทนุพงศ์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4
56 นายชัยณรงค์  เล็งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านพรุชิง
57 นางจติรา  คชพลายกุต์ ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
58 นายศิริพงษ์  เพชรมณี ครู โรงเรียนบ้านเกา่
59 นางสุทิน  ขวัญเพชร ครู โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด
60 นางสาวเพยีงเพญ็  สุขพพิฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านป่ากอ
61 นางสุนีย ์ ทองใบเพช็ร ครู โรงเรียนบ้านท่าไทร
62 นางเกษราภรณ์  พทิยาวิรุฬห์ ครู โรงเรียนบ้านควนหมาก
63 นางอ าไพ  ช่วยมณี ครู โรงเรียนบ้านปากบาง
64 นางอาภรณ์  จลุอดุง ครู โรงเรียนบ้านท่าคลอง
65 นางอารีย ์ ทองเส้ง ครู โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ
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66 นางปราณี  ศรีช่วย ครู โรงเรียนวัดประจา่
67 นางละไมย ์ กติติวรุณโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านนา
68 นางสหัทยา  ภูริภักดีสนอง ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
69 นางชุติกาญจน์  มณีโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านล าลอง
70 นางปราณี  โขมพตัร ครู โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
71 นายถาวร  รักชุม ครู โรงเรียนวัดล าพดจนิดาราม
72 นางนิจสิน  ชุมแกว้ ครู โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
73 นางจนิดา  สงวนศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านนาปรัง
74 นายฐากรู  สังเพช็ร์ ครู โรงเรียนวัดวังไทร
75 นายสนั่น  เล่งซุ่น ครู โรงเรียนบ้านกะทิง
76 นางกจิจา  ต้ิงมุข ครู โรงเรียนบ้านกะทิง
77 นางภารุจ ี ศรีสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านสะพานเคียน
78 นางประภา  ไชยหม่อม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากนั
79 นางกิ่งเล็ก  ศิริสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านคูหา
80 นางบ าเพญ็  อะตะราใจ ครู โรงเรียนบ้านล่องควน
81 นางรวย  ช่วยสกลุ ครู โรงเรียนมหิดล
82 นายวีระชาติ  อะตะราใจ ครู โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
83 นางทิพวรรณ  หมะมุสอ ครู โรงเรียนบ้านนาจะแหน
84 นางบุญชื่น  ณ  นรงค์ ครู โรงเรียนวัดสองพีน่้อง
85 นางสมสมร  นิภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านพระพทุธ
86 นายวิชิต  ชาตะวิทยากลู ครู โรงเรียนบ้านท่าไทร
87 นางสาวจอมขวัญ  สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
88 นางจนิตนา  ศรีไชย ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
89 นางสอิ้ง  ดอนแดงรอด ครู โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
90 นางสุดารัตน์  โภชนุกลู ครู โรงเรียนบ้านเกาะทาก
91 นางสมจติร  ยอดด า ครู โรงเรียนชุมชนวัดน้ าขาว
92 นางนิตยา  เอยีดคง ครู โรงเรียนบ้านทุง่น้ าขาว
93 นายวิลาศ  ชินนาพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดนาหมอศรี
94 นายบีดีน  มะหลีเฝน ครู โรงเรียนวัดนาหมอศรี
95 นายคล่อง  สุดตะนก ครู โรงเรียนบ้านล าชิง
96 นายอทุัย  อาญาพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
97 นางสาวจรีนันท์  ดังศรีเทศ ครู โรงเรียนบ้านไร่
98 นายชิล  ยอดพรหมทอง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไพล
99 นางสุชาดา  ออ่นสันต์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

100 นายเล่ือง  ศรีพรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
101 นางราตรี  แกว้ทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
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102 นางกาญจนา  ราชฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
103 นางสุนีย ์ บุรีรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
104 นางฉวีวรรณ  วรรณวิล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
105 นางกาญจนา  ด าแกว้ ครู โรงเรียนวัดเขามีเกยีรติ
106 นางสาวสมพร  คงค าขวัญ ครู โรงเรียนบ่อเกดวิจติรวิทยา
107 นางสุณี  สุขเอยีด ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
108 นางยพุา  ทองนวลจนัทร์ ครู โรงเรียนล าไพลราษฎร์อทุิศ
109 นางธนพร  มณี ครู โรงเรียนบ้านบ่อโชน
110 นายเจริญ  พพิทิธภัณฑ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
111 นางสาฝี  นางา ครู โรงเรียนวัดเขามีเกยีรติ
112 นางสาวณัษนิช  ชูแกว้ ครู โรงเรียนบ้านควนตานี
113 นางมณฑา  เร็มเสม ครู โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
114 นางเพญ็พรรณ  เต็มตระกลู ครู โรงเรียนบ้านล าไพล
115 นางดวงใจ  ศรีสมปอง ครู โรงเรียนบ้านตูหยง
116 นางจารีย ์ โปจนี ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
117 นายอนันต์  ค าจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านพรุชิง
118 นางวรินทร์ธร  ชูสง ครู โรงเรียนวัดประจา่
119 นางล าเจยีก  เอยีดคง ครู โรงเรียนอายรุกจิโกศล
120 นางพมิล  แสงพรหม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
121 นางองัคณา  ก าเหนิดผล ครู โรงเรียนวัดห้วยคู
122 นายละออ  ชะโณวรรณะ ครู โรงเรียนวัดห้วยคู
123 นางสาวสุพรรณี  บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองแงะ
124 นายสิทธิพร  ชูสกลุชาติ ครู โรงเรียนบ้านแค
125 นางสาวสุวิดา  ไชยสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสวรรค์
126 นางวิไลวรรณ  มณีคง ครู โรงเรียนบ้านทุง่นาเคียน
127 นางจงจติร  จนัทร์ค า ครู โรงเรียนบ้านระตะ
128 นางหร่อกหียะ๊  หมู่เกม็ ครู โรงเรียนบ้านโมย
129 นางสุวรรณี วรรณวิล ครู โรงเรียนบ้านหน่ าฮ้ัว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสตูล
1 นายสมศักด์ิ  พรหมสุทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายกติติภณ  สุวิชญางกรู รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางสาวพนิดา  บินต่วน ศึกษานิเทศก์
4 นายดนตอเหลบ  หมาดเหยด ศึกษานิเทศก์
5 นายสุนันท์  วิจติรเวชการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ร้ิน
6 นายแสน  สุขเนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกบุังจามัง
7 นายประจวบ  ทองกรด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกตรี
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8 นายสมศักด์ิ  คุณสนอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาลาน
9 นายอดุม  บินรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดาหล า

10 นายธีรพล  ศิลป์ภูศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนเพยีงหลวง 4 ฯ
11 ว่าทีร้่อยโทอนุสรณ์  ถาวรสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
12 นายประชา  สิตะรุโณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาไคร
13 นายจรูญ  พมิพท์อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ดินลุ่ม
14 นายจเร  หิรัญสถติย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนสตอ
15 นายไพโรจน์  แดงมณี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
16 นางเจยีมจติร  อนุวัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
17 นางวิไลวรรณ  เดชกล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านโคกประดู่
18 นางนพคุณ  บุญแนบ ครู โรงเรียนบ้านกบุังจามัง
19 นางกาบมณี  เสมาทอง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ)์
20 นางอ าไพ  สุขจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านควน
21 นางจนัทรา  ฮะอรุา ครู โรงเรียนบ้านทุง่วิมาน
22 นายพรพล  หลังจิ ครู โรงเรียนบ้านกาลูบี
23 นางมารศรี  กลุทอง ครู โรงเรียนบ้านกาลูบี
24 นายอดุลยศักด์ิ  ฮะอรุา ครู โรงเรียนบ้านกาลูบี
25 นายสถาพร  วิจติรจรรยา ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
26 นางสาวเพญ็ศรี  ปราณสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
27 นางสาวพนัธุพ์ไิล  เกตตะพนัธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
28 นางอมรรัตน์  อโณทัย ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
29 นางกมลทิพย ์ ประชุมรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
30 นางปราณี  ไกรสยาม ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
31 นายราดาด  หลังจิ ครู โรงเรียนบ้านท่าหิน
32 นางทิพยอ์รุณศรี  ทองช่วย ครู โรงเรียนบ้านเนินสูง
33 นายบรรจบ  พยายาม ครู โรงเรียนบ้านเจะ๊บิลัง
34 นางศิริวรรณ  ปานคง ครู โรงเรียนบ้านตันหยงโป
35 นางราภรณ์  มนัสวิน ครู โรงเรียนบ้านฉลุง
36 นางบุญช่วย  ชิตทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกาลันยตัีน
37 นางสุภา  เหมนะห์ ครู โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา
38 นายกมล  ชูแสง ครู โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้
39 นางรัตนา  แกว้ทอง ครู โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
40 นางอมรรัตน์  ละมัยสะอาด ครู โรงเรียนบ้านคลองขดุ
41 นาง จ าเริญ  จนัทร์จกัษุ ครู โรงเรียนบ้านคลองขดุ
42 นางศรินรัตน์  ชูมี ครู โรงเรียนบ้านคลองขดุ
43 นายมิตร  รักษะโบ๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลละงู
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44 นางบีบีสัยมา  โต๊ะยิ ครู โรงเรียนอนุบาลละงู
45 นายอดิศักด์ิ  ยาวาหาบ ครู โรงเรียนอนุบาลละงู
46 นางดวงพร  มุสิกะศิริ ครู โรงเรียนบ้านป่าฝาง
47 นางชะออ้น  อุ๋ยจา๋ย ครู โรงเรียนบ้านปากละงู
48 นายสุทธิรักษ์  สองเมือง ครู โรงเรียนบ้านในเมือง
49 นางจ านอง  จติหลัง ครู โรงเรียนบ้านท่าชะมวง
50 นายไกรศักด์ิ  จติหลัง ครู โรงเรียนบ้านท่าชะมวง
51 นางปรียาพรรณ  ศิวลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านลาหงา
52 นางสุนิดา  หลงหา ครู โรงเรียนบ้านลาหงา
53 นายสมพงษ์  ทองมิน ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
54 นางผกามาส  ทองมิน ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
55 นางอรรจนา  ราหมาน ครู โรงเรียนบ้านนาขา่
56 นางสาวกติติลักษณ์  เธียรวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านปากบารา
57 นางมณี  จติต์หลัง ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง
58 นายสุธรรม  สมนึก ครู โรงเรียนบ้านบุโบย
59 นายอารอบีซาน  ปากบารา ครู โรงเรียนบ้านนาพญา
60 นางปราณีต  วงค์รักษ์  ครู โรงเรียนบ้านนางแกว้
61 นายวรวุฒิ  ปาละสัน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ไหม้
62 นางสาวเสาวณีย ์ รัตนฐากรู ครู โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
63 นายดนันต์  มาลินี ครู โรงเรียนบ้านน้ าร้อน
64 นางปรีชา  แสงอทุัย ครู โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
65 นางจรีารัตน์  สังหาญ ครู โรงเรียนนิคมซอย 10 
66 นางชุติมา  ศรีงาม ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ าด า
67 นางสุคนธ์  เรืองจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
68 นายธวัช  แววสง่า ครู โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต้ 1 
69 นางวรรลีย ์ จลุฉดี ครู โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต้ 3 
70 นายขนบ  ศรีฟา้ ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่หว้า
71 นางจรรยา  เอี้ยวซิโป ครู โรงเรียนบ้านทุง่ดินลุ่ม
72 นางกาญจนา  พมิพท์อง ครู โรงเรียนบ้านคีรีวง
73 นางสุชนา  แซ่เง้า ครู โรงเรียนบ้านนาทอน
74 นายสนิท  แซ่เง้า ครู โรงเรียนบ้านช่องไทร
75 นายชาลี  เสียมใหม ครู โรงเรียนบ้านขอนคลาน
76 นางสุณีย ์ จนุณศักด์ิศรี ครู โรงเรียนบ้านขอนคลาน
77 นายณรงค์  สารบัญ ครู โรงเรียนบ้านราไว
78 นางส าอาง  แกว้จนิดา ครู โรงเรียนบ้านทุง่สะโบ๊ะ
79 นางธาริณี  ดุลยการัณย์ ครู โรงเรียนอนุบาลควนโดน
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80 นางอรพนิท์  แคยหิวา ครู โรงเรียนบ้านดูสน
81 นางอรพนิ  สุวรรณมณี ครู โรงเรียนบ้านดูสน
82 นางปาจรีย ์ พศิาลสุทธิกลุ ครู โรงเรียนบ้านดูสน
83 นายเรวัฒน์  ปังหลีเส็น ครู โรงเรียนบ้านปันจอร์
84 นายพรวิทย ์ หลังยาหน่าย ครู โรงเรียนบ้านปันจอร์
85 นายอาหรน  หมาดทิง้ ครู โรงเรียนบ้านบูเกตยามู
86 นางสารินี  โสสนุย ครู โรงเรียนบ้านบูเกตยามู
87 นายมนัส  จนัทจติร ครู โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
88 นายยสิูต  เกปัน ครู โรงเรียนบ้านควนสตอ
89 นายบุญคล่อง  มีบุญ ครู โรงเรียนบ้านควนสตอ
90 นายสอและ  เกปัน ครู โรงเรียนบ้านควนสตอ
91 นางอ าภา  ทิตยแ์กว้ ครู โรงเรียนบ้านกบุังปะโหลด
92 นายประเสริฐ  โต๊ะประดู่ ครู โรงเรียนบ้านทุง่พฒันา
93 นางเจนจริา  มาลินี ครู โรงเรียนบ้านทุง่มะปรัง
94 นางชนมน  อกัโขสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านท่าน้ าเค็มใต้
95 นางสาววรรณวลัย  รุ่งรักษา ครู โรงเรียนบ้านปลักหว้า
96 นายอารีย ์ ตาเอน็ ครู โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
97 นายสมชาย  แซ่สี ครู โรงเรียนบ้านแป-ระใต้
98 นางจฑุามาศ  ด้วยกาแด ครู โรงเรียนบ้านแป-ระใต้
99 นายจกัรพงษ์  รอเกต ครู โรงเรียนบ้านวังปริง

100 นายไซนุดีน  มัสตัน ครู โรงเรียนบ้านสาคร
101 นางนงลักษณ์  สายสุนีย์ ครู โรงเรียนบ้านสาครเหนือ
102 นางสาวสุจริา  นุกลู ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง
103 นางราตรี  โชติไพรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1
1 นางอษุา  สังขน์้อย ศึกษานิเทศก์
2 นางกมลธรรม  นิ่มเฉลิม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
3 นางวรีวรรณ  สิงห์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
4 นายพล  จี้มูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิท์อง
5 นายสมชาติ  สุดสาคร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต าหรุ มิตรภาพที ่65
6 นายศักด์ิเดช  แกว้น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนพบิูลประชาบาล
7 นางอมรพนัธ์  พุม่ภชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจนิดา
8 นางสมหมาย  เนียมฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
9 นางสาวประนอม  แซ่เซียว ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ

10 นางมณเฑียร  นารถอดุม ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ
11 นางสาววัฒณี  วันรอด ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ
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12 นางวัชราภรณ์  พกิลุน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพชิัยสงคราม
13 นางทิพวัลย ์ พนัธุพ์ยคัฆ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพชิัยสงคราม
14 นางสาวปนรรฐพร  เล้าพชินิช ครู โรงเรียนวัดสุขกร
15 นางสุวิชญา  งามข า ครู โรงเรียนวัดสุขกร
16 นางสาวสุธาทิพย ์ นาคจู ครู โรงเรียนวัดบางโปรง
17 นางมาลี  ชูช่าง ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง
18 นางนาฏยา  นันทกสิกร ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง
19 นางเสาวนิจ  ทองมูล ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง
20 นายธนินท  วรรณพาหุล ครู โรงเรียนวัดด่านส าโรง
21 นางสาวภัทรานิษฐ์  ฉิ่งทองธนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์
22 นางวงเดือน  สร้อยมณี ครู โรงเรียนคลองกระทุม่ราษฎร์อทุิศ
23 นายศุภฤทธิ ์ ศรีปล่ัง ครู โรงเรียนคลองกระทุม่ราษฎร์อทุิศ
24 นางสาวพนิดา  ธนมงคลฤทธิ์ ครู โรงเรียนคลองส าโรง
25 นางไพลิน  กนิษฐชาต ครู โรงเรียนอนิทรัมพรรยอ์นุสรณ์
26 นางสาวชูศรี  แดงเผือก ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
27 นางณัชชามณฑ์  ช้อนทอง ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
28 นางรัตนา  ชัยชนะ ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
29 นางกอบกาญจน์  สุทธิพทิักษ์ ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
30 นางสมประสงค์  หุน่ท่าไม้ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา
31 นางอนัญญา  กิ่มยิ่งยศ ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์
32 นายทัศชัย  รจนาสันห์ ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์
33 นางนงลักษณ์  ดีสุคนธ์ ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์
34 นางอสิรากร  สังขน์้อย ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
35 นางสาวสุพฒัน์  งามข า ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
36 นางปรียาดา  ร่มโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
37 นางกรรณิกา  แสงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
38 นางธนารักษ์  ยนืยง ครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง
39 นางปารดา  วงศ์ชนเดช ครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง
40 นางอรพนิทร์  สุทธิกลุสมบัติ ครู โรงเรียนพบิูลประชาบาล
41 นางสุพตัรา  โพธิท์อง ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย ์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 
42 นางภิรมย ์ แกว้มูลตรี ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย ์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 
43 นางสุรีพร  ซุ่นทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ
44 นางสาวทัสนีย ์ แกว้สลับสี ครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ
45 นางสาวผ่องศรี  เฉนิยนืยง ครู โรงเรียนบ้านบางจาก
46 นายชัยฤทธิ ์ สว่างใจ ครู โรงเรียนบ้านบางจาก
47 นางรัตนา  ดีไธสง ครู โรงเรียนวัดชมนิมิตร
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48 นางสาววิมล  วิมุกตะลพ ครู โรงเรียนวัดชมนิมิตร
49 นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท ครู โรงเรียนวัดชมนิมิตร
50 นายอศัวชัย  วิมุกตะลพ ครู โรงเรียนวัดครุใน
51 นางสาวอาภาพร  เยี้ยเทศ ครู โรงเรียนวัดครุนอก
52 นางชมภูนุช  พฒิุชาติ ครู โรงเรียนพลอยจาตุรจนิดา
53 นางสาววนิดา  บุญญาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนพลอยจาตุรจนิดา
54 นางสุพรรณี  อยู่คุ้ม ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม
55 นางกลัยาณี  ชิตเจริญ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม
56 นางศุภากร  รังสิมาเทวัญ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม
57 นายยิ่งศักด์ิ  อยู่เจริญ ครู โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
58 นางสาวจนิตนา  วาทีนุเคราะห์ ครู โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
59 นางวรรณเพญ็  ยศวัฒนะกลุ ครู โรงเรียนวัดคันลัด
60 นางอไุร  เกดิอิ่ม ครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
61 นางเรวดี  ยอดวิเศษ ครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
62 นางศิวิไล  มั่งค่ัง ครู โรงเรียนวัดบางกะเจา้กลาง
63 นางมาลี  พงศ์เทพปูถมัภ์ ครู โรงเรียนวัดบางน้ าผ้ึงใน
64 นางฉอเราะ  พจนวัฒนพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดบางกระสอบ
65 นางสุชาดา  เขม็มณฑา ครู โรงเรียนวัดบางกระสอบ
66 นายยทุธนา  มณีแดง ครู โรงเรียนวัดแหลมฟา้ผ่า
67 นางอบุล  มณีแดง ครู โรงเรียนวัดแหลมฟา้ผ่า
68 นางอจัฉรา  วงศ์สามศร ครู โรงเรียนวัดคลองสวน
69 นางเฉลา  ละมูลมั่ง ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
70 นางนิรมล  เจยีมวิจกัษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
70 นางณัฐสมร  โสตะจนิดา ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
72 นายศุภชัย  โพธิเ์มือง ครู โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
73 นางกมลวรรณ  เจริญธรรม ครู โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
74 นางสุณีรัตน์  แยม้อาภา ครู โรงเรียนคลองสองพีน่้อง
75 นางสาวอจัฉรา  ทวีวรรณ ครู โรงเรียนคลองสองพีน่้อง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2
1 นายวิชฤทธิ ์ เพช็รเมือง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางจรีุรัตน์  บัวจนัทร์ นักวิชาการพสัดุช านาญการพเิศษ
3 นายเจริญ  วีทัศไนย ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองพระยานาคราช
4 นางสาวนภาพร  ใจบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสาธงนอก
5 นางสาวกลัยา  ตุลพจิติร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
6 นายอดุลย ์ ศิริเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
7 นางมัลลิกา  หลงสมบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคอลาด
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8 นายอเุทน  บุญสีลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจรเขใ้หญ่
9 นางสุขปวีณ์  คงเขยีว ครู โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์

10 นางสาวประไพพศิ  นิลเพช็ร ครู โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
11 นายมนตรี  เกษรบัว ครู โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
12 นางสาวทักษอร  ทรัพยป์ระเสริฐ ครู โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
13 นายอนันต์  หงษ์สง่า ครู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
14 นางวัชรี  ปานทับ ครู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
15 นางผาสุข  ศุภรเมธี ครู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ปี สปช.)
16 นางสาวอ าพร  แยม้สมจติต์ ครู โรงเรียนคลองบางกะสี
17 นางไพรินทร์  จนัทสาร ครู โรงเรียนคลองบางกะอี่
18 นายนายพชิัย  จนัทสาร ครู โรงเรียนคลองบางกะอี่
19 นายสุวรรณ์  ทวีศาสตร์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9
20 นางอารีย ์ จนัทร ครู โรงเรียนวัดบัวโรย
21 นางสาวอารี  บุญเฉลียว ครู โรงเรียนพรหมพกิลุทอง
22 นายสุทัศน์  หัตถกจิ ครู โรงเรียนวัดจรเขใ้หญ่
23 นายสรศาสตร์  วรรณ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดจรเขใ้หญ่
24 นางประทุม  ประชายะกา ครู โรงเรียนวัดจรเขใ้หญ่
25 นางสุดา  เรืองหิรัญ ครู โรงเรียนวัดจรเขใ้หญ่
26 นางสาวบังอร  อนิทร์บ ารุง ครู โรงเรียนวัดจรเขใ้หญ่
27 นางสุมมนา  เพชรไชยา ครู โรงเรียนธนสิทธิอ์นุสรณ์
28 นางสาวอจัฉรา  หล่มเพชร ครู โรงเรียนธนสิทธิอ์นุสรณ์
29 นางบุษราภา  พธิาฐิติกลุ ครู โรงเรียนคลองสะบัดจาก
30 นางพจนีย ์ หน่อแกว้ ครู โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่
31 นางอ าพร  ร่ืนเริง ครู โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่
32 นายกมล  พว่งบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
33 นางวิลาวันย ์ เรืองรอง ครู โรงเรียนหนองงูเหน่าศาสตร์ประเสริฐ
34 นางมันทนา  อยู่เล็ก ครู โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
35 นางพนัทิพา  ทับรอด ครู โรงเรียนวัดหัวคู้
36 นางสายสมร  เต่าทองค า ครู โรงเรียนวัดหัวคู้
37 นางนันทนา  ยิ้มเจริญ ครู โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง
38 นางโสภา  บุญเกดิ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
39 นางสุพชิชา  สุวรรณนภาศรี ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
40 นายจริศักด์ิ  ด าทองสุก ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
41 นางปทุมวดี  เกดิเทศ ครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
42 นายเกรียงไกร  พชิญานนท์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
43 นางจนิดา  เกดิแกว้ ครู โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
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44 นางวรรณนภา  สีเมฆ ครู โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
45 นายวันชัย  ฉ่ ามาลัย ครู โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
46 นางมธุรส  แกว้โต ครู โรงเรียนวัดบางบ่อ
47 นางสาวพยงค์  หิรัญวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดบางบ่อ
48 นางสาวอจัฉรา  ค านึงวิทย์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
49 นางชุติมา  กงัสดาร ครู โรงเรียนวัดหนามแดง (เขยีวอทุิศ)
50 นางส าเริง  อาชวานนท์ ครู โรงเรียนวัดหนามแดง (เขยีวอทุิศ)
51 นางณัฐนรี  เจะ๊ยโูซ๊ะ ครู โรงเรียนวัดหนามแดง (เขยีวอทุิศ)
52 นางพรชนม์ทิพย ์ คชพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดหนามแดง (เขยีวอทุิศ)
53 นางรวินท์นิภา  กาญจนเดชาธรณ์ ครู โรงเรียนวัดเสาธงนอก
54 นางนุกลู  กล่ินมาหอม ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
55 นางสชนม์  แกว้กล้า ครู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
56 นายเพญ็  ศิริผล ครู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
57 นางวิราศิณี  บุญสนอง ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
58 นางปัญจธร  มาลัยมาลย์ ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
59 นางสาวลักษณา  สังวาลยเ์พชร ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
60 นางอาจนิ  เกาะแกว้ ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
61 นางอจัฉรา  เพญ็สมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
62 นางประไพ  คงสุตการ ครู โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
63 นางฉตัรสุดา  อนันต์ ครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
64 นางรัชรินทร์  สุดจติต์ ครู โรงเรียนคลองกนัยา
65 นางศิริรัตน์  นิ่มละมัย ครู โรงเรียนคลองบางกระบือ
66 นางสุคนธ์  อยู่คงธรรม ครู โรงเรียนคลองบางแกว้
67 นางอาภาพรรณ  แสงทอง ครู โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
68 นางอญัชนา  พานทอง ครู โรงเรียนคลองลาดกระบัง
69 นายสิงขร  เล็ดรอด ครู โรงเรียนคลองหลุมลึก
70 นางสุมาลี  คงอิ่ม ครู โรงเรียนตลาดคลองสวน
71 นางสาววัฒนา  ต้ังกจิวนิชกลุ ครู โรงเรียนวัดสุคันธาวาส
72 นายจรัญ  ทะชัย ครู โรงเรียนตลาดปากคลองเจา้
73 นางสมพร  พรหมศร ครู โรงเรียนวัดโคธาราม
74 นางอษุา  จนัทร ครู โรงเรียนวัดโคธาราม
75 นางอรุณี  จรีะสมบัติ ครู โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
76 นางสุภัชช์สิริ  ก าจรวาณิชยก์ลุ ครู โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม 
1 นายทนง  แซมเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
2 นายวรพจน์  แสงสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอบิวิทยาคม)
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3 นายด ารงศักด์ิ  ชื่นจติร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกลู)
4 นางอารม  บัวเขยีว ครู โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
5 นางดวงใจ  วิเชียรฉาย ครู โรงเรียนวัดธรรมสถต์ิิวราราม (ธรรมวิถสีามัคคีราษฎร์อทุิศ)
6 นางสุพฒันากาญจน์  งามเผือก ครู โรงเรียนวัดบางขนัแตก (บ าเพญ็อยู่รังสฤษด์ิ)
7 นางมณฑาทิพย ์ เยี่ยมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดน้อยแสงจนัทร์ (จนัทร์ศิริวิทยาคาร)
8 นายสมชาย  บุญนิ่ม ครู โรงเรียนวัดสวนแกว้
9 นายวันชัย  หลิมสกลุ ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี

10 นางยพุนิ  จนัทร์วิรัช ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
11 นางอรทัย  บุระมาน ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
12 นางสาวสุรินทร์  พวงศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
13 นายธนพงศ์  บุญเส่ียง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
14 นายอรรถนัย  ชูอรุณ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
15 นายสินธุธ์ู  ลยารมภ์ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
16 นางปัทมา  สุวรรณพจน์ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
17 นางณัชชาภรณ์  บ าเรอราช ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
18 นางอษุา  สุขสง่า ครู โรงเรียนวัดคู้สนามจนัทร์ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
19 นางกญัญา  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดจนัทร์เจริญสุข
20 นางดุษฎี  รัตนโสภณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ (เล้ียงล้อมอนุกลู)
21 นางจรีวรรณ  คงพทิักษ์ ครู โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสะอาดราษฎร์นุกลู)
22 นางสาวศรีสุภัค  กาญจนสินธุ์ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน)์
23 นางณัษฐา  ปรียานนท์ ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน)์
24 นายธนะ  วิสุทธาจาร ครู โรงเรียนวัดบางน้อย (แจม่ประชานุกลู)
25 นางเรวดี  ทรงแสง ครู โรงเรียนบ้านยายแพง (พศิผ่องประชานุสรณ์)
26 นางกญัญาปภัสร์  ธนนัทธิชานันท์ ครู โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกลู)
27 นางสมลักษณ์  แสงทับทิม ครู โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกลู)
28 นางพศิมัย  ธรรมสนอง ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถมัภ์ฯ
29 นางวันเพญ็  เนติพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอทุิศวิทยา)
30 นางพรียา  บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกลู)
31 นางกนกพร  ต่วนภูษา ครู โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
32 นางอารยา  อนิทรประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านบางบ่อ
33 นายเกษมสันต์  แว่นแกว้ ครู โรงเรียนบ้านบางบ่อ
34 นางอรอนงค์  พจนานภาศิริ ครู โรงเรียนวัดธรรมสถต์ิิวราราม (ธรรมวิถสีามัคคีราษฎร์อทุิศ)
35 นางวาสิฎฐี  มนูญโย ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห์)
36 นางนันทา  ปานนก ครู โรงเรียนบ้านตะวันจาก
37 นางสมพร  ศรีส าอางค์ ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
38 นางสาวมาลี  สุขสง่า ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
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39 นางชัญญานุช  นาคเฉลิม ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
40 นางสุธิดา  พทุธชาติ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
41 นางสาวกาญจนา  สิทธิยอดยิ่ง ครู โรงเรียนวัดลาดเป้ง
42 นางอ านวย  เขยีววิจติร ครู โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกลู)
43 นางสาวพจนีย ์ หอมตลบ ครู โรงเรียนวัดบางน้อย (แจม่ประชานุกลู)
44 นางสุพจนี  วาดพมิาย ครู โรงเรียนศาลจา้วอาม้า
45 นางสาวนัยนา  ล้ิมชื่น ครู โรงเรียนวัดเทพประสิทธิค์ณาวาส (ฉ่ าบุญรอดชนูทิศ)
46 นายสถาพร  สวัสดี ครู โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์)
47 นางมาลี  จั่นบุญมี ครู โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพทิยาคาร)
48 นางอทุัยวรรณ  ศรีโสภา ครู โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกลู)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
1 นายสมชาย  ทับไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีเมือง
2 นายวิชาญ  น้อยภารา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางน ้าจดื
3 นายศักดา  มอญใต้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางปิง้ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
4 นายพฒันะ  เส็งเรียบ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางน ้าวน
5 นางอารีย ์ พลอยเปล่ียนแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางขดุ
6 นายแสวง  ปัญญาประทีป ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง
7 นายโสภณ  ภักดีบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพนัธุพ์ทิยาคาร
8 นายสุคนธ์  พลัดเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
9 นายพยงุ  นาคออ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงสินธุร์าษฎร์รังสฤษฏ์

10 นายเสน่ห์  แตงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองบัว
11 นายธาดา  วิริยะกลุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชัย
12 นางสาวพวงทิพย ์ หมุยจนิดา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
13 นางสิริการย ์ พมิพภ์ูวนนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
14 นางอบุล  ล่ีแตง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
15 นางสาววัฒนา  เชยจติต์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
16 นางสาวจรีพนัธ์  วัชรสิทธิกร ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
17 นางสาววัลลภา  บุระมาน ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
18 นางกนัต์ธนภักษ์  ฉายาพนัธ์ ครู โรงเรียนเอกชัย
19 นางกลอยใจ  โกมลวิทย์ ครู โรงเรียนเอกชัย
20 นายช านาญ  อยู่อนิทร์ ครู โรงเรียนเอกชัย
21 นายธัชกฤช  ธาดาวรภัทร์ ครู โรงเรียนเอกชัย
22 นางสุนทราพร  เชื้อแกว้ ครู โรงเรียนเอกชัย
23 นายบุญธรรม  อยู่ประจ า ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
24 นางประเทือง  ฉายารัตน์ ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
25 นางสมจติร  เติมสายทอง ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
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26 นางสุกญัญา  สร้อยทองเจริญ ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
27 นางสาวอาภาพนัธุ ์ บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
28 นายสมศักด์ิ  ข าสาคร ครู โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
29 นายสมทบ  รอดทัศนา ครู โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
30 นางสาวปราณี  กิ่งแกว้ ครู โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
31 นายพนัธ์พรต  กรีอมัพร ครู โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
32 นางสายสมร  พลูบุญ ครู โรงเรียนวัดบางปลา
33 นายวรชาติ  วิมานจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านออ้มโรงหีบ
34 นางวิไลวรรณ  นุ่มดี ครู โรงเรียนวัดศิริมงคล
35 นางสมศรี  วานิชส าราญ ครู โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
36 นางพกิลุ  บุญจรัส ครู โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
37 นางสมสกลุ  สินพลูผล ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกลู)
38 นางกณัหา  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
39 นางจนิดา  ศรีโมลา ครู โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
40 นางประภา  จพูนัทะ ครู โรงเรียนบ้านบางน ้าจดื
41 นางสมคิด  บุญปลอด ครู โรงเรียนบ้านบางน ้าจดื
42 นายจรูญ  ศิลปะ ครู โรงเรียนวัดโพธิแ์จ้
43 นายชวลิต  พวงประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
44 นายณภัทร  จนัทร์ทองสุข ครู โรงเรียนวัดบางปิง้ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
45 นางสาวบังเอญิ  ลัดกรูด ครู โรงเรียนเทพนรรัตน์
46 นางวชีรา  ทองสมุทร ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
47 นายสมศักด์ิ  บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
48 นายสมิตย ์ ส าเภาทิพย์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
49 นางสมพร  มีน้อย ครู โรงเรียนวัดกาหลง (พึง่สุนทรอทุิศ)
50 นายวิโรจน์  กจิสมุทร ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
51 นางลัดดา  ข าสุวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
52 นางนุชนาถ  เล่ียมทอง ครู โรงเรียนวัดออ้มน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
53 นางสาวประไพ  เล็กมณี ครู โรงเรียนวัดออ้มน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
54 นางพนัทิพย ์ ศักด์ิศิลปอดุม ครู โรงเรียนวัดออ้มน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
55 นายสิงห์ชัย  ศักด์ิศิลปอดุม ครู โรงเรียนวัดออ้มน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
56 นางสาวสุคนธ์  ซ่ึงค้า ครู โรงเรียนวัดออ้มน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
57 นางรัชฎา  ศรีทองเกดิ ครู โรงเรียนบ้านคลองแค
58 นางสุวรรณา  อุ่นไทยแท้ ครู โรงเรียนบ้านคลองแค
59 นางคมฤดี  สงศิริ ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง
60 นางเยาวนุช  เกรียงสมุทร ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง
61 นางรจนา  อยู่ประจ า ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง
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62 นางลักขณา  คงวิจติร ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง
63 นางอมรรัตน์  ปาณีนิจ ครู โรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง
64 นางธัญธร  กลัยะกติิ ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
65 นางกนกลดา  แกว้ท่าไม้ ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
66 นางวิกนัดา  ช านาญวาด ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
67 นายเชาว์วิชญ์  ไชยปัญญาวิชญ์ ครู โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
68 นางสิริกาญจน์  ไชยปัญญาวิชญ์ ครู โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
69 นางสุพตัรา  เรืองสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
70 นางโสภา  สินอาภา ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บ ารุง)
71 นางสาววิไล  ภูรุ่่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านคลองกระทุม่แบน
72 นางสุธานี  รัตนละออ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
73 นายเจนณรงค์  สงศิริ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
74 นางยวุดี  บุญประคอง ครู โรงเรียนวัดหนองนกไข่
75 นายประสิทธิ ์ ธูปหอม ครู โรงเรียนวังนกไข่
76 นางนรินทร์  ชวนประกอบกจิ ครู โรงเรียนวัดนางสาว
77 นายมานะ  แทนมณี ครู โรงเรียนวัดนางสาว
78 นางสุภาพ  จ าปาเงิน ครู โรงเรียนวัดนางสาว
79 นายเสรี  มีน้อย ครู โรงเรียนวัดโรงเข้
80 นายยิ่งยศ  อนิจงกล ครู โรงเรียนหลวงสินธุร์าษฎร์รังสฤษฏ์
81 นางยพุา  ศรีสุพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดธรรมโชติ
82 นางจรัสศรี  ปิยะสอน ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
83 นางดวงสุดา  ไขเ่กตุ ครู โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม
84 นางกมลรัตน์  จนัทร์ผล ครู โรงเรียนวัดยกกระบัตร
85 นายมัฆวาฬ  จงึคงอนันต์ ครู โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บ ารุง
86 นางยพุดี  สินธุเ์กษมสุข ครู โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บ ารุง
87 นางสาวดารณี  เวชอบุล ครู โรงเรียนวัดเจด็ร้ิว
88 นางบังอร  หังเสวก ครู โรงเรียนวัดเจด็ร้ิว
89 นางวิไลวรรณ  หลักเมือง ครู โรงเรียนวัดเจด็ร้ิว
90 นายวิทยา  ทรงประกอบ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ์)
91 นางสมศรี  ง่ัวสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ์)
92 นางสาวอภิญญา  ภูอดุม ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ์)
93 นางรัชดา  มรรคเจริญ ครู โรงเรียนบ้านคลองส าโรง
94 นางกิ่งแกว้  วรรณชนะ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วัดสุนทรสถติฯ)
95 นายชวลิต  ชองขนัปอน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพว้ (วันครู 2500)
96 นางพงษ์ลดา  ชองขนัปอน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพว้ (วันครู 2500)
97 นางชลธิชา  ศรีนิเวศน์ ครู โรงเรียนบ้านวังจรเข้
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

1 นายบัญญัติ  เพญ็จนัทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางศรีไพร  วรสุข ศึกษานิเทศก์
3 นายวุฒิศักด์ิ  พรหมคช นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
4 นางสุริยา  เลิศสกลุธรรม นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
5 นายบุญส่ง  แสงเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู
6 นายพพิฒัน์  จนัทรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขา่
7 นายวันชัย  ธนังไพศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ
8 นางสาวกญัยา  ไกรจะบก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองหาด
9 นายชวลิต  แจม่จนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ าเยน็มิตรภาพที ่179

10 นายสมาน  พาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนวังจระเข้
11 นายจรูญ  ก าจดัภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่
12 นายประทีป  มากมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
13 นายเทพพทิักษ์  ด ารงธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง
14 นายวิมล  จนัทนากร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนดินแดง
15 นายสมหมาย  พาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข
16 นายไพบูลย ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วย
17 นายสมศักด์ิ  แสงแจม่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
18 นายสมชาย  เพยีรการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน
19 นายบุญรอด  ขนัชะลี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเกา้
20 นางจนิตนา  แจม่จนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
21 นายมณฑล  เลิศสกลุธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
22 นางสุกญัญา  เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
23 นางจฬุาภรณ์  สุขเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
24 นางสุมาลี  สิงหาจลุเกตุ ครู โรงเรียนวนาสงเคราะห์
25 นางสุภาพ  โกสินทร์ ครู โรงเรียนวนาสงเคราะห์
26 นางแพรวพรรณ  ออ่นน้อม ครู โรงเรียนบ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์)
27 นายสุรศักด์ิ  พลแสน ครู โรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ
28 นางยพุา  จกัรค า ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
29 นางเบญญาภา  อนิซุยทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
30 นางสาวระวีวรรณ  แกว้เกา่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
31 นายกรรณสูตร  ภาวะโสภณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
32 นางวนิดา  นิตยมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
33 นางอรสา  ล่าโสตร์ ครู โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
34 นางสถาพร  รอดพว่ง ครู โรงเรียนวัดใหม่โพธิท์อง
35 นางมาลี  จนัทร์เกดิทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านวังจั่น
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36 นางสุรีรัตน์  แสงเทพ ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
37 นางส่องศรี  จนัทร์ตะลิ ครู โรงเรียนบ้านหนองขา่
38 นางสุนทรี  สงวนศรี ครู โรงเรียนบ้านทุง่พระ
39 นางจนิดา  พมิอรัญ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว้
40 นายทัศนัย  ซ่ือตรง ครู โรงเรียนบ้านคลองบุหร่ี
41 นายประมาณ  แสงระยบั ครู โรงเรียนบ้านทุง่หินโคน
42 นางวันเพญ็  พนัธ์สิน ครู โรงเรียนบ้านแกง้
43 นางสุทธิพนัธุ ์ โททิพยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านแกง้
44 นางอนิทิราวดี  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านแกง้
45 นายสมใจ  ยศกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านห้วย
46 นางวนิดา  ศรีสรวล ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
47 นางทองพนู  ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
48 นางสาวผ่องศรี  โรหิตรัตนะ ครู โรงเรียนบ้านป่าระก า
49 นายบัญฑิตย ์ ไขกล ครู โรงเรียนบ้านป่าระก า
50 นายนิรันดร์  พงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านวังวน
51 นายชัยรัตน์  พรหมอยู่ ครู โรงเรียนบ้านคลองไกเ่ถื่อน
52 นางสุกญัญา  นาคสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเยน็มิตรภาพที ่179
53 นางจนัทิมา  ชอบบันเทิง ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเยน็มิตรภาพที ่179
54 นางแสนศรี  ชาวกนัหา ครู โรงเรียนวัดเกศแกว้
55 นายวิชัย  สว่างชื่น ครู โรงเรียนบ้านวังแดง
56 นางวาสนา  พรรณานนท์ ครู โรงเรียนบ้านคลองหินปูน
57 นางเมทินี  สันทรีย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองหินปูน
58 นางสาวนิตยา  อดุมสรรพเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
59 นางสัญญลักษณ์  ปรัชญเมธา ครู โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
60 นางถวิล  ศรีนาเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
61 นางอบุล  แสนสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
62 นายวีระศักด์ิ  ชัยสุทธิกลุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านซับมะนาว
63 นางอาภา  ตันธิกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
64 นางสันทยา  พลูส าราญ ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
65 นายสุขมุ  จติร์กระจา่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
66 นางบุปผา  เอมบุญ ครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม
67 นางสาวคณึงนิตย ์ เรืองนาม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว้
68 นางศศิธร  สุริโยปกรณ์กจิ ครู โรงเรียนบ้านเขามะกา
69 นายจ าเริญ  มณเทวินทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าแยก
70 นายชัชวาลย ์ สายทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาเล่ือม
71 นายชัยยงค์  ซีกพดุซา ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง
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72 นางสาวจรัญญา  สิงห์บุตรา ครู โรงเรียนบ้านพระเพลิง
73 นางศศินันท์  สิริปิยทัศน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
74 นางสุภา  พลายน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
1 นายบรรลุ  ดารา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายปรีชา  คงสมจติร ศึกษานิเทศก์
3 นายปรัชญา  เพช็รโกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองติม
4 นายส าเริง  ขวดแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
5 นายสมพงษ์  รักษาศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง
6 นางประนอม  สีหะวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง
7 นายธ ารง  ไชยทุง่ฉนิ ผู้อ านวยการโรงเรียน ส.ไทยเสรีอตุสาหกรรม 3
8 นายสุภาพ  กนัสการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
9 นางส ารวล  อุ่นใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

10 นางอรวรรณ  ช่างประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
11 นางศรีเรือน  อู่ตะเภา ครู โรงเรียนบ้านตะโก
12 นางวลีรัตน์  ถริะสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านกะสัง
13 นางศิริมา  หาญสมศรี ครู โรงเรียนบ้านซับนกแกว้
14 นางสุอารีย ์ กจิควร ครู โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
15 นางศรีวรรณา  พลเสน ครู โรงเรียนร่มเกล้า
16 นางศรีรัตน์  ผลสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
17 นางจนิดารัตน์  เสมา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
18 นางกลัณี  หงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
19 นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
20 นางสุนีย ์ ถามั่งมี ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
21 นางรักปอง  โล่ห์แจม่ ครู โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
22 นางวันเพญ็  เจริญพานิชย์ ครู โรงเรียนบ้านโนน 
23 นางยวุรีย ์ บุญศิริ ครู โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร
24 นางธิดา  ธรรมมา ครู โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง
25 นางพรทิพย ์ วันดี ครู โรงเรียนบ้านทดเจริญ
26 นางสาวปรานี  ศรีพศิ ครู โรงเรียน ส.ไทยเสรีอตุสาหกรรม 3
27 นางพรรณี  ฤทธิป์ล้อง ครู โรงเรียนบ้านโคกสะแบง
28 นางพชัณีย ์ การหนองใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
29 นายสมชาย  คุ้มทอง ครู โรงเรียนบ้านกดุหิน
30 นางนิภา  ปะวิโน ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
31 นางศิวิไล  ประเสริฐ ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
32 นายสิทธิศักด์ิ  ปันส่วน ครู โรงเรียนบีกริม
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33 นางภัสราวลัย  ใจประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านตุ่น
34 นางอจัฉวรี  ปันส่วน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
35 นางสาวนวลนาค  เชยดี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
36 นางพรรณทวี  พงษ์สร ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
37 นางอมัพร  มะลิซ้อน ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
38 นางนิภา  น าพา ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
39 นางทิพยรั์ตน  นพทัน ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
40 นางภคินี  โคตรค า ครู โรงเรียนบ้านเหล่าออ้ย
41 นางณัฏฐ์ธภร  สืบศรีธนานุกลู ครู โรงเรียนบ้านเหล่าออ้ย
42 นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
43 นางละเอยีด  มณฑาสวรรค์ ครู โรงเรียนวัดหนองม่วง
44 นางพวงทิพย ์ เกตุทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าขา้ม
45 นางสุปัณณี  มหาทรัพยส์มบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสระบรุี เขต 1
1 นายสมุทร  สมปอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายคูณ พดุซ้อน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายบุญช่วย  พนัธ์งาม นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
4 นางสาวเกศนี  สิงหฤกษ์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
5 นางสาวภราณี  บุตรเนียร นักวิชาการพสัดุช านาญการพเิศษ
6 นายยนืยง  ราชวงษ์ ศึกษานิเทศก์
7 นางศิริลักษณ์  โพธิภิรมย์ ศึกษานิเทศก์
8 นายวิจติร  โฮ่กลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย
9 นายสุรินทร์  โตบารมีกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

10 นายสุนทร  ยอดเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
11 นายไสว  อยู่เนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสารภี
12 นายพสิิทธิ ์ จติต์ผูก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง (ท่าช้างประกฤตศึกษา)
13 นางวาสนา  พลูสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง
14 นายเอนก  ฤทธิบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับชะอม
15 นายปรีชา  กล่อมสกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์
16 นายสุพจน์  มนปราณีต ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)
17 นางสุรัตน์  สุทธิชัชวาลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแพะโคก
18 นายบัณฑิต  พรสินชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
19 นางประจกัษ์  ภูมินา ครู โรงเรียนท้ายพกิลุ (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ฯ)
20 นางชลอ  จนัทรจามร ครู โรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อทุิศ)
21 นางวรรณา  วะนุยารักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
22 นางพชัริดา  เรืองศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
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23 นางรจนา  อนิทรวิเชียร ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
24 นางสาวรัตนา  สิงขรรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
25 นางศรีนวล  บุนนาค ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
26 นางวาสนา  บุญเพิม่ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
27 นางสาวสมใจ  ด ารงกติติกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
28 นางสาวทรงกลด  อยู่เอม ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
29 นางจริาพร  ไทยเดช ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
30 นางวนิดา  ม่วงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
31 นางมาลินี  เกษี ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
32 นางปวันรัตน์  เฉลิมวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
33 นางธันยา  ใจธรรม ครู โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อปุถมัภ)์
34 นางสีไพร  เชิงบันลือศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
35 นางจนิตนา  เอี่ยมเจริญสุข ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
36 นางทิพวัลย ์ สมบัติวงค์ ครู โรงเรียนวัดห้วยล่ี
37 นางดวงพรพรรณ  สังวาลยว์งศ์ ครู โรงเรียนบ้านปากขา้วสาร (บริษัทขา้วไทยจ ากดัสงเคราะห์ 2)
38 นางธันยร์ดา  คงก าเนิด ครู โรงเรียนบ้านปากขา้วสาร (บริษัทขา้วไทยจ ากดัสงเคราะห์ 2)
39 นางสายทอง  ถนอมศิลป์ ครู โรงเรียนวัดหนองยาวสูง
40 นางสุภาวิตา  ปากเมือง ครู โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
41 นางบ าเพญ็  อ ามรพรต ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
42 นางประชิน  โทณลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
43 นางธนานพ  พสธรวิภพ ครู โรงเรียนวัดหนองทางบุญ
44 นางอจัฉรา  สีดาค า ครู โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
45 นางมยรีุ  สร้างไร่ ครู โรงเรียนวัดไกเ่ส่า (พนัธุพ์ทิยาคาร)
46 นางสายชล  สงบจติ ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
47 นางอชัราพร  กหุลาบ ครู โรงเรียนวัดหนองสีดา
48 นายอนิวรรตน์  ดอนจิ๋วไพร ครู โรงเรียนวัดเขาดิน
49 นางพชัรินทร์  ทานะมัย ครู โรงเรียนวัดเขาดิน
50 นางบุญเสริม  ประสมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พฒันราษฎร์)
51 นางสุนทรี  ตันสิน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พฒันราษฎร์)
52 นางชลธิชา  เดชผดุง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พฒันราษฎร์)
53 นางอมุาภรณ์  ตรีศรี ครู โรงเรียนวัดสารภี
54 นางส าราญ  คงสมปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
55 นางสาวถนอมศรี  ข าประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์)
56 นายอดุม  บุญแกว้ ครู โรงเรียนวัดหนองคล้า (ส านักงานสลกกนิแบ่งฯ)
57 นางมัณฑนา  พทิักษ์สฤษด์ิ ครู โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอปุถมัภ์)
58 นายวัฒนา  ชิตไพโรจน์ ครู โรงเรียนวัดจนัทบุรี (พมิพป์ระชานุเคราะห์)
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59 นายวิมล  เตโช ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
60 นางละอองศรี  เยน็ใจ ครู โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
61 นางสมพศิ  มโนวงศ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยหวาย
62 นายธานินย ์ ทองสุขงาม ครู โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกลู)
63 นางจนิตนา  ขมุโมกข์ ครู โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกลู)
64 นางวรปภา  โชควัชรภัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาเล้ียว
65 นางประทุมมา  นวลสาลี ครู โรงเรียนวัดศรีจอมทอง
66 นายเจริญ  จ านงค์วัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระพทุธบาท
67 นางสารภี  ปัน้สน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระพทุธบาท
68 นางสมบุญ  แสนทวี ครู โรงเรียนพระพทุธบาท
69 นางสาวอมัพร  สุภัทรกลุ ครู โรงเรียนธารเกษม
70 นางสุมาลี  ค าพพิจน์ ครู โรงเรียนบ้านพซุาง
71 นางวิยดา  จนัทร์อวยชัย ครู โรงเรียนบ้านพซุาง
72 นางพชันี  สะดีวงศ์ ครู โรงเรียนท้ายพกิลุ (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ฯ)
73 นางนันทรัตน์  ราชวงษ์ ครู โรงเรียนท้ายพกิลุ (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ฯ)
74 นางจรรยา  ทนงสุทธิ์ ครู โรงเรียนท้ายพกิลุ (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ฯ)
75 นายสิทธิเดช  ประสิทธิเวช ครู โรงเรียนวัดหนองจกิ
76 นายประยรู  ผาสุข ครู โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล)
77 นางพชันี  ทองสันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
78 นางสิริยา  นาควารี ครู โรงเรียนวัดช้าง
79 นางวารุณี  จ านงค์ถอ้ย ครู โรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจติ)
80 นายชูศักด์ิ  เขยีวป้อง ครู โรงเรียนอนุบาลดอนพดุ (พพิฒัน์ดวงราษฎร์บ ารุง)
81 นายมานะ  ตุงชีพ ครู โรงเรียนอนุบาลดอนพดุ (พพิฒัน์ดวงราษฎร์บ ารุง)
82 นางสาววิจติรา  พรสิงชัย ครู โรงเรียนวัดพแุค
83 นายสมบุญ  เลิศนิมิตร ครู โรงเรียนวัดวังเลน
84 นางสาวออ้ย  บัวใบ ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พบิูลสงเคราะห์)
85 นายมาโนช  แสงแกว้ ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พบิูลสงเคราะห์)
86 นางบุษกร  หวังใจสุข ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พบิูลสงเคราะห์)
87 นางมาติกา  วรรณะ ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พบิูลสงเคราะห์)
88 นางศรีอมัพร  พรเจริญ ครู โรงเรียนวัดป่าคา
89 นางรัชนี  อนัทวาปี ครู โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
90 นางกฤษณาภรณ์  เกษตรไพศาล ครู โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทขา้วไทยจ ากดัสงเคราะห์ 3)
91 นางกญัญนันทน์  ธราพฒัน์อภิชัย ครู โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทขา้วไทยจ ากดัสงเคราะห์ 3)
92 นางสุมาลี  พลศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านปากขา้วสาร (บริษัทขา้วไทยจ ากดัสงเคราะห์ 2)
93 นางสมพศิ  กล้วยป่า ครู โรงเรียนวัดหนองยาวสูง
94 นางอบุล  กาพยศ์รี ครู โรงเรียนวัดม่วงน้อย
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95 นางพชัรินทร์  รัตนวิโรจน์ ครู โรงเรียนท้ายพกิลุ (ส านักงานสลากกนิแบ่งสงเคราะห์ฯ)
96 นายวิรัตน์  พนัธ์แกว้ ครู โรงเรียนวัดบ้านรี
97 นางสายสวาท  เกตุสม ครู โรงเรียนวัดพแุค
98 นายกติิรัตน์  ยงค์สุรี ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พบิูลสงเคราะห์)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสระบรุี เขต 2
1 นางพริะตา  บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
2 นายประเวศ  แจง้ประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
3 นายสัมฤทธิ ์ จรีจติต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
4 นายชยกร  ควรระงับ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย
5 นายนฤเบศร์  กาญจนาภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
6 นายสมหมาย  ทองแดงเจอื ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
7 นายสมศักด์ิ  คงสมนวน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขยีววิมลราษฎร์อปุถมัภ์)
8 จา่เอกประคอง  พกุสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉตัรราษฎร์บ ารุง)
9 นายวสันต์  ไพธิไทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด

10 นางกมลทิพย ์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
11 นางนิตยา  อุ่มอยู่ ครู โรงเรียนบ้านผังสามัคคี
12 นางประภาศรี  จตินอก ครู โรงเรียนวัดพระพทุธบาทน้อย มิตรภาพที ่69
13 นางอรรถณีย ์ เพง็ชะตา ครู โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
14 นายเชิดชัย  ศรีสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดโคกกรุง
15 นางพชัรินทร์  อภิญญากลุ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
16 นางเพญ็ศรี  ผลแยม้ ครู โรงเรียนวัดล าบัว
17 นางนันทนี  กลุชูศักด์ิ ครู โรงเรียนหินกอง (พบิูลอนุสรณ์)
18 นางสุภาพร  มหิทธิบุรินทร์ ครู โรงเรียนหินกอง (พบิูลอนุสรณ์)
19 นางสาวบุญส่ง  หุน่พงษ์ ครู โรงเรียนหินกอง (พบิูลอนุสรณ์)
20 นายประสิทธิ ์ อศิรางกรู  ณ  อยธุยา ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
21 นางอบุล  สุวรรณอ าไพ ครู โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถริอทุิศ)
22 นายเผด็จ  อร่ามทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองไทร
23 นางกรรณิการ์  ศรีแสงเพญ็ ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
24 นายบุญลือ  ฐิติกลุ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
25 นายสิทธิชัย  ทองเขยีว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
26 นายส าราญ  ทองสุก ครู โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
27 นายแดง  ศรีอวบ ครู โรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสามัคคี
28 นายมงคล  รักษาทรัพย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ ารุงธรรม
29 นางสาวพนิิจ  ทรงเจริญ ครู โรงเรียนวัดกะเหร่ียงคอม้า
30 นาง พรชนิตฐา  วันดี ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
31 นางตีรณันท์  ใจทะวงค์ ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
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32 นางทิพมล  ทองสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านซับบอน
33 นางไพรรัตน์  บรรทัดเทีย่ง ครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน
34 นางกมลวรรณ  พรหมชัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดขอนหอม
35 นางประไพ  หาญอนุสรณ์ ครู โรงเรียนวัดตาลเด่ียว
36 นางยพุา  ช้างสีทา ครู โรงเรียนวัดเตาปูน
37 นายวิเศษ  กณัหาลี ครู โรงเรียนวัดเตาปูน
38 นางไพรัช  ฉายพระภักตร์ ครู โรงเรียนวัดโพนทอง
39 นางวิลาวัณย ์ มนตรี ครู โรงเรียนวัดโพนทอง
40 นายสุขสวัสด์ิ  ศิริสุนทรกมล ครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขนัธสาประชานุเคราะห์)
41 นางสาวบุญมี  ทองอุ่นเรือน ครู โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
42 นางสุวิมล  จรจรัญ ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอปุถมัภ)์
43 นางมาลี  ภัทรโสภณกลุ ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอปุถมัภ)์
44 ว่าทีร้่อยตรีอจัฉริยะ  เปร่ืองเดช ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอปุถมัภ)์
45 นายพงษ์ศักด์ิ  ตรีชัย ครู โรงเรียนวัดห้วยทราย
46 นางจารุชา  ควรระงับ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ (บริษัทขา้วไทยจ ากดัสงเคราะห์ 1)
47 นางสุณีย ์ ฟทูองรอด ครู โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ
48 นางสาวกลัยา  ทองสร้อย ครู โรงเรียนวัดร่องแซง (กลุไพศาลวิทยา)
49 นางสาววนิดา  วชิรศักด์ิโสภานะ ครู โรงเรียนวัดร่องแซง (กลุไพศาลวิทยา)
50 นางสุปราณี  ปานเหลือง ครู โรงเรียนวัดร่องแซง (กลุไพศาลวิทยา)
51 นางสาวอทุัย  วราหล ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
52 นางเพญ็ศรี  สุมาลย์ ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
53 นายปรีชา  นวนไทย ครู โรงเรียนวัดหนองอา่งทอง
54 นางเรณู  นามนาคประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดหนองอา่งทอง
55 นางล ายอง  เรืองค า ครู โรงเรียนวัดกุ่มหัก (อนิทโชติประสิทธิ์)
56 นางชุรีพร  โพธิน์้ าเทีย่ง ครู โรงเรียนวัดหนองโรง
57 นางกานดา  มณีวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดหนองครก
58 นางเพญ็ศรี  ชินวร ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉตัรราษฎร์บ ารุง)
59 นายสมทรง  เนียมศรี ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
60 นางประชิด  นวลจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
61 นางสุมณฑา  มฤศโชติ ครู โรงเรียนวัดบ้านดอน
62 นายฉลอง  หนองยาว ครู โรงเรียนวัดบ้านดอน
63 นายศักดา  ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
64 นางประสมสิน  พนูสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านบางกง
65 นางสุนันท์  พราวศรี ครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
66 นางศิริเกศ  กองชาญ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68
67 นายอ านาจ  ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
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68 นางรัตนาภรณ์  เพิม่ยศ ครู โรงเรียนบ้านซับดินด า
69 นางทองเจอื  เหมนิธิ ครู โรงเรียนบ้านล าพญากลาง
70 นางมยรีุ  ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
71 นางสมใจ  บัติสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
72 นางประมวล  ไปนอก ครู โรงเรียนบ้านซับพริก
73 นางปิยวรรณ  เอกจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
74 นางอไุรวรรณ  สนิทไชย ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
75 นายภานุทัต  ไทยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด
76 นายวีระ  นิ่มตลุง ครู โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม
77 นางจฑุามาศ  สุวรรณประเวก ครู โรงเรียนบ้านหนองกรด
78 นายเกรียงศักด์ิ  พนัธุ ครู โรงเรียนวัดบ่อโศรก
79  นางเกศรินทร์  แกว้ปล่ัง ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
80 นายสนธยา  มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
81 นางประนอม  ธนูศร ครู โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
82 นางสาวมาลีวิภา  อนิทรักษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองน้ าเขยีว (วันดาคุณอปุถมัภ์)
83 นางสาวสัญรักษ์  อปุลาบัติ ครู โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
84 นางพชัราภร  ทองบุญ ครู โรงเรียนวัดหนองจกิ (บุญมีประชานุกลู)
85 นางสาวมะณีรัตน์  พนัธุน์้อย ครู โรงเรียนวัดหนองจกิ (บุญมีประชานุกลู)
86 นายไพศาล  ยอดทอง ครู โรงเรียนวัดหนองจกิ (บุญมีประชานุกลู)
87 นางสุดา  ขาวผ่อง ครู โรงเรียนบ้านซับพริก
88 นายประสิทธิ ์ กญัญาเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
89 นายสวาท  บัวสกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
90 นายประดิษฐ์  ประดับมุข ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
91 นายธนู  ทันเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
92 นายสกล  เพิม่ยศ ครู โรงเรียนบ้านท่าพลู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บรุี 
1 นายนิกลู  จติรบรรพต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายเรวัฒ  ชมภูเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายกฤษฎิ ์ ทองค าปัน้ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
4 นางสุพชัชา  ทิพยสุวรรณมาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
5 จา่สิบเอกกรสิรวิชญ์  ไอศุริยการ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
6 นาย สมนึก  ผิวผ่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสะอาดราษฏร์บ ารุง
7 นายประสงค์  สังขท์อง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถอนสมอ
8 นายรุ่งโรจน์  ศรีไพโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
9 นายศักด์ิชัย  หัศภาดล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกา้ชั่ง

10 นายสมบัติ  สุขสบาย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคปูน
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11 นายธรรมศักด์ิ  อาภากลุอนุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลาง
12 นายไพบูลย ์ ฟกัข า ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอนิทร์บุรี (วัดโพธิศ์รี)
13 นายวีระชัย  ชมภู ่     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
14 นางนวลศรี  กล่ินดอกแกว้ ครู โรงเรียนวัดหัวว่าว
15 นายฉตัรชัย  กล่ินดอกแกว้ ครู โรงเรียนวัดจกัรสีห์
16 นางจณิสตา  จงพุม่ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจกัรสีห์ มิตรภาพที ่133
17 นางสุวิมล  พวงกหุลาบ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจกัรสีห์ มิตรภาพที ่133
18 นายไพรัช  สุขศิริ ครู โรงเรียนวัดศรีสาคร
19 นางมนฤดี  ธรรมวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดตึกราชา
20 นางพนัธ์ทิพย ์ เพชรเรือง ครู โรงเรียนวัดตึกราชา
21 นางนงนุช  ภูภักดี ครู โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
22 นางสาวธัญยาภรณ์  บุญปัน้ ครู โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
23 นางถวิล  บุญมี ครู โรงเรียนวัดประโชติการาม
24 นางกลิุสรา  เมธธีรดากลุ ครู โรงเรียนเรืองวัดสะอาดราษฎร์บ ารุง
25 นางสาวอารีรัตน์  นีระ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
26 นายยงยทุธ  สุทธิสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
27 นางกมลทิพย ์ เรืองสกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
28 นางสายพาน  พึง่ธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
29 นางศรีเสาวลักษณ์  กล่ันสกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
30 นางรุ่งระวี  ชูชัยมงคล ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
31 นางสุขใจ  ดวงดาว ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
32 นางสิริพร  สีตะระโส ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
33 นายราเชนทร์  มาแยม้ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
34 นางวิไลลักษณ์  โสภาจารีย์ ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร
35 นางจนิตนา  เจษฎาถาวรวงษ์ ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร
36 นางวิภาวรรณ  ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร
37 นางเรนุการ์  พนัธุค้์า ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร
38 นางสุปราณี  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดขอ่ย
39 นางสุดารัตน์  เกษษา ครู โรงเรียนวัดโพธิช์ัย
40 นางวิกญัญา  เหล็กดี ครู โรงเรียนวัดประดับ
41 นางสาววิไลวรรณ  วิริยะ ครู โรงเรียนวัดประดับ
42 นายสุชีพ  มณเฑียร ครู โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจนั
43 นางบุญส่ง  ทัศนศรี ครู โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจนั
44 นายทวี  แยม้เยื้อน ครู โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจนั
45 นายส าอางค์  ศรีวัฒนานุพนัธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจนั
46 นายสุทิน  ภูแ่พร ครู โรงเรียนวัดตะโกรวม
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47 นายสมศักด์ิ  คุ้มเขต ครู โรงเรียนวัดโพธิท์ะเลสามัคคี
48 นางทรงศรี  วรรณศิริ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุม่)
49 นางวัลยา  วิจารณ์ปรีชา ครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
50 นางสมสกลุ  นาคอาทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
51 นางวัฒนา  รอดช้าง ครู โรงเรียนวัดโพธิสั์งฆาราม
52 นางพชัริน  พลิาวัลย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
53 นายบุญเลิศ  พึง่สุรินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
54 นางดาหวัน  บ่ายเทีย่ง ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
55 นางเพญ็ศรี  ทองน้อย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
56 นางวัลภา  นาคชุ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
57 นายวินัย  โชติพนัส ครู โรงเรียนวัดโสภา
58 นายธรรมนูญ  ไกรจ าเนียร ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
59 นางบุปผา  มัจฉมิ ครู โรงเรียนวัดพกิลุทอง
60 นางพรทิพย ์ ค าเหล็ก ครู โรงเรียนวัดพกิลุทอง
61 นายปรัชญา  ศรีสุรเดชชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
62 นางสาวส าดวน  พึง่สวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
63 นางบุญสืบ  วงศ์นิ่ม ครู โรงเรียนวัดประสิทธ์คุณากร
64 นางสมใจ  ค าเหล็ก ครู โรงเรียนวัดแหลมคาง
65 นางทวีพร  วงษ์แหวน ครู โรงเรียนอนุบาลบางระจนั
66 นายส าราญ  นุ่มสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบ้านจา่ (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
67 นางชนิญญา  พานอนิ ครู โรงเรียนวัดบ้านจา่ (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
68 นางละเอยีด  สังขเนตร ครู โรงเรียนวัดคีม
69 นางนิยดา  วงษา ครู โรงเรียนวัดคีม
70 นางรุ่งนภา  คุณโฑ ครู โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข
71 นางสุกญัญา  บัวศรี ครู โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข
72 นางสมใจ  จนีเท่ห์ ครู โรงเรียนวัดโพธิเ์อน
73 นางศิริวรรณ  ขลังธรรมเนียม ครู โรงเรียนวัดหลวง
74 นางคนึง  โพธิท์อง ครู โรงเรียนวัดโคปูน
75 นางรัชนี  เกตุใหม่ ครู โรงเรียนวัดประสาท
76 นางวิราพร  เต่งภาวดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล
77 นางเพญ็พมิล  กลุพรหมสโร ครู โรงเรียนวัดเพิม่ประสิทธิผล
78 นางกนัยา  เกตุส าราญ ครู โรงเรียนวัดบ้านล า
79 นางอารีลักษณ์  ยิ้มสิน ครู โรงเรียนวัดต้มหู
80 นางกอบกลุ  เตียวตระกลูวัฒน ครู โรงเรียนวัดต้มหู
81 นางศิริวรรณ  พวงชะบา ครู โรงเรียนวัดบางปูน
82 นางทัศนา  ยอดสร้อย ครู โรงเรียนวัดบางปูน
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83 นางดาราณี  ถงึนาค ครู โรงเรียนวัดบางปูน
84 นายปถม  สดงาม ครู โรงเรียนวัดคลองโพธิศ์รี
85 นางรัชนี  นุตราวงษ์ ครู โรงเรียนวัดคลองโพธิศ์รี
86 นางธนาวรรณ  วันทา ครู โรงเรียนวัดเชียงราก
87 นายไฉน  เฟือ่งฟู ครู โรงเรียนวัดเชียงราก
88 นายสมศักด์ิ  เรืองรุ่ง ครู โรงเรียนวัดล่องกระเบา
89 นายปรีชา  กลับดี ครู โรงเรียนวัดปลาไหล
90 นายเกยีรติยศ  พืน้ผักหวาน ครู โรงเรียนวัดเสือขา้ม
91 นายชวลิต  นันท์นุ่ม ครู โรงเรียนวัดการ้อง
92 นางดารา  ศรีพฒุ ครู โรงเรียนวัดการ้อง
93 นางฉวีวรรณ  สง่าทอง ครู โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
94 นางอษุณีย ์ เกดิลอย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
95 นางศิริรัตน์  ล้ีจนิดา ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
96 นางทิพรัตน์  บุญฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
97 นางนิดดา  อนิทวารี ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
98 นางพฒันาภรณ์  แยม้นุ่น ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
1 นายณรงค์  ม่วงเยน็ ศึกษานิเทศก์
2 นายมานิต  ปานสุข นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
3 นายสังวาล  ยนืยงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิโ์ตนด)
4 นายสุทธิชัย  เขม็คง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองเกา่ " ศรีอนิทราทิตย ์"
5 นายไพรัช  เดชะศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราวรังงาม
6 นายทองอนิทร์  เมฆเล่ือม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง 303 )
7 นายอานนท์  อุ่นนังกาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ
8 นายวินัย  เรือนกอ้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว (จติพนิิจประชาสรรค์)
9 นายทองแดง  ศรีค าแหง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

10 นายวัลลภ  เพง็ม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกกแรต
11 นายด ารง  คงรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกก
12 นายประทุม  เกตุกติติกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
13 นายสมบัติ  พฒุทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ ์(ประชาสรรค์)
14 นายภูษิต  ภูสีโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อปุถมัภ์)
15 นายอวยพร  นวลค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)
16 นางศุภดี  ศิริคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
17 นางสุธาทิพ  ใยดี ครู โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ)
18 นายวิบูรณ์รัตน์  ต้นประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อทุิศ)
19 นางสายสุรีย ์ อนิทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
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20 นางสาวกษนวรรณ  อ่ าใจ ครู โรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกลู)
21 นายสุวัฒน์  คลองโปร่ง ครู โรงเรียนบ้านขนุนาวัง
22 นายประเสริฐ  ยิ้มณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
23 นายวิเชียร  ม่วงเขยีว ครู โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
24 นายมานิตย ์ อสุาหะกานนท์ ครู โรงเรียนบ้านดงเดือย
25 นางณัฐนันท์  พดุลา ครู โรงเรียนบ้านด่าน
26 นายวิรัตน์  หาพา ครู โรงเรียนบ้านนากาหลง
27 นางเทวี  กิ้วเกษม ครู โรงเรียนบ้านนาสระลอย
28 นางขนิษฐา  จนัทขาว ครู โรงเรียนบ้านน้ าเร่ือง
29 นางนพรัตน์  คลองโปร่ง ครู โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
30 นางเรณู  มหาวนา ครู โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกลู
31 นายสุธัมม์  ศรีม่วง ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง
32 นางหทัยรัตน์  ศักด์ิชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านเพชรไฝ
33 นางศุภานัน  เปรมสุโข ครู โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
34 นางเสริมศรี  อยู่สถติย์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเกา่ " ศรีอนิทราทิตย ์"
35 นางกฤษณา  ล้อมเศรษฐี ครู โรงเรียนบ้านเมืองเกา่ " ศรีอนิทราทิตย ์"
36 นางล าพวน  เกษร ครู โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)
37 นายพงษ์ศักด์ิ  แสงค า ครู โรงเรียนบ้านยางแหลม
38 นางเสมอ  ศรีนุต ครู โรงเรียนบ้านวังแดด
39 นางประจบ  พว่งคุณานนท์ ครู โรงเรียนบ้านวังทองแดง
40 นายสมชาย  ดีหร่อง ครู โรงเรียนบ้านวังทองแดง
41 นายพร  คงยอด ครู โรงเรียนบ้านวังทองแดง
42 นางเสาวภา  จนัทร ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
43 นางสุนียน์ารถ  เล่ียมวัฒนสุธา ครู โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพทิยา)
44 นางวราภรณ์  เครือยิ้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
45 นางมาลี  เจริญภาพ ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
46 นายประสิงห์  ยมนา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว (จติพนิิจประชาสรรค์)
47 นายพรเทพ  ผิวพรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
48 นางวรรณกร  บุญก าเนิด ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
49 นางวิภาพร  สุวนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
50 นางกติติมา  นรินทรางกรู ณ อยธุยา ครู โรงเรียนวัดกกแรต
51 นางพรทิพย ์ ภูพ่ดั ครู โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
52 นางพชัรา  เชื้อประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
53 นางศิริรัตน์  กาญจนชม ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
54 นางมาลินี  เพง็ยา ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
55 นางระวิพรรณ  รักถงึ ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
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56 นางกหุลาบ  ชุมพร ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
57 นางจริาพร  มหาศรานนท์ ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
58 นางพรรณี  แห้วเหมือน ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
59 นางกญัญา  สิงหเพชร ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
60 นางศศินา  บุญแกว้ ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
61 นางอญัชุลี  แสงทับทิม ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
62 นางสาวมณีกานต์  พดักลม ครู โรงเรียนวัดจนัทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)
63 นางปราณี  อนิทิพย์ ครู โรงเรียนวัดเชตุพน
64 นางสาววราพร  วาทะธีระกลุ ครู โรงเรียนวัดทุง่
65 นางสาวสมจติต์  อนิทรพกุ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
66 นางสาวสยาม  หล าพรม ครู โรงเรียนวัดยางเอน
67 นายบ ารุง  ตรีข า ครู โรงเรียนวัดหนองกก
68 นายสุทิน  บุญผ่อง ครู โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
69 นายฉลอง  ศรีม่วง ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ ์(ประชาสรรค์)
70 นางเรณู  เมฆพฒัน์ ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ ์(ประชาสรรค์)
71 นางสาวนันทพร  กจิสนาโยธิน ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ ์(ประชาสรรค์)
72 นางสมคิด  อนิดี ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ ์(ประชาสรรค์)
73 นางคีรีมาศ  พรหมปัน้ ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ ์(ประชาสรรค์)
74 นางทัศนีย ์ อาจหาญ ครู โรงเรียนหนองบัวเขาดิน
75 นายประสงค์  ดีหนอ ครู โรงเรียนหนองบัวเขาดิน
76 นายสุจนิต์  โสภา ครู โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)
77 นางณัฐวัลย ์ ไทยกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
78 นางประทุม  คร้ามมี ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
79 นางอญัชลี  จนัละมุด ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
80 นางเสาวนีย ์ อยู่หุน่ ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
81 นางศรีวิไล  ออ่นปาน ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
82 นางสุธาสินี  ศรีอรุณนิรันดร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
83 นายรุ่งโรจน์  ศรีอรุณนิรันดร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
84 นางกาญจนา  เสมอใจ ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
85 นายพงษ์ศักด์ิ  ปิน่เดช ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
86 นางสาวกรรณิการ์  ชาญประพนัธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
87 นายเสน่ห์  มีพวงผล ครู โรงเรียนบ้านลานกระบือ
88 นายธูป  ทิพวัน ครู โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห)์
89 นายสมนึก  มิญชรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
90 นางวัชรียพ์ร  เผยวัจน์ ครู โรงเรียนบ้านปากแคว
91 นายจ าลอง  มั่นอ่ า ครู โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
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92 นายสุวัฒน์  ค าออ่นดี ครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ
93 นายบรรจง  ละอองเดช ครู โรงเรียนบ้านวังลึก
94 นายบุญลือ  ผลฟกั ครู โรงเรียนบ้านวังลึก
95 นายณรงค์ศักด์ิ  ม้วนทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
96 นายประทุม  อนิสถติย์ ครู โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก
97 นางปราณี  โปร่งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
98 นายบ ารุง  ค าบัว ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
99 นางกาญจนาพร  ลูกพลับ ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

100 นางเพลินพศิ  ค าบัว ครู โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
101 นายเดชา  ธูปเทียน ครู โรงเรียนวัดคุ้งยาง
102 นายธนาพล  อนิทร์ทิม ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
103 นายถนอมพงษ์  แซ่ด้าน ครู โรงเรียนหนองบัวเขาดิน
104 นายปัญญา  กิ่งง้ิว ครู โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465)
105 นางสาวศุภภัทร์  อตุรพนัธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
1 นางวชิรญา  วชิรเมธี ศึกษานิเทศก์
2 นางบุญสม  สุวรรณปัญญา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นายสมโภชน์  วรรณโชค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝ่ังหมิ่น
4 นายจ าเนียร  สุรินวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
5 นายสมชาย  โพธิแ์กว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชิงผา
6 นายประเสริฐ  ราชพร้ิง ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์
7 ว่าทีร้่อยตรีมังกร  กอ่เจดีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงจนัทน์
8 นายประเสริฐ  แกว้เกต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ส า
9 นายยงยทุธ์  โกศัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าง้ิว (ราษฎร์บ ารุง)

10 นายจรูญ  เขตบรรพต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่พล้อ
11 นางศันสนีย ์ มีศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะ
12 นายวีระ  ขนัธศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง
13 นายโยสิงห์  สวัสด์ิรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่าน
14 นายชูชีพ  จั่นเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากคลองช้าง
15 นายพภิพ  ไขแจง้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
16 นายสนิท  ท้องฟา้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา
17 นายบุญยนื  ทรงเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ากมุเกาะ
18 นายชูชาติ  นามกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปากคะยาง
19 นางทองเพยีร  บุญจบูุตร ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่เสล่ียม (บ้านเหมืองนา)
20 นายบุญศรี  ค าภิระยศ ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
21 นางนภาพร  กนัทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
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22 นายวิชาญ  กนัทะชมภู ครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุง้
23 นายประสงค์  ระวังการ ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)
24 นางอาภา  ล่องชูผล ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)
25 นางร าพวง  จนัทร์เดช ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)
26 นางคนึงสุข  แกว้ปล่ัง ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)
27 นายอนุสรณ์  ล่องกาศ ครู โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา
28 นางทองค า  รอดเหตุภัย ครู โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
29 นายธัชพงษ์  ค าขอด ครู โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
30 นางเถาวัลย ์ มงคลกาวิล ครู โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
31 นายประเสริฐ  ดามัง ครู โรงเรียนบ้านกลางดง
32 นายเล็ก  อปุระวรรณา ครู โรงเรียนเชิงผา
33 นางจติรวี  ท านอง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกลู)
34 นางอารมณ์  ศิริวัฒนพนัธ์ ครู โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์
35 นายสรายธุ  เพง็ค า ครู โรงเรียนวัดบ้านคลอง
36 นายสิงห์คาร  เสมอใจ ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
37 นายธนพล  จนัทร์สุข ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
38 นางลาวัลย ์ เขตเจริญ ครู โรงเรียนบ้านบึงงาม
39 นางศิริวรรณ  อนิทรโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
40 นางฐิติยา  เพง็ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
41 นางอารี  แสงเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
42 นางเกษรทิพย ์ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
43 นางพรหมมา  แกว้เกต ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
44 นางสมปอง  พมิสาร ครู โรงเรียนหาดเส้ียววิทยา
45 นายกจิภิวัฒน์  ผลนาค ครู โรงเรียนหาดเส้ียววิทยา
46 นางรุ่งกานต์  อดิศรเกษม ครู โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
47 นายธ ารงค์  วิภาตะภูติ ครู โรงเรียนหนองออ้บ าเพญ็
48 นางจริาวรรณ  คนตรง ครู โรงเรียนวัดแสนตอ
49 นางวิชภดา  ศัลยพงษ์ ครู โรงเรียนวัดภูนก
50 นางกรรณิกา  นรากรณ์ ครู โรงเรียนวัดภูนก
51 นายงาน  พลฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดภูนก
52 นายวัชระ  วงศ์วิเศษ ครู โรงเรียนวัดโบราณหลวง
53 นายสุพรรณ  ทิฆัมพรธีรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะน้อย
54 นางปราณี  ทองรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป้
55 นายสมพงษ์  ศรีพยาต ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
56 นางฉนัทนา  รัตนอทุัยกลู ครู โรงเรียนบ้านสารจติร
57 นายชวน  เทียบน้ าอา่ง ครู โรงเรียนบ้านสันหีบ
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58 นายจนัทร์  โกศล ครู โรงเรียนบ้านวังยายมาก
59 นางกฤษณา  วิภาตะภูติ ครู โรงเรียนบ้านแม่ส า
60 นางสมนึก  เสนากลู ครู โรงเรียนบ้านแม่เทิน
61 นางกศุล  คนตรง ครู โรงเรียนบ้านแม่เทิน
62 นายอรรณพ  ผิวศรี ครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
63 นางจนิตนา  เลือกหา ครู โรงเรียนบ้านพระปรางค์
64 นางอรศิริ  ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
65 นางวาเนตร  ดอกดิน ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
66 นางจริาภรณ์  กรุณามิตร ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิว (ราษฎร์บ ารุง)
67 นางละมูล  เตปัญวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าง้ิว (ราษฎร์บ ารุง)
68 นายสมชาย  แกว้เกตุ ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
69 นายสามารถ  เล็กอรุณ ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
70 นางสมนึก  ฉมิอ่ า ครู โรงเรียนบ้านท่าชัย
71 นางปริศนา  เขยีนทอง ครู โรงเรียนบ้านตึก
72 นางสุรภี  แกว้ตา ครู โรงเรียนบ้านดอยไกเ่ขี่ย
73 นายสินทร์  มาสน ครู โรงเรียนบ้านดงคู่
74 นายสัมฤทธิ ์ อนิดี ครู โรงเรียนบ้านแกง่
75 นายบุญชู  เหมันต์ ครู โรงเรียนบ้านแกง่
76 นายนิมิตร  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนไชยะวิทยา
77 นางสีนวล  ยอดฉาย ครู โรงเรียนวัดศรีสังวร
78 นางจรัิฏฐ์  กอบแกว้ ครู โรงเรียนวัดบ้านกรุ
79 นายโชค  พละทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดเกาะ
80 นายธนู  มะเฟอืง ครู โรงเรียนมิตรสัมพนัธ์ (เพยีวอนุสรณ์)
81 นายณรงค์  สังขท์อง ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
82 นายบุญส่ง  แกว้นุช ครู โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
83 นางสาวป้อม  แกว้วิเชียร ครู โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)
84 นางสุนันทา  สุดจติ ครู โรงเรียนบ้านดอนจนัทร์
85 นางสาวมาลินี  พงษ์ประยรู ครู โรงเรียนบ้านซ่าน
86 นางสุรินทร์  โกธรรม ครู โรงเรียนบ้านซ่าน
87 นางเพยีรบุญ  เขม็ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านซ่าน
88 นางบังอร  ใจไหม ครู โรงเรียนบ้านซ่าน
89 นางรัตนา  พฒุบานเยน็ ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจา่งจนิดา)
90 นางสุทีป  ร้อยกรอง ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจา่งจนิดา)
91 นายพสัิย  พรหมมาศ ครู โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
92 นางสาวอญัชสา  เกดิมี ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเล้ียง (ทองดีประชานุกลู)
93 นางกติติยา  ภูจ่ั่น ครู โรงเรียนเทวัญอ านวยวิทย์
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94 นางกรรณิการ์  ประพนัธ์กลุ ครู โรงเรียนเทวัญอ านวยวิทย์
95 นางศิริรัตน์  บางยิ้ม ครู โรงเรียนเทวัญอ านวยวิทย์
96 นายสุทัศน์  พฤกษ์ชาติศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)
97 นางวาสนา  สิริพฤกษา ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา
98 นายวราวุฒิ  เหลือหลาย ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
99 นางฉลวย  สายทองค า ครู โรงเรียนวัดปากน้ า

100 นายมานพ  ศรีสุขศิริพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดท่าเกษม
101 นางศิริพร  สิงหเดช ครู โรงเรียนมิตรภาพที ่38 (บ้านหนองเรียง)
102 นางสาวจนิตนา  ถนอมนวล ครู โรงเรียนบ้านหนองกลับ
103 นายสมศักด์ิ  จนัทร์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
104 นายธีระศักด์ิ  สิงหเดช ครู โรงเรียนบ้านวังแร่
105 นายเผชิญ  รู้สมัย ครู โรงเรียนบ้านวังแร่
106 นางกานดา  วงศ์เทพนิวัติ ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา
107 นางสาวนิตยา  บัวเพง็ ครู โรงเรียนบ้านป่ากมุเกาะ
108 นางสาววัชราภรณ์  หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
109 นางทิพวรรณ  นักธรรม ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
110 นางประทิน  ศรเพชร ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
111 นายวัฒนะ  ชูเชิด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
112 นางจรรยา  พึง่ทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
113 นายชวลิต  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
114 นายสุรินทร์  วงค์เตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย
115 นายสมศักด์ิ  สันครอง ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย
116 นายประสพโชค  พุม่ทอง ครู โรงเรียนบ้านวังธาร
117 นางสาวชุติมณฑน์  เพช็รคง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกลู)
118 นายชวน  บวบขม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
119 นายศรสิงห์  สงวนศรี ครู โรงเรียนบ้านน้ าขมุ
120 นายสาโรจน์  สร้อยมาตร์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าขมุ
121 นายสัญชัย  ขอสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
122 นางจริาภรณ์  เทียบทิม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
123 นางสุนัน  เนื่องสิทธะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตม
124 นางภรณี  โพธิศ์รีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
125 นางกนกพร  ช านาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านสารจติร
126 นายวัฒนา  พรมนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
127 นายเจริญ  กลุศิริ ครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
128 นายจ าลอง  จนัทร์ดี ครู โรงเรียนบ้านผาเวียง
129 นายภิญโญ  ชูจติร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์



๔๖๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
130 นางฉลวย  มะเฟอืง ครู โรงเรียนมิตรสัมพนัธ์ (เพยีวอนุสรณ์)
131 นางนันทา  ออ่นบุญ ครู โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
132 นายนครินทร์  บวบดี ครู โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
133 นางกลัยา  ค าพชิัย ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
134 นายทรงวุฒิ  ชมภู ครู โรงเรียนวัดป่าถอ่น
135 นางสุวิภา  คมสัน ครู โรงเรียนวัดไทรยอ้ย
136 นางคมคาย  ยาพรม ครู โรงเรียนวัดคลองกระจง
137 นางชนิดาภรณ์  ฮวบนวม ครู โรงเรียนบ้านหนองกลับ
138 นางสาวศรีวิไล  หวลหอม ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
139 นางอรวรรณ  ชมภู ครู โรงเรียนบ้านวังแร่
140 นางบุญส่ง  ห่อทอง ครู โรงเรียนบ้านวังแร่
141 นางวิไล  คงรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านไม้งาม
142 นางสาวสุพรรณี  เรืองพศิาล ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
143 นางเรวดี  เนียมสกลุ ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
144 นางวัชรินทร์  จนัทร์โท ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง
145 นายสิริ  โสรัจประสพสันติ ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบรุี เขต 1
1 นายเกรียงไกร  โกพฒัน์ตา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางปราณี  เฟือ่งทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นางเยาวภา  ภูมิศิริไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
4 นายประยทุธ  สร้อยสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาดิน
5 นายชูชาติ  คงมีชนม์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
6 นายจ าเริญ  แกว้ศรีงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดตาล
7 นายดิเรก  สิงหาพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวรจนัทร์
8 นายอ านวย    ธีระธ ารงชัยกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังพระนอน
9 นายประสงค์  บุญเรืองรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์

10 นายสมชาย  จนัทร์มณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรงกระเทียม
11 นายปรีดา  ทูไ้พเราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสาธง
12 นางเมตตา  ยิ้มสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านกร่าง
13 นายอกัษร  เทียนกณัฑ์เทศน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
14 นายมาโนช  สังขว์รรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปูเ่จา้
15 นายประยรู  ดอกล าใย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
16 นางสาวจริภัทร  อนิทร์สุข ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ
17 นางวลัยพร  ลาลุน ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ
18 นางสาวนิภา  คงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ
19 นางคนึง  เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
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20 นางองัคณา  ประมวลวุฒิรณ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
21 นางกนัต์นิษฐา  ฟองสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
22 นางสาวกะดังงา  กล่ินหอมดี ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
23 นางดรุณี  บุตรพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
24 นางประไพ  พพูวงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านรางกะทุม่
25 นายไพบูลย ์ เฟือ่งทอง ครู โรงเรียนบ้านรางกะทุม่
26 นางประชิด  โกพฒัน์ตา ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
27 นายชลอ  กาญจโนทัย ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
28 นางสุพตัรา  จนัทรอมรพร ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
29 นายสมยศ  นุชโพธิพ์นัธุ์ ครู โรงเรียนวัดเขาดิน
30 นางวิลาวัณย ์ นุชโพธิพ์นัธุ์ ครู โรงเรียนวัดเขาดิน
31 นางสาวยพุา  เศวภีย์ ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
32 นางสอิ้ง  พงษ์เผือก ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
33 นางสมใจ  วิโรจน์ ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
34 นายสุบิน  ปาละพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดดอนกลาง
35 นางสาวเรณู  โสภาสพ ครู โรงเรียนวัดดอนกลาง
36 นางสีนวล  ดอกตะเคียน ครู โรงเรียนวัดดอนเจดียร์าษฎร์บูรณะ
37 นายฉลอง  ภิญโญยิ่งทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดดอนเจดียร์าษฎร์บูรณะ
38 นายกศุล  อารยะจารุ ครู โรงเรียนวัดดอนโพธิท์อง
39 นางจารีพร  ตันประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดดอนโพธิท์อง
40 นางเรืองจติ  ชุ่มชื่น ครู โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
41 นางสุนิสา  สุขศรีดา ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิต์ะวันตก
42 นางยวุดี  ทิพยช์ัย ครู โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
43 นางรุ่งทิพย ์ จลุสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
44 นางวรรณภา  แยม้ชื่น ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ
45 นางสาวมะลิวัลย ์ ศรีประภาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิท์่าทราย
46 นางขนิษฐา  หมีวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิท์่าทราย
47 นายสุจนิ  อนิทร์ทองน้อย ครู โรงเรียนวัดโพธิท์่าทราย
48 นายประทวน  น้อยแกว้ ครู โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
49 นางอารี  ปิน่แกว้ ครู โรงเรียนวัดลาดตาล
50 นางรัตนา  โมพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดลาดตาล
51 นางกาญจนา  ศรีเงินพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม
52 นางจนิตนา  ทองสา ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน
53 นายสมปอง  ปิน่วิเศษ ครู โรงเรียนวัดศีรษะเกษ
54 นางปิยนันท์  ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนวัดสวนแตง
55 นางดรุณี  กอหร่ังกลู ครู โรงเรียนวัดสวนแตง
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56 นางสุภาพ  รักเสมอวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
57 นายอภิชาติ  ทรงครุฑ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาคี
58 นายมานิตย ์ ฟกัอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาคี
59 นายชัยประสิทธิ ์ เนตรอนงค์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
60 นางผ่องพรรณ  ทองบุญนุ่ม ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
61 นางสาล่ี  ศรีทองอนิทร์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
62 นายสุรพล  งามสอาด ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
63 นางอาภา  แปลงเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
64 นายสมาน  ระโหฐาน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
65 นางวาสนา    อนิทร์มณี ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
66 นางอรอนงค์  โชคสกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
67 นางสุภมาส  เหมือนวงษ์ธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
68 นางทองเปลว  พทิักษ์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านรางทอง
69 นายปิยวัฒน์  มณีอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดคูบัว
70 นายทรงศักด์ิ  นาคะเสนีย์ ครู โรงเรียนวัดจระเขใ้หญ่
71 นายนพพร  อุ่นทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดจระเขใ้หญ่
72 นายสมบัติ  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดจระเขใ้หญ่
73 นางสาววิไลลักษณ์  หนูสนั่น ครู โรงเรียนวัดช่องลม
74 นางวิไลวรรณ  อนันตสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดดอนขาด
75 นางวรรณี  ทับทองดี ครู โรงเรียนวัดดารา
76 นางวลัยพร  ศรีจนัทร์งาม ครู โรงเรียนวัดดาว
77 นางสาวบานเยน็  วงศ์จ าปา ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
78 นางสาวสมใจ  พกัตร์เพยีงจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
79 นางบุณยนุช  ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่เด่ียว
80 นางวรญา  อดุลยศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รี
81 นางปวันรัตน์  โพธิไ์พจติร ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รี
82 นางลัดดา  ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
83 นางอนงค์  เกตุงาม ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
84 นางสาวประยงค์  ทรัพยป์ระเสริฐ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
85 นางวรรณนี  กจิสาลี ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
86 นางรสณา  มงคลชาญ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง
87 นางสุดารัตน์  วิเชียรศรี ครู โรงเรียนวัดลาดน้ าขาว
88 นางสุรภา  อทุัยแทน ครู โรงเรียนวัดล าบัว
89 นางพวงพยอม  กลางโฉม ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเยน็
90 นางสาวนิลุบล  ขาวบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสาลี
91 นางสุณีย ์ เขมานุกลู ครู โรงเรียนวัดสาลี
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92 นายพยาน  สีหะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสุขเกษม
93 นางมาลี  เกดิคล้าย ครู โรงเรียนวัดเสาธง
94 นางดารณี  ทองสุกดี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์
95 นางสาวดวงใจ  เฮงอาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองชะอม
96 นางสาวส าราญ  จ าปาเงิน ครู โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
97 นางอดุม  แสนฉลาด ครู โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
98 นางขตัติยา  ศาสตร์ประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม
99 นางจนัทร์เพญ็  เสร็จกจิ ครู โรงเรียนวัดปลายนา

100 นางดาราณี  พวงดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจา้
101 นายมนู  ชูอาจ ครู โรงเรียนวัดโพธิน์ฤมิตร
102 นางณัฐกาญจน์  วงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดโพธิน์ฤมิตร
103 นางล าดวน  จนัทะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิน์ฤมิตร
104 นางพชัรี  เมฆเคล่ือน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
105 นางสาวอญัชลี  สุวรรณอไุร ครู โรงเรียนวัดวังพลับใต้
106 นายจรัญ  แสงภู่ ครู โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
107 นางเทพ ี ศรีเทีย่งตรง ครู โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
108 นายบรรเจดิ  ชาวอทุัย ครู โรงเรียนวัดเสาธงทอง
109 นางมณฑา  งามวาจา ครู โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
110 นางเกษณี  ศรีโสภา ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 4
111 นางนิพธัธา   ต้ังไทยขวัญ ครู โรงเรียนวัดเขาดิน
112 นางบุญเรือน  นักฆ้อง ครู โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิง์าม
113 นายวิหาร  ขอพึง่ ครู โรงเรียนวัดลาดตาล
114 นางสาวสมจติ  เทพเทียน ครู โรงเรียนวัดวรจนัทร์
115 นางสัณห์สินี  เล็กสมบูรณ์สุข ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน
116 นายประทีป  กอกุ้ย ครู โรงเรียนวัดสกณุปักษี
117 นางสาวชนม์ภัค  ผาสุคนธ์ ครู โรงเรียนวัดสระประทุม
118 นางพมิพพ์นัธ์  ฤกษ์รัตน์ ครู โรงเรียนวัดอู่ยา
119 นางวิลาวัลย ์ กล่ินล าดวน ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
120 นางสาวสมโภชน์  เชวงภักดีเวทย์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
121 นายสมเกยีรติ  ถนอมพล ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
122 นางนันทวดี  ทองสุขดี ครู โรงเรียนบางปลาม้า
123 นายสมศักด์ิ  ปาจรียพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี
124 นางสาวพมิพนัธุ ์ เผ่าพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดดอนไขเ่ต่า
125 นางสุจติรา  ร่มโพธิท์อง ครู โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
126 นางสาวจ าเนียร  แกว้มณี ครู โรงเรียนบ้านคลองชะอม
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบรุี เขต 2

1 นายวิเชียร  อนิทรศักด์ิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสุมาลี  พเิชฏฐ์พงษ์ ศึกษานิเทศก์
3 นางกลัยา  พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์
4 นางสาวสุมาลี  ศรีนุ้ย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
5 นางนภาภรณ์  มีเนตรทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
6 นายสกลุไทย  เมฆฉาย เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
7 นายสงบ  อชัชะสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระหลวง
8 นางไมตรี  โหมดเครือ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกลู) 
9 นายอภิเชษฐ์  ผิวแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

10 นายสุชาติ  โพธิพ์นัธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
11 นายวัฒนา  ทองมี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยา่นซ่ือ
12 นายเกษม  ศรีบุญเพง็ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน
13 นายสุเทพ  ลอยแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี
14 นายสุนทร  ศรีราค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคีรีเจริญผล
15 นายจ ารัส  รัตน์ทองคง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิเ์ขยีว
16 นายสุริยะ  รูปหมอก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระยายโสม
17 นายกฤตวรรณ  เพชรด าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
18 นายเจษฎา  ตาลเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหลุม
19 นายสุพจน์  วิเชียรศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
20 นายวรวรรธน์  อนิทรเผือก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
21 นางแน่งน้อย  หมื่นราม ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
22 นางละเอยีด  สอิ้งทอง ครู โรงเรียนวัดทุง่คอก (สุวรรณสาธุกจิ) 
23 นายเฉลิม  แช่มช้อย ครู โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
24 นางไพรัตน์  แสงประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
25 นางนันทนา  อริยะสัจจะธรรม ครู โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
26 นายนิยม  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
27 นางชวนพศิ  บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดท่าจดั
28 นางสาวนาตยา  จวิรรจนะโรดม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจกัร
29 นางวาสนา  พวงมาลัย ครู โรงเรียนวัดเขาพระ
30 นางประยรู  รูปหมอก ครู โรงเรียนวัดสระยายโสม
31 นายอนันต์  ช้างเขยีว ครู โรงเรียนวัดคลองตัน 
32 นางแววดาว  มากระจนั ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
33 นางพลูสุข  บุญมี ครู โรงเรียนวัดจนัทราวาส
34 นายวินัย  พึง่บุญ  ณ  อยธุยา ครู โรงเรียนพานิชชีวอปุถมัภ์
35 นางอญัชลี  ลอยแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
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36 นางสุทิน  แผนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
37 นางสาวสุนันท์  คงประคอง ครู โรงเรียนบ้านทะเลบก
38 นางสาวนาวี  บุตรดาวงศ์ ครู โรงเรียนวัดโภคาราม
39 นางจฬุา  หล าแสงกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
40 นายสุปชัย  สุขส าราญ ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
41 นางอารี  มากสอน ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
42 นายถวิล  ภูมิวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
43 นายสุนันท์  แกว้กยีรู ครู โรงเรียนบ้านนเรศ
44 นางสุปรีดา  พรหมทอง ครู โรงเรียนวัดหนองหลอด
45 นายธวัช  ธูสรานนท์ ครู โรงเรียนวัดหนองหลอด
46 นางจติรา  พลเสน ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิรากขา่
47 นายชัชชัย  เพง็พนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองแจง
48 นายวิศาล  หาญพทุธ ครู โรงเรียนวัดหนองแจง
49 นายทองอยู่  พรหมทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
50 นางนภาพรรณ  ผิวแดง ครู โรงเรียนบ้านสระหลวง
51 นายจรูญ  สุวรรณคง ครู โรงเรียนบ้านสระหลวง
52 นางสาวยพุนิ  เมฆพยบั ครู โรงเรียนบ้านบ่อส าราญ
53 นายสมศักด์ิ  ธรรมเนียม ครู โรงเรียนบ้านบ่อส าราญ
54 นายกฤษ  อิ่มรส ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม
55 นายจรัญ  มั่นช้อย ครู โรงเรียนบ้านสระกระโจม
56 นายสิทธิชัย  ชัยพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านยมเบือ
57 นางชณากานต์  กองแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
58 นายเกรียงศักด์ิ  โกลากลุ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง
59 นายสมาน  ขาวจนัทร์แยม้ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
60 นายเอนก  ณีสกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
61 นางสาวรวีวรรณ  ยอยรู้รอบ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
62 นางสาวสุขมุาล  เครือเพง่ ครู โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
63 นายสมชาย  บุญครอง ครู โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
64 นางโศรดา  ดีระพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
65 นางสาวจติรา  ศรีสงวน ครู โรงเรียนสองพีน่้อง
66 นางสาวเพลิน  แสงจนัทร์งาม ครู โรงเรียนสองพีน่้อง
67 นางประไพ  อกัษรดี ครู โรงเรียนวัดทับกระดาน
68 นางเรณู  คิดดีกติติธรา ครู โรงเรียนวัดทับกระดาน
69 นางวาสนา  เพชรปานกนั ครู โรงเรียนวัดทุง่เขน็
70 นายบุญเชิด  โพธิถ์นอม ครู โรงเรียนวัดใหม่พบิูลยผ์ล
71 นางรัตนา  เทียนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
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72 นางส าเนา  กมลสัจจะ ครู โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า
73 นายอรรถ  สว่างใจธรรม ครู โรงเรียนวัดบางสาม
74 นางระเบียบ  โพธิพ์นัธุ์ ครู โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกลู) 
75 นางวิมล  มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนวัดบางบอน
76 นายวัชระ  มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนวัดบางบอน
77 นางศุภนิจ  วิภาณุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าจดั
78 นางสาวธันวา  วิริยะประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
79 นายสมพศิ  บุญวงษ์ ครู โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง
80 นางวาสนา  จนัทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดช่องลม
81 นายอ านาจ  เกดิมงคล ครู โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
82 นางสาวสุจติรา  จงุจติตเมต ครู โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
83 นางวันดี  มาตรวิจติร ครู โรงเรียนบ้านโป่งพรานอนิทร์
84 นางสีนวน  บุญทา ครู โรงเรียนวัดจ าปา
85 นายสมบูรณ์  ขนุเศรษฐี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ดินด า
86 นางทัศนีย ์ รอดโค ครู โรงเรียนวัดสระยายโสม
87 นางหัทยา  ทับทิมดี ครู โรงเรียนวัดยางยี่แส
88 นางเสาวณีย ์ หมายงาม ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
89 นางพจนีย ์ ขาวประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
90 นางสาวเยาวลักษณ์  จ าปานิล ครู โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
91 นางเพญ็ศรี  ฉ่ าทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านจรเขส้ามพนั (ติณภาคพทิยา)
92 นายวิจารย ์ อุ่นศิริ ครู โรงเรียนบ้านจรเขส้ามพนั (ติณภาคพทิยา)
93 นางอนงค์  ถ้ าวัตร ครู โรงเรียนบ้านจรเขส้ามพนั (ติณภาคพทิยา)
94 นางประไพ  โพธิท์อง ครู โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส
95 นางวีรณา  ยศศักด์ิศรี ครู โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
96 นายสายนัต์  แสงเพชรออ่น ครู โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
97 นางนิอร  บุญครอง ครู โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร
98 นายบัณฑูร  เกดิทองดี ครู โรงเรียนบ้านหัวท านบ
99 นางอญัชลี  จติบรรจง ครู โรงเรียนวัดดอนสุโข

100 นายฉตัรชัย  สุวรรณดี ครู โรงเรียนวัดสระพงัลาน
101 นายชูชาติ  ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
102 นายภาณุ  สุขโสภี ครู โรงเรียนวัดหัวกลับ
103 นายกติติ  เพญ็สันต์ ครู โรงเรียนบ้านหัววัง
104 นายมนตรี  ไทรด้วง ครู โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 
105 นางกลัยาณี  อ่ าสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขาก าแพง
106 นางสุตตา  สุรินเปา ครู โรงเรียนวัดโภคาราม
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบรุี เขต 3

1 นายวิรัตน์  จนัทร์สุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางวรางคณา  วรรณคาม เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
3 นายเทียนชัย  ยิ้มสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามชุก
4 นายประสงค์  เกษสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระเตย
5 นายประภาส  บุญไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมาบพะยอม
6 นายพงษ์ศักด์ิ  ธาดาสีห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง
7 นายสมชาติ  ศิริโรจน์มหาวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาบบัว
8 นายคนิจ  เรืองฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระด่ี
9 นายธงชัย  ทองมาเอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับละคร

10 นางสมจติร  ดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดบ้านสระ
11 นางเยาวรัตน์  เชี่ยวชาญ ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
12 นางพศิเพลิน  กู้เกยีรติภูมิ ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
13 นางจารุมาศ  นิ่มนุช ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
14 นายไพรัช  ศีลาเจริญ ครู โรงเรียนวัดหนองสะเดา
15 นายพชิัย  ภูฆัง ครู โรงเรียนวัดป่าสะแก
16 นางประสาทพร  เพชรทอง ครู โรงเรียนวัดบางขวาก
17 นางสุจนิ  เฉยพนิิจ ครู โรงเรียนวัดหัวเขา
18 นางศิริพร  ธูปแจง้ ครู โรงเรียนวัดเขาพระ
19 นายวิรุณ  วงษ์แหวน ครู โรงเรียนวัดกาบบัว
20 นางเพญ็ทิพย ์ น้ าเพชร ครู โรงเรียนวัดกาบบัว
21 นางธิดา  อนันต์ธนสาร ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)
22 นายศุภชัย  ทาค า ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ
23 นางธนินชม  ขาวจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
24 นางจนัทร์ฉาย  พวงมาลี ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
25 นางสมศรี  พว่งทอง ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
26 นางนงนุช  สังขน์ัครา ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
27 นายสุริน  กลุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
28 นางอญัชลินทร์  พนัธุไ์พร ครู โรงเรียนวัดล าพนับอง
29 นางสาล่ี  อนุกลูประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
30 นางเจยีก  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
31 นางนิภาพรรณ  ใจมั่น ครู โรงเรียนวัดนางบวช
32 นางสาวสิริกร  พชิิตธนปัญญา ครู โรงเรียนวัดกาบบัว
33 นางสาววัฒนา  ศีลาเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
34 นางเพญ็ผกา  ป่าหลวง ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
35 นางอารมณ์  พลเขต ครู โรงเรียนวัดล าพนับอง
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36 นางศรีนวล  กล้าหาญ ครู โรงเรียนวัดยางนอน
37 นายสามารถ  รอดออ่น ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ
38 นายวีระ  คงกะเรียน ครู โรงเรียนวัดท่ามะนาว
39 นายกจิจา  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนวัดคูเมือง
40 นางงามตา  เพชรคอน ครู โรงเรียนบ้านแหลมสะแก
41 นางสาวนงนุช  อดุมเดชาภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
42 นางศิรินทร์รัตน์  เพง็สวย ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
43 นายวินัย  เฉยพนิิจ ครู โรงเรียนวัดสามเอก
44 นางสาวอจัฉรา  แสงอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดด่านช้าง
45 นายประสงค์  ภูฆัง ครู โรงเรียนบ้านดงเชือก
46 นายสนุก  สุขมนต์ ครู โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
47 นางอรอนงค์  โพธิพ์นัธ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
48 นางฐิติรัตน์  จลุโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)
49 นางสุพศิ  ออ่นวิมล ครู โรงเรียนวัดปากน้ า
50 นายสมศักด์ิ  จนีสุกแสง ครู โรงเรียนวัดดอนไร่
51 นางสาวสารภี  เกบ็ดี ครู โรงเรียนวัดหนองเปาะ
52 นางยพุนิ  สิทธิจนิดา ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ"คุรุประชาสรรค์"
53 นางอมรา  ดอกไม้ขาว ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
54 นายสวิท  แช่มช้อย ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
55 นางบุญเหลือ  ทองมั่ง ครู โรงเรียนวัดหนองไผ่
56 นางโสภา  บุรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดนางบวช
57 นางประทิน  โสขมุา ครู โรงเรียนวัดไทร
58 นางอษุา  สารประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
59 นางประทีป  ชัยแยม้ ครู โรงเรียนวัดยางนอน
60 นางบุญน า  สกลุวัฒน ครู โรงเรียนวัดด่านช้าง
61 นางยพุนิ  เกตุสุริยงค์ ครู โรงเรียนวัดดอนส าโรง
62 นางจนัทร์ทิพย ์ ภูฆัง ครู โรงเรียนบ้านใหม่กโิล 8
63 นางวารุณี  เทพมาลาพนัธ์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
64 นายมนัส  ติมนตรี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
65 นายกมล  ทองมั่ง ครู โรงเรียนวัดหนองไผ่
66 นางอมัพรพรรณ  ปัน้จนิดา ครู โรงเรียนวัดยางนอน
67 นายเรืองศรี  วันโพนทอง ครู โรงเรียนวัดยางนอน
68 นางธนิตา  รอดออ่น ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ
69 นายสรรชัย  แพร่หลาย ครู โรงเรียนวัดคูเมือง
70 นางสโรจน์  ธาดาสีห์ ครู โรงเรียนบ้านทัพหลวง
71 นางฉนัทนา  แยม้นิยม ครู โรงเรียนบ้านสระเตย
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72 นายบัญชา  รอดทอง ครู โรงเรียนวัดหนองสังขท์อง
73 นางสาวภัคชุดา พทัธกญัญานัน ครู โรงเรียนวัดหนองผักนาก
74 นายสุนทร  หิรัญอทุก ครู โรงเรียนวัดหนองทราย
75 นางมานิต  ปล้ืมกมล ครู โรงเรียนบ้านหนองกระถนิ
76 นางวาทินี  ยศศักด์ิศรี ครู โรงเรียนวัดกกตาด
77 นางฐิติรัตน์  แสงบัวเผ่ือน ครู โรงเรียนบ้านหนองอโุลก
78 นางสมพศิ  ประกอบศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านมาบพะยอม
79 นายส าเริง  กล้าหาญ ครู โรงเรียนวัดยางนอน
80 นางดวงกมล  บุญประกอบ ครู โรงเรียนวัดปากน้ า
81 นายสมศักด์ิ  ยศศักด์ิศรี ครู โรงเรียนวัดกกตาด
82 นายภูษิต  ไทยประยรู ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
83 นายวีระ  เรืองวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
84 นางขวัญใจ  ผลจลุพนัธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
85 นางราตรี  อนิสว่าง ครู โรงเรียนวัดโป่งแดง
86 นางสาววิภา  มณีอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดเดิมบาง
87 นายค ารณ  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
88 นางปราณี  แสงสง่าพงษ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
1 นายสัญญานนท์  พรหมมณี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุมนต์  ศิริธรรม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายไพศาล  เพง็กลุ ศึกษานิเทศก์
4 นางสายตา  แกว้ศรีมนต์ ศึกษานิเทศก์
5 นางสาวพณิิวรรณ  อนิทเชื้อ ศึกษานิเทศก์
6 นางศิริพร  หนูช่วย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
7 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
8 นางศินาถ  ปรีชา  เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
9 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข

10 นายวัฒนา  ชัยสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง
11 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่
12 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชลธาร
13 นายจรูญศักด์ิ  เอกเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาแกว้
14 นายมานิต  จติสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนิกรประสาท
15 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
16 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
17 นายสุรเชษฐ์  ปานแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล
18 นายพลูสวัสด์ิ  ใจเต็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
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19 นายจรัญ  ท าการเหมาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองคราม
20 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าฉา
21 นายสฤษด์ิ  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านซอย 2
22 นางวีณา  รุ่งฟา้ ครู โรงเรียนวัดท่าทอง
23 นางคนึงนิตย ์ ชัยสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบางชุมโถ
24 นายโกมินทร์  คนซ่ือ ครู โรงเรียนวัดกลางใหม่
25 นางอทุิศ  ศิริสุข ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
26 นางนิลุบล  เห่งเส็ง ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
27 นางสุพตัรา  พาหะมาก ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
28 นางราศรี  วิเศษสรพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
29 นางพชัราภรณ์  วิชิตเชื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
30 นางเยาวภา  ฉมิวารี ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
31 นางวนิชา  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
32 นางส าลี  วันคง ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
33 นายกศุล  พฒันเพชร ครู โรงเรียนบ้านก าสนราษฎร์อทุิศ 
34 นางวันดี  พรหมเมศร์ ครู โรงเรียนบ้านก าสนประชาสรรค์
35 นายคุณานนต์  อนิทรสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
36 นางองัสนา  ทรายแกว้ ครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
37 นางอรวรรณ  อนิแพง ครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
38 นางเสาวลักษณ์  รักษานุ่น ครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห)์
39 นางสาวอาภรณ์ศรี  ศรีตังนันท์ ครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห)์
40 นายสมภพ  ด ารงนิธิกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองเปล
41 นางอญัชนา  ขวัญยนื ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม
42 นางฉวีวรรณ  ช่วงโชติ ครู โรงเรียนวัดสมัยคงคา
43 นางเสาวภา  ตันเกยีรติพงัน ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
44 นางสุลีพร  ลาดศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
45 นายสุรินทร์  พฤกษวานิช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนางก า
46 นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนางก า
47 นางสาวธนวรรณ  โพธิข์วาง ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
48 นางวรรณวิสา  วิปุลากร ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
49 นางลัดดาวรรณ  โรจนรัตน์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
50 นางจรีะพร  ศรีประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านควนยงู
51 นางธนิกานต์  กาฬวัจนะ ครู โรงเรียนบ้านซอย 2
52 นางมาลี  เดชวงษา ครู โรงเรียนวัดแหลมทอง
53 นายมานะ  วิปุลากร ครู โรงเรียนวัดกลางใหม่
54 นางพไิลลัคน์  เพชรสุข ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
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55 นางวนิดา  ค าเงิน ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่
56 นางพรรนิภา  รอดมา ครู โรงเรียนบ้านท่าเพชร
57 นางบุญช่วย  กงัสุกลุ ครู โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
58 นางสาวลัดดาวัลย ์ สุทธินุ่น ครู โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
59 นางเบ็ญจา  พลูสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
60 นางปัญจะ  เมฆเมือง ครู โรงเรียนบ้านก าสนประชาสรรค์
61 นายสมโชค  นกเพชรทอง ครู โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
62 นายสุทีป  สุวรรณมณี ครู โรงเรียนวัดเขาแกว้
63 นางวิลาวัลย ์ หนูกล่ า ครู โรงเรียนวัดนิกรประสาท
64 นางจนัทรา  จามพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
65 นางรัตนา  เมฆเสน ครู โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก
66 นางอาภรณ์  อิ่มดม ครู โรงเรียนบ้านบางส าโรง
67 นางวรรณรัตน์  รัตนฉายา ครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห)์
68 นางสาวสารี  มีเดช ครู โรงเรียนบ้านดอนหลวง
69 นายเสรี  จามพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านศิลางาม
70 นางอมุาพร  รักษ์บ ารุง ครู โรงเรียนวัดอทุยาราม
71 นางสุดา  น้ าเงิน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
72 นายสุรพนัธ์  พลดี ครู โรงเรียนวัดกงตาก
73 นางสาวนันทยาภรณ์  ซ้ายพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนสน
74 นางศิริ  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านดอนสน
75 นางสมศรี  ชูพนิ ครู โรงเรียนวัดดอนยาง
76 นางอมัรา  จนัทร์จ ารูญ ครู โรงเรียนวัดประสพ
77 นางเพญ็พรรณ  จนัทร์ภูชงค์ ครู โรงเรียนวัดประสพ
78 นางจนิตนา  เพชรมณี ครู โรงเรียนวัดประสพ
79 นางสาวจริวรรณ  ไวฑูรเกยีรต์ิ ครู โรงเรียนบ้านโฉลกหล า
80 นายนพพล  พริิยสถติ ครู โรงเรียนวัดสมัยคงคา
81 นายจงรักษ์  สุขเจริญ ครู โรงเรียนวัดสมัยคงคา
82 นายประสิทธิ ์ วาณิชยเ์จริญ ครู โรงเรียนวัดภูเขาทอง
83 นางจงกล  วรลักษณ์ภักดี ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
84 นางพวงทิพย ์ ยศกจิ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
85 นายกานต์  ศรีแสง ครู โรงเรียนวัดกลาง
86 นางอษุา  พริกนุ่น ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
87 นางอรทัย  แท้เทีย่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
88 นางศิริธร  อนิพฤกษา ครู โรงเรียนบ้านคลองคราม
89 นายวีรนันท์  เกล้ียงข า ครู โรงเรียนบ้านคลองคราม
90 นางรัสวรรณ  เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
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91 นางรัตนา  เจริญธรรม ครู โรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9
92 นางถนอมศรี  เดชศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
93 นางพชัรี  สมผล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนางก า
94 นางรัชนี  คงสุข ครู โรงเรียนวัดคีรีวง
95 นางถนอม  รามอนิทร์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวง
96 นางสาวพรทิพย ์ ฐิตาสยะวงศ์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2
1 นางนภาพนัธ์  ลาภเนืองอนันต์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
2 นายสัมพนัธ์  ทองจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโกศาวาส
3 นายธงชัย  ธนศิริรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
4 นายพรศักด์ิ  อ่ าใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
5 นายสง่า  ขาวมะลิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยกรวด
6 นายธีรภัทร  พฒัน์ยงั ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางงาม
7 นายปราโมช  จลุเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุยายชี
8 นายสง่า  มีเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรัษฎาราม
9 นายพรีะ  อนิทรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน

10 นายจตุพร  พชืผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลูกเดือน
11 นายวีระ  ชอบนิทัศน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบนไร่
12 นายวีระชัย  กลับสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง
13 นายสุรพงศ์  คเชนทร์มาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวเตย
14 นายพงศ์พสิิฐ  เวชกลุ ครู โรงเรียนวัดนิลาราม
15 นางนภาพร  นิลศิริ ครู โรงเรียนบ้านท าเนียบ
16 นางยพุนิ  เอกรัตน์ ครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคม
17 นางสาวบุณยวรรณ  ฤทธิเดช ครู โรงเรียนบ้านยาง
18 นางรมเรศ  จนิดารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านยา่นยาว
19 นางเรณู  ยอดมณี ครู โรงเรียนบ้านวังพลาย
20 นายเสวี  รักเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง
21 นางกนกรัตน์  มีศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านสามสัก
22 นางยนิดี  ทองอุ่น ครู โรงเรียนวัดชยาราม
23 นางสาววีณา  หมัดหมีม ครู โรงเรียนวัดพมุเรียง
24 นายวิศณุ  เหล่าเกื้อ ครู โรงเรียนวัดพมุเรียง
25 นางพวงรัตน์  บุญทอง ครู โรงเรียนวัดพมุเรียง
26 นางสุปรียา  จลุกลัป์ ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม
27 นางศิริพร  จนัทร์นวล ครู โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
28 นางอทุัยวรรณ  สุวรรณรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านคันธุลี
29 นางบุษบา  จนีชูแกว้ ครู โรงเรียนบ้านดินกอ้ง
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30 นางฉวีวรรณ  ชัยศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
31 นางวิมล  ชูทอง ครู โรงเรียนวัดชัยธาราวาส
32 นางพรทิพา  สิทธิกลู ครู โรงเรียนบ้านท่าแซะ
33 นางสาวประยงค์  กล่ินเมฆ ครู โรงเรียนวัดบ่อมะปริง
34 นางสาวเสาวภา  แมนมิตร ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ
35 นางสุขโข  อกัษรชื่น ครู โรงเรียนวัดประตูใหญ่
36 นางทิพวรรณ  สัมพนัธ์ ครู โรงเรียนตาขนุ
37 นางเพญ็พศิ  อนิทรักษ์ ครู โรงเรียนตาขนุ
38 นางกาญจนา  พชืผล ครู โรงเรียนวัดพนม
39 นางจริาพร  เกื้อด้วง ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
40 นางบุญทรง  เจริญกติติยาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล
41 นางเบญจมาลย ์ เนตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่
42 นางจริาวรรณ  หีตทิม ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
43 นางศุภรัตน์  พรหมบุตร ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
44 นางรัตนา  แสนสิงห์ ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
45 นางกาญจนา  เพงิใหญ่ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม
46 นางศิริพร  พฒัน์ยงั ครู โรงเรียนวัดท่าตล่ิงชัน
47 นางสุปาณี  วีรกโิกศล ครู โรงเรียนวัดบางพลา
48 นางล าดวน  เอกเพช็ร์ ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
49 นางยพุา  ทองต าลึง ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม
50 นางทินรัตน์  นิจจนัทร์พนัธ์ศรี ครู โรงเรียนวัดห้วยกรวด
51 นางอมัรา  จนัทรัมพร ครู โรงเรียนคีรีรัฐนิคม
52 นางดวงใจ  สมเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านท าเนียบ
53 นายช านาญ  กระมล ครู โรงเรียนบ้านปากโตน
54 นางบ ารุง  พณิเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านมะเลาะ
55 นายธงชัย  ชวนประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าขนอน
56 นางอรศรี  พชืผล ครู โรงเรียนวัดน้ าหัก
57 นายประเวศน์  สาริกขา ครู โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
58 นางลัดดา  ภูมิพระแสง ครู โรงเรียนวัดอนิทราวาส
59 นางนาฏนภา  สาริกขา ครู โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
60 นางจรรยา  แกว้อ าไพ ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
61 นางมยรีุ  กนัทะวงค์ ครู โรงเรียนวัดชยาราม
62 นางนวลศรี  สุดาจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านพรุยายชี
63 นางนฤมล  รัตนา ครู โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง
64 นางสาวสุนีย ์ แสงสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
65 นายปริญญา  อนิทเจยีด ครู โรงเรียนบ้านคลองพา
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66 นางอจัฉริยา  ธรรมรักษา ครู โรงเรียนบ้านศรีพนม
67 นางวาสนา  สุริยนัต์ ครู โรงเรียนวัดขจรบ ารุง
68 นางเพญ็มาศ  เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดขจรบ ารุง
69 นางสายณั  เลิศรักษ์ ครู โรงเรียนวัดสุมังคลาราม
70 นางทิตยา  ทองสมุทร ครู โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์
71 นางนิตยา  วัฒนโสภา ครู โรงเรียนบ้านท่าแซะ
72 นางกสุุมาลย ์ อนิทวิเศษ ครู โรงเรียนวัดบางคราม
73 นายจเร  ทองมีเพชร ครู โรงเรียนวัดบางปอ
74 นายประยทุธ  จนิตนพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดพระพรหม
75 นายเปล้ือง  มากมิ่งจวน ครู โรงเรียนวัดประตูใหญ่
76 นายวัลลภ  บานเยน็ ครู โรงเรียนบ้านตาขนุ
77 นายสมบูรณ์  ใจตรง ครู โรงเรียนตาขนุ
78 นางบุญมา  ภูว่านิช ครู โรงเรียนวัดพนม
79 นางวาสนา  บัวจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
80 นายยรรยงค์  บัวจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
81 นางณิชุดา  จนัทร์อยู่ ครู โรงเรียนบ้านบางปรุ
82 นายสนอง  มงคล ครู โรงเรียนบ้านจ าปาทอง
83 นางนิสาวภัธ  ณ  พทัลุง ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
84 นายวีระ  สมัยแกว้ ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง
85 นายฉตัรชัย  เสือเปีย ครู โรงเรียนบ้านบ่อกรัง
86 นายบุญนูญ  โชจรูญเดช ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
87 นางช่อทิพย ์ ภูเขาทอง ครู โรงเรียนวัดตรณาราม
88 นางชุลีพร  ธานินทร์พงศ์ ครู โรงเรียนวัดตรณาราม
89 นางสมนึก  น้ าเงิน ครู โรงเรียนวัดตรีธาราราม
90 นางวรรณดี  อนิทร์จนัทร์ ครู โรงเรียนวัดท่าตล่ิงชัน
91 นายกอบศักด์ิ  เพญ็สวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดบางพลา
92 นางมณี  รักษาพราหมณ์ ครู โรงเรียนวัดรัษฎาราม
93 นายสมพงษ์  เหล็กกล้า ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
94 นางกรรณิการ์  ยศเมฆ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม
95 นางศุภลักษณ์  พฒันาดิสัย ครู โรงเรียนวัดแหลมไผ่
96 นายเจษฎา  สวัสด์ิวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสระพงั
97 นายบรรยาย  ประสงค์จนิดา ครู โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ เขต 3
1 นายอ านาจ  กาฬวัจนะ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายประทีป  เพง็ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส่ีแยกคลองศิลา
3 นายประพศิ  คงกลุทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมรัย
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4 นายสินชัย  หงษ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนสูง
5 นายโอภาส  อนุจร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่หลวง
6 นายลิขติ  แสงระวี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
7 นายถาวร  ชนะพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต
8 นางสาวนิรชา  ประทักษ์กลุสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง
9 นายประทีป  ระวังสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากสาย

10 นายนิโรจน์  กลุศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากด่าน
11 นายเสน่ห์  พนินุรุท ผู้อ านวยการโรงเรียนควนสุบรรณ
12 นายวินัย  เสสิตัง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวิเวการาม
13 นายธีระชัย  ปานวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
14 นายบุญสม  มณีนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
15 นายอนนท์  คุตกาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
16 นายสมพงศ์  นงค์นวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายศอก
17 นายวิโรจน์  ศรีวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองพงักลาง
18 นางพรทิพย ์ ทองต าลึง ครู โรงเรียนวัดอนิทการาม
19 นายสุวิทย ์ วิเชียรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ในไร่
20 นางจนิตนา  บูรณกลู ครู โรงเรียนวัดเพง็ประดิษฐาราม
21 นางประพฤติ  นาคเวียง ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกคลองศิลา
22 นางอ าพนัธ์  ญาณวีรศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านส่ีแยกสามัคคี
23 นายสุทัศน์  เจนนพกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ต าเสา
24 นายสมทบ  พลายชุม ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่
25 นางสุจติรา  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนบ้านยา่นดินแดง
26 นางวันดี  มณีนวล ครู โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
27 นางสมลักษณ์  บัวหนุน ครู โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
28 นางสมพร  สะอาดแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
29 นายสมบัติ  นุสันรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที ่217
30 นายสิรวิชญ์  วิริยะจรีะพพิฒัน์ ครู โรงเรียนมหาราช 2
31 นายธงชัย  ธรฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
32 นางปราณี  หอมรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านปลายศอก
33 นายจดั  วงศ์ประยรู ครู โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
34 นางหวานใจ  บุรินทร์กลุ ครู โรงเรียนบ้านคลองพงักลาง
35 นางสาวศิริรัตน์  ค ารณฤทธิศร ครู โรงเรียนวัดสองแพรก
36 นายศุภชัย  รัตนบุรี ครู โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที ่130
37 นางอารมย ์ ไชยพจน์ ครู โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์
38 นางวรรณา  ปลอดจนิดา ครู โรงเรียนจติประชาราษฎร์
39 นายนฤทธิ ์ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเยน็)
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40 นางประกอบ  ลีวกลุ ครู โรงเรียนบ้านควนพรุพี
41 นางปิยมาภรณ์  เพช็รคง ครู โรงเรียนบ้านควนมหาชัย อ าเภอบ้านนาสาร
42 นายพรพฒัน์  สนธนวณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านช่องช้าง
43 นายค านวณ  คุ้มสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดควนศรี
44 นางสุวิสาข ์ จติต์มาตร ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
45 นายวงษ์ศิลป์  มากกลุ ครู โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
46 นางวิณา  บุญแกว้ ครู โรงเรียนบ้านปลายน้ า
47 นางทัศนีย ์ เพง็ศรี ครู โรงเรียนบ้านบ่อพระ
48 นางปาจรีย ์ แกว้ทองเมือง ครู โรงเรียนบ้านยา่นดินแดง
49 นางอจัฉราภรณ์  แกว้ศรีนวล ครู โรงเรียนบ้านยงูทอง
50 นางภรณ์จนิดา  หมายปาน ครู โรงเรียนบ้านประตูพลิก
51 นายวิชัย  เมฆแกว้ ครู โรงเรียนวัดบางสวรรค์
52 นายสุวิทย ์ วงศ์เล็ก ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
53 นางสุธิดา  สกลุน้อย ครู โรงเรียนบ้านคลองกา
54 นายจรินทร์  แกว้มาก ครู โรงเรียนบ้านปากหาน
55 นายจรัญ  ทิพยโ์อสถ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
56 นางสาวเพญ็จนัทร์  อนิทปัญญ์ ครู โรงเรียนวัดเวียงสระ
57 นางอนงค์  สุขศรีนวน ครู โรงเรียนบ้านส้องเหนือ
58 นางจริาภรณ์  พรหมทอง ครู โรงเรียนบ้านส้องเหนือ
59 นายอรรณพ  อดุมพทิยาคม ครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง
60 นายนพรุจ  เพชรปานวงศ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง
61 นายเชิดศักด์ิ  บัวคล่ี ครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง
62 นางวิไล  เครือรัตน์ ครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
63 นางสาววินัย  ริวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด
64 นายสากล  เกื้อฉมิ ครู โรงเรียนมหาราช 2
65 นายทวินสิทธิ ์ โนวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
66 นางเยาวดี  สิงห์ชัย ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
67 นายอดุม  ศรีพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
68 นางกฤษณา  ตราชู ครู โรงเรียนวัดทุง่หลวง
69 นางจริาภรณ์  ภูมิประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดทุง่หลวง
70 นางวีณา  สินรักษา ครู โรงเรียนบ้านหนองเรียน
71 นายสมใจ  ฉมิภักดี ครู โรงเรียนบ้านยวนปลา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
1 นายวุฒิไกร  สมเป็น รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายกรีติ  แสงตะวัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายวีระสิทธิ ์ เสนาธิบดี นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
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4 นางจนัทร์เพญ็  ทางดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
5 นายชูชัย  ประดับสุข ศึกษานิเทศก์
6 นายสุริยะ  จบัใจเหมาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแบก
7 นายเกรียงศักด์ิ   สุขชีพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
8 นายเสถยีร  กายแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง
9 นายบุญชู  มั่นยนื ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ (แหลมราษฎร์นุเคราะห)์

10 นายมนัส  ช่างเหล็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจนัรม
11 นายดิเรก   คร่ึงมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงนาดี
12 นายสุทธิพงษ์  เสริมทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวตะพาน
13 นายประเวช  มุขขนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะบัล
14 นายสุทธิรักษ์  บุญพบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบัว
15 นายวีระ  บึง้ชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด (ประชารัฐนุเคราะห์)
16 นายสมบัติ  แกน่แกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเต้ีย
17 นายชณัลฐ์  บุญเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแตล
18 นายยศศักด์ิ  สุทธิดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อ
19 นายทองสา  ยงเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพฒันา
20 นายวุฒิชัย  คงบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทวารไพร
21 นายสมศักด์ิ  สนใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา
22 นายชอบ   ผจญกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากแดด
23 นายสมเดช  แกว้หล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
24 นายประเดิม  มุมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน
25 นายจรุง  วารี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง - เบาะอุ่น 
26 นายไพบูลย ์ บัวพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสดอ
27 นายประนอม  สุขสกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตากวน
28 นายสุริยา  ปราสัยงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์
29 นายอภิชิต  เกษแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจ าปา
30 นายประทิน  เชื้ออนิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ ์(โพธิศ์รีวิทยา)
31 นายพฒิุพฒัน์  วรโชติติยานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง (หลวงอดุมรักษ์)
32 นางรัชตา   ธรรมศิรโชติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
33 นางนพรัตน์  แยม้ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคู
34 นายสนอง  เครือวัลย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
35 นายเสริมศักด์ิ  เป็นสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนการุญวิทยา
36 นายนรเสฎฐ์  ผาสุก รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเวียง
37 นายฤทธิวัตร์  ทองสุกธัญสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
38 นางทองสุข  ส าราญ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
39 นางภาณี  ชนะนา ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์



๔๘๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
40 นายเกรียงไกร  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
41 นางสมศรี  ดลเสมอ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
42 นางสาวจนัทนา  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
43 นางมาริสา  เส้นแกว้ใส ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
44 นายธีรวัฒน์   พระไวย ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
45 นางรัชตา   ศรีกลุโรจน ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
46 นางรานี  มะณีย์ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
47 นางเสาวนีย ์ ภักดีณรงค์ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
48 นางส าลี   สมรูป ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
49 นางจรัสศรี  สุจนิพรัหม ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
50 นางกรวรรณ   สายแสง ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
51 นางดาหวัน   สมศรี ครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
52 นายธานินทร์  ทองดา ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
53 นางผ่องใส  ทองดา ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
54 นางศิริพร  เรืองประโคน ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
55 นางอารีย ์ นภาคเวชน์ ครู โรงเรียนบ้านตะบัล
56 นางอไุรศรี  เต็งตระกลู ครู โรงเรียนบ้านตะบัล
57 นางเครือวัลย ์ ขนัทอง ครู โรงเรียนบ้านตะบัล
58 นางอบเชย  จารุทรัพยส์ดใส ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่
59 นางวิไลลักษณ์  สังขน์้อย ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่
61 นายวิสิทธิ ์ สุขยานุดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านจนัรม
62 นางส ารวล   เป็นสุข ครู โรงเรียนบ้านจนัรม
63 นายบุญเสริม   เติมกล้า ครู โรงเรียนบ้านราม
64 นางปราณี   ข าชาลี ครู โรงเรียนบ้านราม
65 นายบันนูน  คล่องแคล่ว ครู โรงเรียนบ้านราม
66 นางชูศรี  อบมา ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
67 นายจติร  สุนทร ครู โรงเรียนบ้านไถงตรง
68 นางส าราญ  สมานจติต์ ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
69 นางส ารวน  สดใส ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
70 นางกสุุมา   พวงยี่โถ ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
71 นางมณีรัตน์   ศรีโยธี ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกลู
72 นางนันทิพร  ดับโศรก ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกลู
73 นายประชัน  เจริญพทิยา ครู โรงเรียนเมืองที
74 นางร าไพ  ชัยศรี ครู โรงเรียนเมืองที
75 นางสุณี   ล้ิมศิริ ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง
76 นายลี  นะกลุรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง-โคกเพชร
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77 นางพชัรี  ชมชื่น ครู โรงเรียนบ้านส าโรง-โคกเพชร
78 นายศุภเมษ  ฉตัรทอง ครู โรงเรียนบ้านส าโรง-โคกเพชร
79 นางหนูทัศน์   ฉตัรทอง ครู โรงเรียนบ้านส าโรง-โคกเพชร
80 นายวินัย   ผดุงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจกิ
81 นายพณิศักด์ิ   เพิม่เพยีร ครู โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจกิ
82 นางสาณี  มีพร้อม ครู โรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์)
83 นางสุนีย ์ ชัยงาม ครู โรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์)
84 นางสุดธิดา  กสิผล ครู โรงเรียนบ้านตะตึงไถง
85 นางธนัฏฐา  อยู่สบาย ครู โรงเรียนบ้านแกน้อย
86 นางนิภา  ชาญเมืองปัก ครู โรงเรียนบ้านต าปูง
87 นางสังวาลย ์  ดีเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านประปืด
88 นายสุขสันต์   มลิซ้อน ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์
89 นางรุจภีรณ์   ลวดเงิน ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์
90 นายพรศักด์ิ  ผดุงสุข ครู โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
91 นายประทีป  เหมือนใจ ครู โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
92 นางเศียรนภา  สะอาดเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
93 นางนวลจนัทร์   มูลทอง ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด (ประชารัฐนุเคราะห์)
94 นายธนุกลู  คุณนุช ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร
95 นางแอนนา  คงแยม้ ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร
96 นางบรรจง  นับวันดี ครู โรงเรียนบ้านล าชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห)์
97 นางอรทัย   ยพุการณ์ ครู โรงเรียนบ้านส าโรงนาดี
98 นางอทุัย   ปัตถวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
99 นายวิบูลยช์ัย   ทองสูบ ครู โรงเรียนบ้านแสลงพนัธ์

100 นายสุเพยีบ   เอบิอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านแสลงพนัธ์
101 นางส่งศิริ   รัฐสมุทร ครู โรงเรียนบ้านรัตนะ
102 นางพรพมิล   เพชรศรีช่วง ครู โรงเรียนบ้านรัตนะ
103 นางประยงค์  ประดับสุข ครู โรงเรียนบ้านเทนมีย์
104 นางอมรา   ถกึสกลุ ครู โรงเรียนบ้านนาสาม (เกยีรติประชา)
105 นายพทิักษ์  พนาวัน ครู โรงเรียนบ้านเพีย้ราม
106 นางวิไลรักษ์  ฉายถวิล ครู โรงเรียนบ้านเพีย้ราม
107 นางสมศรี  สุจนิพรัหม ครู โรงเรียนบ้านบุทม
108 นายสกลุไทย  ยางงาม ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ
109 นายเสริมศักด์ิ  ใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านตระแสง
110 นายณรงค์  อารีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านตระแสง
111 นางนารี  ประจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านองักญัเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
112 นางมนทิรา  ประทีป  ณ  ถลาง ครู โรงเรียนบ้านปอยเดิน (อนิทรศึกษา)
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113 นางไพฑูรย ์ ใจเยน็ ครู โรงเรียนบ้านระกาสังแก
114 นางสุวรรณา  หมายกล้า ครู โรงเรียนบ้านแสลงพนับุณเยงิ
115 นายประมวลมิตร  ใจดี ครู โรงเรียนบ้านหนองกระดาน
116 นางสาวส าอาง  เกดิพระ ครู โรงเรียนบ้านใหม่
117 นางกลุนภา  ศุภธนะวุฒิ ครู โรงเรียนอปุัชฌายพ์วนอทุิศ
118 นางณัฎฐวรรณ  อกัษรเมศ ครู โรงเรียนอนุบาลจอมพระ
119 นายเผ่าพงษ์  วีระพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านระวี
120 นางศิวิมล  มั่นหมาย ครู โรงเรียนบ้านตากวน
121 นายภีมพศั  สตารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านผางอดุมสมบูรณ์วิทยา
122 นางละออทิพย ์ สมสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านผางอดุมสมบูรณ์วิทยา
123 นางสมพร  ศรบุญทอง ครู โรงเรียนบ้านทวารไพร
124 นางเสาวนีย ์ ศาลางาม ครู โรงเรียนบ้านทวารไพร
125 นางสุทัศนา  ชูทรงเดช ครู โรงเรียนบ้านส าโรง (หลวงอดุมรักษ์)
126 นายถนอม  บูรณะ ครู โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา
127 นายสุทัศน์  อไุร ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
128 นายสุทธิชัย  พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านเมืองลีง
129 นายเทีย่ง  ทองแม้น ครู โรงเรียนบ้านโนนง้ิว
130 นางระเบียบ  อตุส่าห์ดี ครู โรงเรียนบ้านว่าน
131 นายเริงฤทธิ ์ วงษ์ฟองนวล ครู โรงเรียนบ้านว่าน
132 นางดรุณี  บุญมา ครู โรงเรียนบ้านขามเด่ือราษฎร์สงเคราะห์
133 นางบานเยน็  สุภาพ ครู โรงเรียนบ้านขามเด่ือราษฎร์สงเคราะห์
134 นางสุวรรณี  สัตยซ่ื์อ ครู โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม
135 นายอกัษร  สร้อยจติ ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
136 นายพทิักษ์  ค าทอง ครู โรงเรียนบ้านอาแวะ
137 นางมณีรัตน์  อยู่เยน็ ครู โรงเรียนบ้านวารไพรศรี
138 นายสุริยศักด์ิ  ประดับศรี ครู โรงเรียนบ้านวารไพรศรี
139 นางอษัฎาพร  พงศ์พพิฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร
140 นายจรูญ  แผ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง
141 นางเบญจพร  ค าทอง ครู โรงเรียนบ้านจบก
142 นางจรีานันท์  ผลเสาวภาคย์ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์
143 นางสมผ่อง  สมานโสร์ ครู โรงเรียนบ้านจรวย
144 นายสมบูรณ์  ศรีมาลา ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
145 นางหงษ์ทอง  นพพบิูลย์ ครู โรงเรียนบ้านโชกเหนือ
146 นางจริาภรณ์  ฉมิงาม ครู โรงเรียนบ้านตาเมาะ
147 นายพนม  อมัหธร ครู โรงเรียนบ้านภูมิสตึง
148 นายเสด็จ  กรวยทอง ครู โรงเรียนบ้านขา่
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149 นางนุชนารถ  ลับโกษา ครู โรงเรียนบ้านคาละแมะ
150 นายเศรษฐวุฒิ  เจอืจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ
151 นางอมัพร  สิงหล ครู โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ
152 นางจรีภา  ทองแม้น ครู โรงเรียนบ้านกดุหวาย
153 นายกนัตพงศ์  พวงเพชร ครู โรงเรียนบ้านขะเนก
154 นางสุก ี มงคลอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านขะเนก
155 นางพวงเพญ็  ดวงใจ ครู โรงเรียนบ้านขะเนก
156 นายยิ่งยง  ชูศรี ครู โรงเรียนบ้านกะลัน
157 นายส่งสุข  เสาศิริ ครู โรงเรียนบ้านกะลัน
158 นายสุรัตน์  จลุแกว้ ครู โรงเรียนบ้านกะลัน
159 นางศันสนีย ์ แกว้ขวัญขา้ ครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
160 นางนัยนา  ศรีหะจนัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
161 นายสนิท  ดีพร้อม ครู โรงเรียนบ้านตรมไพร
162 นายประยงค์  ภิญโญ ครู โรงเรียนบ้านตรมไพร
163 นายสาโรจน์  วงษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านกระดาน
164 นางระวิวรรณ  สมนึก ครู โรงเรียนบ้านพม่า
165 นายสายสิน  พมิพท์อง ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
166 นางเบญจมาศ  หงษ์เพชร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
167 นายประสิทธิ ์  โองอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยา)
168 นายสมชาย  จนัทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านเปรียง
169 นายปรีชา  สาระไอ ครู โรงเรียนบึงวิทยาคาร
170 นายประภัทร  โสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิ
171 นางละไมล์  งามแพง ครู โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่
172 นายสมพงษ์  บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
173 นางสมร  บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
174 นายจ าลอง  คงวัน ครู โรงเรียนบ้านลุมพกุหนองกงุ
175 นายสิงห์ชัย  เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
176 นายสมาน  บุญเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
177 นางสมศรี  บุญเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
178 นางนวลสวาท  บุญเชิด ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
179 นางภิรมยรั์ตน์  พยงุตน ครู โรงเรียนบ้านจารพตั
180 นายวรวุฒิ  มณีค า ครู โรงเรียนบ้านแตล
181 นางศิราภรณ์  ต่วนโต ครู โรงเรียนบ้านไพรษรส าโรง
182 นางละมัย  ถนอมสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้ าใส
183 นางเครือวัลย ์ มาลาทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บ ารุง)
184 นางวรรณวิไล  โสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บ ารุง)
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185 นางสุภาภรณ์  แกว้สิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี)
186 นางสุมาลี  บุญญาธรรมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านช่างปี
187 นางสุภาพ  อิ่มจติ ครู โรงเรียนบ้านช่างปี
188 นางจรินทร์  ทองน า ครู โรงเรียนบ้านสังแกหนองคุ
189 นายวรเชษฐ์  วิบูลยอ์รรถ ครู โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
190 นางฉออ้น  วิบูลยอ์รรถ ครู โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
191 นายก าพล  เจริญสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเกาะแกว้
192 นางสงวน  โถทอง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกยูวิทยา
193 นายสมาน  บุญรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิไ์ทร
194 นายบุญลือ  จ าปาดี ครู โรงเรียนบ้านตางมาง 
195 นางกานดา  ดวงใจ ครู โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพฒันา
196 นายสมเทพ  วิวาสุขุ ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
197 นางเหรียญ  รามณี ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
198 นางนวรัตน์  วิวาสุขุ ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
199 นางบุญเพญ็  ชัยภา ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
200 นางสมพงษ์  บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
201 นางคัชรินทร์  สุวรรณเสวก ครู โรงเรียนบ้านหนองฮะ
202 นายนิรันดร์  ลวดเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์
203 นายเรวัชร์  บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านตากกู
204 นางชุติภา  ศรีไทย ครู โรงเรียนบ้านตากแดด
205 นางอนงค์  เหิมหัก ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
206 นายทนงศักด์ิ  แท่นแกว้ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
207 นายประแสง  วงษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านฉนัเพล
208 นางสุขจติร  สอนดอก ครู โรงเรียนบ้านฉนัเพล
209 นางภาษิตา  สุรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแสรออ
210 นางอารีย ์ ลมงาม ครู โรงเรียนบ้านอ าปึลสนวน
211 นายธนโชค มั่นหมาย ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
212 นางนงลักษณ์ ผลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสะโน
213 นายสุระ พลานุ ครู โรงเรียนบ้านบุญโลก
214 นายเทิดศักด์ิ ชิงชนะ ครู โรงเรียนบ้านบุญโลก
215 นางปราณี ทานประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านระไซร์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2
1 นายวิชัย  มาลีหวล นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ 
2 นางสุคนธรัตน์  กานต์ธนกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3 นายทวีศักด์ิ  อฐิรัตน์ ศึกษานิเทศก์
4 นายยรรยง  ผิวออ่น ศึกษานิเทศก์
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5 นายบุญร่วม  ประทุมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองพทิยาคม
6 นายไสว  โคสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
7 นายสกนธ์  สระแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ)
8 นายบุญราช  จนัทรคติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บ ารุง)
9 นายวิรัตน์  สอนค าจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าเพญิ

10 นายรังสิทธิ ์ วุฒิสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเบือ้งใหญ่
11 นายชัยศรี  นามพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)
12 นายอภิรักษ์  ยนัรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาด
13 นายกติติศักด์ิ  ศิวินา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
14 นายทองพนู  หมื่นจง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503)
15 นายสุพฒัน์  ห้าวหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนผาแดงวิทยา
16 นายสุรัตน์  สุขทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
17 นายแกว้  สมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอโีสดหนองผาง
18 นางอภัสนันท์  อรุณเกยีรติพงศา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าสร้าง-นางเภา "บุรีรัตนาวิทยา"
19 นายทองพนู  สิมัยนาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าผง
20 นางเครือวัลย ์ สิงห์พล รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)
21 นายสาคร  สีตะริสุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกา"ประชารัฐพทิยา"
22 นางวชิรปราณี  วงค์มา ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
23 นางสมศรี  เป็นพุม่พวง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
24 นายศักดา  ฤทธิรณ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
25 นายสุรชัย  แกว้ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"
26 นางจนัทนา  การะเกษ ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
27 นางสมบัติ  ศีลสอน ครู โรงเรียนบ้านยาง
28 นางเสาวลักษณ์  จนัทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก
29 นายสุรินทร์  เทียมทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
30 นางรัตติญา  มากมี ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)
31 นางแสงจนัทร์  นาดี ครู โรงเรียนบ้านนายม (นิยมศึกษาวิทยา)
32 นางไพเราะ  เชื้ออนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที ่85
33 นางเสาวลักษณ์  ฉมิงาม ครู โรงเรียนบ้านบะ
34 นางบัวขาว  พรหมสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านออ้ตล่ิงชัน
35 นายสง่า  พวงมาลี ครู โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า
36 นางหทัยรัตน์  สันวัง ครู โรงเรียนบ้านลุงปุง
37 นางจริยา  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านช่องยางชุม
38 นางผุสดี  บุญปัญญา ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา
39 นางเสาวภา  พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านลุงปุง
40 นางสุนีย ์ งามชื่น ครู โรงเรียนรัตนวิทยาคม
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41 นางสายณัห์  พางาม ครู โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพฒันา)
42 นางล าจวร  สุขบท ครู โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพฒันา)
43 นางบัวเลิศ  หล่าบรรเทา ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)
44 นางพชัรินทร์  จนิดาศรี ครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
45 นายสมิน  จารุทรัพยส์ดใส ครู โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
46 นางสุรีรัตน์  เจริญศิริ ครู โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
47 นางพรพหัส  กศุลศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ10)
48 นางพณิทอง  ผ่องแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
49 นายสุเทพ  วรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านตาฮะ
50 นางบ าเพญ็  ราชบุรี ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)
51 นายกฤษดาพร  ละครจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์
52 นายนคเรศ  ตระกลูดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
53 นางกิ่งกาญจน์  วงศ์ฉลาด ครู โรงเรียนสนมศึกษาคาร
54 นางอดุม  นามสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนายม (นิยมศึกษาวิทยา)
55 นางสมเกยีรติ  ห้าวหาญ ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา
56 นางสมพร  สายยศ ครู โรงเรียนบ้านอาเลา
57 นายวีระวุธ  ช่อจ าปาทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง
58 นางมณี  บุญสาลี ครู โรงเรียนบ้านผ า
59 นางสุวรรณา  มาลีหวล ครู โรงเรียนบ้านหมากมี่
60 นางวรณีย ์ นินด า ครู โรงเรียนสนมศึกษาคาร
61 นายบุญเชิด  แกว้จรัญ ครู โรงเรียนบ้านโพนม่วง
62 นางวชิราภรณ์  ศรีแสง ครู โรงเรียนบ้านต้ังใจ
63 นางมณี  โสรถาวร ครู โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บ ารุง)
64 นายเกษม  ฉมิงาม ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
65 นายวัฒนา  วงศ์ฉลาด ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
66 นายสุธรรม  เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอาพดื
67 นางวารี  สกลุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านค้อ
68 นางทองใบ  สหุนัน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
69 นางทิพยสุ์ดา  ป้องกนั ครู โรงเรียนวัดบ้านน้ าค า (สนง.สลากฯ)
70 นายเหรียญชัย  กนกแกว้ ครู โรงเรียนบ้านล าเพญิ
71 นางสุนทรี  พรหมทา ครู โรงเรียนบ้านยาง
72 นางนิเทศน์  แท่นประทุม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
73 นางเตือนใจ  เทียมสม ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
74 นางรัชนี  ประทุมทอง ครู โรงเรียนโพนทองพทิยาคม
75 นางพมิพา  ฤทธิรณ ครู โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง
76 นายนิรันดร์  โสรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
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77 นางชวนพศิ  เรืองแสง ครู โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด
78 นายวัฒนา  สร้อยจติร ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
79 นางทิพยก์มล  ยอดขาว ครู โรงเรียนบ้านทับน้อย
80 นายสุภาพ  กณัโสภา ครู โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
81 นางศิริภรณ์รัตน์  แกว้กาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านลุงปุง
82 นางทิวารัตน์  วรรณมหินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโพนครก
83 นางวิไลกลุ  สมานมิตร ครู โรงเรียนบ้านทุง่โก
84 นายถนอม  เพิม่ทอง ครู โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพฒันา)
85 นายไพโรจน์  ขนัขาว ครู โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา"
86 นางจรัส  สีดาพาลี ครู โรงเรียนบ้านบอน (ท่าวารีวิทยา)
87 นายบรรจง  ผลดี ครู โรงเรียนบ้านจาน
88 นางบุญเล่ือน  สุธรรม ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน
89 นางสุทิน  จ าปาจนี ครู โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)
90 นายวรรณทอง  สีตะแกะ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
91 นางสมร  พรหมภักดี ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บ ารุง"
92 นางศิริพร  แกว้เมียน ครู โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
93 นางสายทอง  เพช็รพราว ครู โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
94 นางพรีศรี  มาลีหวล ครู โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
95 นางถาวร  กนกแกว้ ครู โรงเรียนบ้านบอน (ท่าวารีวิทยา)
96 นางจนัทร์จรัส  กนกแกว้ ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)
97 นายวีระศักด์ิ  ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
98 นายบุญจนัทร์  จดัสนาม ครู โรงเรียนบ้านขามโพนทัน
99 นางวิมลมาลย ์ ลาเทศ ครู โรงเรียนบ้านโพธิห์้วย

100 นายปิยะ  โสรถาวร ครู โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บ ารุง)
101 นางพนูศรี  แวงสุข ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก
102 นายชุมพร  แขง่ขนั ครู โรงเรียนบ้านตานบ
103 นางเสาวคนธ์  สอนปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองกา"ประชารัฐพทิยา"
104 นางธันยา  เหลาค า ครู โรงเรียนบ้านค้อ
105 นายเสถยีร  กล้าเกดิ ครู โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว
106 นางสุพนิ  บุญปัญญา ครู โรงเรียนบ้านไกลเสนียด
107 นางมณฑา  ค าแสงดี ครู โรงเรียนบ้านบะ
108 นางมาลิน  สมสวย ครู โรงเรียนบ้านปรีง
109 นางฉวีวรรณ  มะลิงาม ครู โรงเรียนบ้านภูดิน
110 นายสุทิน  เอี่ยมภูงา ครู โรงเรียนบ้านอาจญา
111 นางทองรัก  จนัทร์ชื่น ครู โรงเรียนบ้านจาน
112 นางนิรมล  บุตรจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล
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113 นายปราโมทย ์ ตระกลูดี ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อย
114 นายบุญเลิศ  ประวะภูโต ครู โรงเรียนบ้านหนองอยีอ
115 นายสุวิทย ์ โคตพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านผือน้อย
116 นายศรีศักด์ิ  บุญเกล้ียง ครู โรงเรียนบ้านอาเลา
117 นางปารณีย ์ แตงทองกลุ ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน
118 นางทองศิลป์  ร่วมยอด ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา
119 นายวิกรานต์  แกว้สะอาด ครู โรงเรียนบ้านหนองขนุศรี
120 นางจติรลดา  สุขสนิท ครู โรงเรียนบ้านโพนม่วง
121 นายเสมียน  ขานพล ครู โรงเรียนบ้านสะเองิ
122 นางพมิพพ์ร  แกล้วกล้า ครู โรงเรียนบ้านโนนโพ
123 นายประสิทธิ ์ เหมันตา ครู โรงเรียนบ้านหนองกา"ประชารัฐพทิยา"
124 นางเจยีมใจ  พนัธ์มณี ครู โรงเรียนบ้านโคกกงุ
125 นายประกอบ  ธรรมวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)
126 นางจนัทิมา  การะเกษ ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา
127 นายพรรณศักด์ิ  นามพรม ครู โรงเรียนบ้านอาจญา
128 นายสุธี  อนิทร์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านนานวน
129 นางวาสนา  หาทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองระฆัง
130 นางพรรสา  แกว้จรัญ ครู โรงเรียนบ้านตานบ
131 นายญาณพล  ทางดี ครู โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก
132 นางสนิท  เพง่กจิ ครู โรงเรียนบ้านสร้างบก
133 นายประสพ  แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านเมืองแก
134 นายประเวสน์  แกน่แกว้ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
135 นางบุญล้ า  นามส าโรง ครู โรงเรียนบ้านดู่
136 นายวิเชียร  จนัทร์พรหม ครู โรงเรียนบ้านหนองขนุศรี
137 นางยอดขวัญ  สะสีสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3
1 นายมนตรี  ประไวย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
2 นายสมพงษ์  ปรากฎกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะดาด
3 นายอทุัย  ยอดเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหร่ี
4 นายอนุวัตร  กมลเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
5 นายมนู  ปุยะติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บ ารุง)
6 นายคีรี  สูตรสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าเบง
7 นายช าเนียน  ลาภจติร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจกีแดก (อ าเภอปราสาท)
8 นายพรัิกษ์  ทวีงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกนู
9 นายกฤษดา  เหล่ียมดี ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทราราม (นุ่นศึกษาคาร)

10 นายปราโมทย ์ ประสานสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบ ารุง)
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11 นายคงฤทธิ ์ ไชยแสนท้าว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าหาด
12 นายส าเริง  ช่องงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนชาย
13 นายสมชาย  หอมหวล       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจารย ์(อ าเภอสังขะ)
14 นายวิเชียร  ศรีพรมสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกไทร
15 นายสุรชิต  เนื้อละออ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราวนคร
16 นายภาสกร  เรืองใหม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
17 นายบุญศรี  แสงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด
18 นายจริฐา  สุทธิมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4
19 นายพรีวัตร  สีลินลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
20 นายสง่า  ใจกล้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกทม
21 นายยศ  ร่ืนรมย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปวงตึก
22 นายประพศิ  ศรีเทพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจรก
23 นายทองหลาง  ไตรปาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโนน
24 นายประสิทธิ ์ สายสินธุ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
25 นายประศาสน์  แรงจบ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ าปึลกง
26 นายสมพลู  กะการดี ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
27 นางอรัญญา  ดียิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
28 นางณัฐกมล  เกดิกล้า ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
29 นางนิภาพร  นิราศภัย ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
30 นางประนอม  มงคล ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
31 นางสมพร  ขวัญทอง ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
32 นายพศิาล  ล าดับจดุ ครู โรงเรียนบ้านล าพกุ
33 นางสมสุข  เคราะห์ดี ครู โรงเรียนอมรินทราวารี
34 นายสาธิต  ผลเกดิ ครู โรงเรียนอมรินทราวารี
35 นายสนอง  พอกสนิท ครู โรงเรียนอมรินทราวารี
36 นายนิพนธ์  เลิศสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านจบก (อ าเภอปราสาท)
37 นางกรองแกว้  ร าจวน ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
38 นายประโยชน์  ร าจวน ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
39 นายประวัติ  สงคราม ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
40 นางสัตยาภรณ์  ช่องงาม ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
41 นายกมล  นิ้วน้อย ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
42 นางนิรมล  กะภูทิน ครู โรงเรียนไพลศึกษาคาร
43 นายธรรมนูญ  ดนเสมอ ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
44 นางสาวพยอม  เสาธงทอง ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน (ริมราษฎร์นุสรณ์)
45 นางสาวเพญ็นิตย ์ จนิันทุยา ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน (ริมราษฎร์นุสรณ์)
46 นางสมถวิล  ยอดเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน (ริมราษฎร์นุสรณ์)
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47 นายสุริยา  บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านก าไสจาน
48 นางวิลาวัลย ์ ปองชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านตานี
49 นางวารี  ช่างประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านบักดอก
50 นางสาวประจง  ใบพลูทอง ครู โรงเรียนบ้านบักดอก
51 นางปิลันธนา  ปุยะติ ครู โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
52 นายเกษม  ตรองจติ ครู โรงเรียนบ้านปลัด
53 นายประจกัษ์  สุดใสดี ครู โรงเรียนบ้านส าโรง (บางมด 2514)
54 นายสมร  สาลีพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านลังโกม
55 นายอทุัย  ควรอาจ ครู โรงเรียนบ้านกระวัน
56 นางพนัธุย์หุวา  กอบแกว้ ครู โรงเรียนบ้านอ าปึลกง
57 นางยาณี  เผยศิริ ครู โรงเรียนบ้านอ าปึลกง
58 นายพนอ  ปันตะยงั ครู โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)
59 นางอมัพร  โสรเนตร ครู โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)
60 นางกลัยาณี  สุขส าราญ ครู โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบ ารุงราษฎร์)
61 นายพษิณุ  ยิ่งหาญ ครู โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบ ารุงราษฎร์)
62 นางจนัทร์พมิพ ์ เหล่ียมดี ครู โรงเรียนกนัทราราม (นุ่นศึกษาคาร)
63 นายภัควัฒน์  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบ ารุง)
64 นายอภิชาติ  คูณวัฒนาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข
65 นายจ านง  เจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านโพธิก์อง
66 นางสุดารัตน์  สายกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านโพธิก์อง
67 นางอรพนิ  เกดิสมนึก ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
68 นางกญัญา  อนิทร์งาม ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
69 นางสาวนัชพร  อคัรจติรา ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
70 นางชนมณี  สุเมืองทอง ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
71 นายไพรัตน์  ศรีโสภา ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
72 นางพรรณิภา  มีนิสสัย ครู โรงเรียนบ้านสังขะ
73 นางสาวถาวร  ศรีโสภา ครู โรงเรียนบ้านสังขะ
74 นางจไุรรัตน์  หมื่นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล
75 นายประเสริฐ  แสงพยพั ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
76 นายสุพฒัน์  พมิพเ์สน ครู โรงเรียนบ้านตาพราม
77 นายสนม  จนัทร์ภา ครู โรงเรียนบ้านลันแต้
78 นายไชยวัฒน์  อดุมทวี ครู โรงเรียนบ้านลันแต้
79 นายปรางค์  ชาติสันติกลุ ครู โรงเรียนบ้านศรีมงคล
80 นางปัญจทรัพย ์ อ าพนัธ์ดี ครู โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
81 นางนุกลู  จงพว่งกลาง ครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที ่146
82 นายณรงค์  จงพว่งกลาง ครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที ่146
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83 นางออ่นศรี  แผ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านปวงตึก
84 นายแสงดาว  แผ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านปวงตึก
85 นางผ่องศรี  สาแกว้ ครู โรงเรียนบ้านภูมินิยมพฒันา
86 นางทวีรัตน์  เสริมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
87 นายโลม  พมิพศ์รี ครู โรงเรียนบ้านหลัก
88 นายจ ารัส  เกตวิจติร ครู โรงเรียนสหมิตรวิทยา
89 นางสุธาร  จนัทริยว์งษ์ ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
90 นายวีระศักด์ิ  จนัทริยว์งษ์ ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
91 นางสงเคราะห์  สิริรจน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
92 นางสังวาลย ์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านอาวอก
93 นางนิกลู  กอ่แกว้ ครู โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ
94 นางเบญจวรรณ  แผ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านตาคง
95 นางสุจนิต์  สมยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านโพนชาย
96 นางสิรินาฎ  พืน้นวล ครู โรงเรียนบ้านโพนชาย
97 นางนวลศรี  สิงห์ชัย ครู โรงเรียนบ้านช าสมิง
98 นางสมโภชน์  ตัวสะอาด ครู โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอทุิศ)
99 นายชาญวิชชญ์  ใจดี ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์

100 นายสุรัตน์  แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านจารย ์(อ าเภอสังขะ)
101 นางอมัพร  จนัทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านจารย ์(อ าเภอสังขะ)
102 นางลักษณะพร  ประกอบดี ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที ่190
103 นายธนกฤต  ทนกล้า ครู โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
104 นายชูศักด์ิ  ตนกลาย ครู โรงเรียนบ้านแนงมุด
105 นายธรรมนูญ  รัตโนภาส ครู โรงเรียนบ้านคูตัน
106 นายนิกร  ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
107 นายณรงศักด์ิ  วิเศษยา ครู โรงเรียนเรืองเจริญพฒันา
108 นายอ านวย  เจริญตาม ครู โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
109 นายสุรศักด์ิ  ทวี ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
110 นางกรรณิการ์  ขนังาม ครู โรงเรียนบ้านถนนชัย
111 นางสุชาวลัญช์  ถอืวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
112 นายมิตรภาพ  บุญพร้อม ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
113 นายทวี  ยิ่งดี ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
114 นายสมชาย  ชาญวิทยากร ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
115 นางทัศนีย ์ นวนแสง ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
116 นางอไุร  จงุเลียก ครู โรงเรียนบ้านละมงค์
117 นางจ าเนียร  เห็นงาม ครู โรงเรียนบ้านตรวจ
118 นางมาริสา  บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
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119 นายเฉลิม  ทะเกงิลาภ ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ าเภอศรีณรงค์)
120 นายอภิวันท์  เป็นสุข ครู โรงเรียนบ้านตะโนน
121 นายบรรพต  หาญบาง ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
122 นางสมถวิล  บุญมี ครู โรงเรียนบ้านรุน
123 นายศิริพงษ์  ทาทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
124 นางถาวร  ประพานศรี ครู โรงเรียนบ้านพนมดิน
125 นางกฤษณา  ยงัมี ครู โรงเรียนบ้านพนมดิน
126 นางสมบัติ  ผลเกดิ ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
127 นางอษัฎาพร  ปลุกใจหาญ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน (ริมราษฎร์นุสรณ์)
128 นายปิยพนัธุ ์ ทรรศนวงศ์ค า ครู โรงเรียนบ้านกนู
129 นางจรีาภรณ์  ภาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านพระแกว้
130 นายประทีป  ปุราสะกงั ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)
131 นางวิลาสินี  อนุสรธนาวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)
132 นายศิริพจน์  นพคุณ ครู โรงเรียนบ้านทัพทัน
133 นายช านิ  พยงุสุข ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
134 นายสมร  เกดิลาภ ครู โรงเรียนเกษตรอสีานสามัคคี
135 นายไตรภพ  ชื่นบาน ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด
136 นายชาลี  แกว้หล้า ครู โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
137 นายจกัรพฒัน์  พมิพจ์นัทร์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
138 นางสายวรุณ  ศรีวงษา ครู โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกลู
139 นายนเรศ  แสนแกว้ใส ครู โรงเรียนบ้านอโุลก
140 นายนิเวศน์  บาลพนู    ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
141 นางอไุร  ไชยดี ครู โรงเรียนบ้านโคกกรม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1
1 นายสวัสด์ิ  มูลศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางชวนพศิ  ปรีดีวงษ์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
3 นางสมลักษณ์  บุญประกอบ นักวิชาการพสัดุช านาญการพเิศษ
4 นายธีรภพ  วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์
5 ว่าทีพ่นัตรีสมภูมิ  รวิวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
6 นายค าพอง  พทุธวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญ
7 นายนิวัฒน์  นามสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุม่ฝาง
8 นายสุวิช  อณุาสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา
9 นายสมคิด  โพธิจ์มุพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ

10 นายเจริญศักด์ิ  บุญดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
11 นายดุสิต  เหมือนบุดดี ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
12 นายประเวทย ์ งามวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา
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13 นายสมบัติ  เทพวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
14 นายชัยยทุธ  ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
15 นางฉนัทนา  พทุธิวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
16 นางเพญ็พชิชา  คงเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
17 นางประภา  พลปัถพี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
18 นางรัชนี  ปัญญาทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
19 นางปวีณา  ชัยนคร ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
20 นางชมัยพร  จนัทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง้
21 นางสรินยา  ปัญญาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
22 นางสาววิจติรา  บรรจงปรุ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
23 นายวิวัฒน์  จนัทศร ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย ์
24 นายศรศักด์ิ  เศษตะค า ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
25 นางอทุัยวรรณ  สอนสุภาพ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
26 นางกาญจนา  เสทือนวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
27 นางสมหมาย  ยาจามิ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
28 นายลือชัย  พนิิจนารถ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
29 นางสาวสายสวาท  สีหไตร ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
30 นางเพญ็ศรี  วุฒิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาคลอง
31 นางอรทัย  พลหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาคลอง
32 นางอมรรัตน์  บุญปัน ครู โรงเรียนอกัษรอดุลวิทยา
33 นายค ามูล  กติิรัตน์ ครู โรงเรียนอกัษรอดุลวิทยา
34 นางจฑุามาส  เพญ็บุญมี ครู โรงเรียนอกัษรอดุลวิทยา
35 นายอริยะเดช  มุทุกนัต์ ครู โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา
36 นางไพรินทร์  พฒุเขยีว ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
37 นางสาวนภัชทา  สุดประเสริฐเลิศล้ า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
38 นางลัดดา  เป้าวงษ์คอน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
39 นายทิพากร  สิงหวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
40 นางโชติกา  สีหาบุตร ครู โรงเรียนบ้านเวียงคุก
41 นางกฤษณา  ปานมีศรี ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
42 นางสุระทิน  จอกแกว้ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
43 นางกรรณิการ์  พลภูมี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
44 นางค าสี  พจน์ไพเราะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 
45 นายรังสรรค์  กลุาสา ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์
46 นางสมศรี  สิงห์คศิริ ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์
47 นางสาวพศิมัย  บุตรโยธี ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
48 นางสมพร  โสภาเวทย์ ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
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49 นายโสทร  กมุทศรี ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพฒันา
50 นายวิสิทธิ ์ วิสัยหมู ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพฒันา
51 นางไพฑูรย ์ กนัณารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อทุิศ"
52 นายสุรพนัธ์  โปตวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อทุิศ"
53 นางสมเพช็ร  ยะงาม ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
54 นายนรินทร์  ศรีอดุม ครู โรงเรียนบ้านนาอา่งสร้างอา่ง
55 นางค าปัน  เกษร ครู โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
56 นางสาวมลฑา  บัณฑิตย์ ครู โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด
57 นายประเวทย ์ พนิธะ ครู โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด
58 นางพรพนัธ์  เจริญชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
59 นางพรรณี  โปตะนนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
60 นางวิไลวรรณ  ยางธิสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
61 นางรัศมี  พนัธ์พมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านหมากกอ่งฝายแตก
62 นางรสริน  ศรีราช ครู โรงเรียนบ้านหมากกอ่งฝายแตก
63 นางอารีย ์ สุริยะ ครู โรงเรียนหัวหาดวิทยา
64 นางสุจติรา  จนัทะพล ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา
65 นางประกอบ  ประดาศรี ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา
66 นายสงัด  จนัทะพล ครู โรงเรียนบ้านจอมแจง้
67 นางพสิมัย  รัตนดี ครู โรงเรียนบ้านเด่ือใต้
68 นางมาริสา  สมิตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือใต้
69 นายสมหมาย  รัตนะ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
70 นายสมมาตย ์ อคัราช ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
71 นายศุภชัย  ตาตะมิ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
72 นางหอมหวล  มูลศรี ครู โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
73 นางจรัสศรี  น้อยยะ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน
74 นายฉลอง  พนัธุระ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
75 นายส าเร็จวิทย ์ วรรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
76 นางพฒันา  บัวติก ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
77 นางสุนันท์  ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
78 นางวิไลวรรณ  กลุบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
79 นายพรีะวัฒน์  ตุ้มมี ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
80 นายโสพนัธุ ์ ขตัติยะราช ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
81 นางพวงผกา  หนูทอง ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
82 นางแสงจนัทร์  พลเสน ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอืง
83 นางสุกญัญา  พกุาธร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถอ่น
84 นางวรรณภา  สมชัย ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
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85 นายด ารงค์  เจยีรวาปี ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ
86 นางยภุา  โคธิเสน ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ
87 นางอไุรวรรณ  จนัทศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านเด่ือ
88 นางสมพศิ  ชาวสวน ครู โรงเรียนบ้านน้อย
89 นางนงเยาว์  หล้าวงศา ครู โรงเรียนบ้านว่าน
90 นายสมโภชน์  จนัทร์ดา ครู โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม
91 นายธนกฤต  สมบุศย์ ครู โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม
92 นายดอม  โคตรชมภู ครู โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม
93 นางยพุา  อรรถการุณพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนพระ
94 นางจนัศรี  ดีนาค ครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
95 นางอบุลรัตน์  ผ่านส าแดง ครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
96 นายสุทธิศักด์ิ  ชาวดอน ครู โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
97 นายสุวรรณ  เล่ือนแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน
98 นายบุญเรือง  ใจหวังดี ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน
99 นายพงษ์เทพ  ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านทุม่ฝาง

100 นายนคร  อนิสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
101 นายธนัยศักด์ิ  ฝ่ายธีร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าส าราญ
102 นางอนันต์  วิรุณพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าส าราญ
103 นางวาริณี  จ าปีพรหม ครู โรงเรียนบ้านท่าส าราญ
104 นางมุกดาภรณ์  จนัทร์ใส ครู โรงเรียนบ้านนาบง
105 นายพทิักษ์  อนิเสมียน ครู โรงเรียนบ้านกองนาง
106 นางเพญ็พตัรา  อนิเสมียน ครู โรงเรียนบ้านกองนาง
107 นางนิภาพฒัน์  ศรีบุตรดี ครู โรงเรียนบ้านกองนาง
108 นางอนงนุช  บรรณกาล ครู โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา
109 นางนันทกา  ศรีระวงษา ครู โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา
110 นางมณีพรรณ  ภูวรรณา ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
111 นางสุภาพร  บุญดี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่
112 นางแววมยรีุ  ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่
113 นางรัติภาภรณ์  ใจขาน ครู โรงเรียนส านักงานสลากกนิแบ่งที ่75
114 นางอมัพร  แกว้อนิตา ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
115 นางจนัทร์ศรี  สุวัฒ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ
116 นายมาฤทธิ ์ หมื่นสา ครู โรงเรียนบ้านปากโสม
117 นายกจิจา  คะเชนทร์ ครู โรงเรียนบ้านซ าเจยีง - ดงป่าเปลือย
118 นายบุญช่วย  แสงมณี ครู โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
119 นางมณีรัตน์  ก าเนิดเพช็ร ครู โรงเรียนบ้านนาง้ิว
120 นายนฤทธิ ์ จนัทราช ครู โรงเรียนบ้านน้ าสวยมิตรภาพที ่19
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121 นายรุ่ง  บุญยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
122 นางนารีรัตน์  คงดี ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
123 นางเกษร  เหลืององิคสุต ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
124 นางผกามาศ  อกัษร ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
125 นางสถาพร  สัตยารัฐ ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่
126 นางบุญเล้ียง  ติหะปัญโญ ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
127 นางพกิลุ  จนัทกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
128 นายเจริญ  มหันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
129 นางมงคล  ค าโคตรสูรย์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิต์าก
130 นางไพรวัลย ์ เขม็พรมมา ครู โรงเรียนบ้านโพธิต์าก
131 นางประทุม  ขลุาหล้า ครู โรงเรียนบ้านสาวแล
132 นางเทียรทอง  ค าใบ ครู โรงเรียนบ้านไร่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2
1 จา่สิบเอกวัฒนา  ชัยจนัทร์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
2 นายบุญเทียม  ชัยสงค์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นายตุ๊  จงรักษ์ ศึกษานิเทศก์
4 นายวิทยา  ทวีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์
5 นายบุญเพง็  วงษ์สิม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจมุพลโพนพสัิย
6 นายส าราญ  โอตาคาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
7 นายอภิสมัย  โพธิบ์าย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแกว้
8 นายโกศล  ศรีมังคละ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทับไฮ
9 นายนิยม  ดงงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา

10 นายไพวรรณ  ค าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
11 นายสุทิน  ใจซ่ือ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
12 นางปาจรีย ์ นิคมภักด์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลจมุพลโพนพสัิย
13 นางเกษราภรณ์  วรสิษฐ ครู โรงเรียนอนุบาลจมุพลโพนพสัิย
14 นางวราภรณ์  บุศยพงศ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านนาเพยีงใหญ่
15 นางนงค์ณภา  นามกอง ครู โรงเรียนบ้านนาเพยีงใหญ่
16 นายปกรณ์  สุทธิสาร ครู โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
17 นางจงจติร  โคตะพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านผือ
18 นางสมร  กะวิเศษ ครู โรงเรียนทุง่ธาตุท่าล่ีดอนกลางสามัคคี
19 นายหาญยทุธ  ธีระสาร ครู โรงเรียนบ้านนาหนัง
20 นางพมิพา  คลังช านาญ ครู โรงเรียนบ้านนาหนัง
21 นายสุพจน์  สอนบุญมี ครู โรงเรียนบ้านกอ่งขนัธ์
22 นายปัญญา  มูลนิบาล ครู โรงเรียนบ้านกดุแกลบ
23 นางส าเนียง  มาพะเนาว์ ครู โรงเรียนบ้านแป้น
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24 นายวาสนา  สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านค าปะกั้ง
25 นางมวลทอง  มหาธรรม ครู โรงเรียนบ้านเซิม
26 นายอารมย ์ พสัิยพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิศ์รี
27 นางจริยา  หล้าคอม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิศ์รี
28 นายชัยรัตน์  มีฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิศ์รี
29 นางพวงเพชร  ดาวแกว้ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลวงนาขาม
30 นางสาวสุพตัรา  หิรัญบูรณะ ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลวงนาขาม
31 นางปราณี  สวาทสุต ครู โรงเรียนบ้านทุง่หลวงนาขาม
32 นายสง่า  สินธิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกดุบง
33 นายส ารอง  ยกเทพ ครู โรงเรียนบ้านหนองแกว้
34 นายอธัยา  สารกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองคอน
35 นายประเด็น  ดาศรี ครู โรงเรียนสุทธสิริโสภา
36 นายค าฟอง  ต้นประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านนาทับไฮ
37 นางบานเยน็  เทพา ครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
38 นายสุริยะ  พจนารถบัณฑิตย์ ครู โรงเรียนเพยีงหลวง 13 (ประชาบ ารุง)
39 นางพศิวง  พรหมจรรย์ ครู โรงเรียนเพยีงหลวง 13 (ประชาบ ารุง)
40 นางภาวิณี  ภูชมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง
41 นายพนมไพร  ภูผิวผา ครู โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
42 นางส าราญจติต์  พทุธจง ครู โรงเรียนหนองบัวเงิน
43 นายจ านอง  นาใจคง ครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
44 นายเดช  นิติธรรม ครู โรงเรียนบ้านนาดี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู เขต 1
1 นายจ านงค์  ป้องพรมมา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางอภิญญา  กลางประพนัธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ
3 นายอทุัย  เมืองคุณ ศึกษานิเทศก์
4 นายสุพจน์  กหุลาบมอญ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน
5 นายอมัพร  พลท้าว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหมื่น
6 นายบุญจนัทร์  จนัทร์ชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
7 นายถวิล  ผาอ านาจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพร้าว
8 นายนิวัฒน์  เสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกดุฉมิ
9 นายสุวิชัย  แกว้จนัดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

10 นายเกริก  กลุกั้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าราญสุข
11 นายดุสิต  ดีศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
12 นายสุรสิทธิ ์ ไชยสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝายหิน
13 นายประภาส  ลิโป้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
14 นายไพฑูรย ์ นามบุญลือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถิ่น



๕๐๒

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
15 นายระวี  ไสยสัตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
16 นายธนพล  พรมหาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปิงบุง่บกวิทยา
17 นายชัยยงค์  ภูเนตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังมน
18 นายอทุิศ  พรหมสิทธิ์ ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
19 นายจติตพล  นนท์ไพรวัลย์ ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
20 นางศิริพงศ์  โกมุทธพงศ์ ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
21 นางปภังกร  พระยาลอ ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
22 นายบวร  กปัโก ครู โรงเรียนบ้านวังหมื่น
23 นางบุญส่วน  ใจเปรียว ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู
24 นางอบุลศรี  บรรลือหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู
25 นายชูศักด์ิ  ดวงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู
26 นางนภาพร  เลิศไกรอริยกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวล าภู
27 นางอนงค์จติร  บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
28 นายปัญญา  ภาศิริ ครู โรงเรียนบ้านขอ้งโป้
29 นางเพิม่พนู  อามาตยม์นตรี ครู โรงเรียนบ้านนามะเฟอืง
30 นายอศัวิน  พรมลา ครู โรงเรียนบ้านนามะเฟอืง
31 นายประคม  เดชะ ครู โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
32 นางบุญถม  ระหา ครู โรงเรียนบ้านดินทรายออ่น
33 นางวิยะดา  โสภาค า ครู โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
34 นายณรงค์ศักด์ิ  นันทะแสง ครู โรงเรียนโพธิศ์รีสะอาดวิทยา
35 นางละออง  บุญแสง ครู โรงเรียนบ้านโนนอดุม
36 นายประเสริฐ  แสงกฤช ครู โรงเรียนยางหลวงพทิยาคม
37 นางมณเทียน  ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนยางหลวงพทิยาคม
38 นายอดุมศักด์ิ  พรหมจารย์ ครู โรงเรียนบ้านกดุจกิ
39 นางลมัย  วิลัยปาน ครู โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิท์อง
40 นายจ าเนียร  วิลัยปาน ครู โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิท์อง
41 นางสาคร  ปัญญาค า ครู โรงเรียนบ้านลาด
42 นายเตรียมศักด์ิ  พสีูโสม ครู โรงเรียนบ้านนาเลิง
43 นายสุธรรม  คัฒธมารศรี ครู โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
44 นายสุนัย  บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
45 นางสุมาลี  แนวบุตร ครู โรงเรียนร่มเกล้า
46 นายทินกร  พนัธุวร ครู โรงเรียนบ้านโนนทัน
47 นางอบุลรัตน์  สิมโน ครู โรงเรียนบ้านโนนทัน
48 นางกมลทิพย ์ สุภาแดง ครู โรงเรียนบ้านอา่งบูรพา
49 นายไววิทย ์ ผุยมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าขาวชนูปถมัภ์
50 นางอไุร  หวังประเสริฐสิน ครู โรงเรียนบ้านภูพานทอง



๕๐๓

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
51 นางสมศรี  พลแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บ ารุง
52 นางปรานี  บัวขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บ ารุง
53 นางจนิตนา  แดนชัยภูมิ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย)์
54 นางนงลักษณ์  ทะแพงพนัธ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย)์
55 นายอดุม  แหม่งปัง ครู โรงเรียนบ้านห้วยขา่โนนสมบูรณ์
56 นางเสาวลักษณ์  ศุภกจิอนันต์ ครู โรงเรียนชุมชนนาค าไฮวิทยา
57 นางอนับผล  วายโศกา ครู โรงเรียนชุมชนนาค าไฮวิทยา
58 นายสว่างวงษ์  บุตรรัตนะ ครู โรงเรียนบ้านกดุฉมิ
59 นางอรนุช  บุญประคม ครู โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
60 นางนฤมล  ศรีโมสาร ครู โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
61 นายวิชัย  ไพรต่ืน ครู โรงเรียนบ้านหนองทุง่มน
62 นางเกษมศรี  ผอนจรุง ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
63 นายสุวิทย ์ พรมพลเมือง ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
64 นางมุกดา  พรหมเมตตา ครู โรงเรียนบ้านนาแพง
65 นายประดิษฐ์  วชิรชินวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างเส่ียน
66 นายไสว  ราชบัวโคตร ครู โรงเรียนบ้านกดุสะเทียนใหม่ศรีทอง
67 นางพณัณิตา  นนทะสุด ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถยีร
68 นายสุพฒัน์  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเกา้โปร่งวิทยา
69 นายบรรจง  สวัสดี ครู โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
70 นายวีระพงษ์  ศรีช านิ ครู โรงเรียนบ้านมอเหนือ
71 นายค ายนต์  อนิทร์ชา ครู โรงเรียนบ้านมอเหนือ
72 นายเกรียงศักด์ิ  ศรีโมสาร ครู โรงเรียนบ้านมอเหนือ
73 นายสุนทร  ค าใบสี ครู โรงเรียนบ้านมอเหนือ
74 นายศิริมงคล  โกกะพนัธ์ ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยา
75 นายสนองศักด์ิ  พาน้อย ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยา
76 นายชัชชัย  บุญประคม ครู โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
77 นายสะหวัน่  แสนเหลา ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
78 นางพสิมัย  จนัทร์ศิริ ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
79 นายไสว  มีจนิดา ครู โรงเรียนบ้านแกท่าวารี
80 นายเทพพทิักษ์  บูสุ่ข ครู โรงเรียนบ้านโนนส าราญสมสนุก
81 นายสมพงษ์  ไกรยะราช ครู โรงเรียนบ้านวังไฮ
82 นายชโลทร  จติรา ครู โรงเรียนบ้านโนนขา่ (พอง)
83 นายไพรทูล  เกษมสุข ครู โรงเรียนนาหนองทุม่ตาลเด่ียวสระแกว้วิทยา
84 นางชณิภาพร  พานคง ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ
85 นายกนัต์ชัย  จนัคามิ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม
86 นายทองแดง  เผยศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม
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87 นายเทเวทย ์ สายยางหล่อ ครู โรงเรียนบ้านดอนขา่
88 นายอ านวย  ก่ าแกง้ ครู โรงเรียนกดุหานสามัคคี
89 นายสุพจน์  สิทธิ ครู โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
90 นางอไุรวรรณ  คล้ายจนิดา ครู โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย
91 นายบุญถม  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
92 นายเจมิ  ทองอทุุม ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุค าไฮ
93 นางนวลดี  ชาวชุมนุม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุดู่
94 นางสาวกาญจนา  ภิญโญทรัพย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุดู่
95 นายประสาท  พกุหน้า ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
96 นายสุภาพ  มูลทา ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบง
97 นายพนัธ์ทอง  วิสัยแต ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบง
98 นางบุญเหลือ  ไพรต่ืน ครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
99 นายประทีป  เชยชม ครู โรงเรียนบ้านถิ่น

100 นายอดิศร  วิธุสุวรรณกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
101 นายสมยศ  นาคเงิน ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3
102 นายสุรศักด์ิ  โกมาร ครู โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
103 นางสาวกลัยาณี  รัตนงาม ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
104 นายประยรู  แกว้พลิา ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
105 นายสุพจน์  หลาบหนองแสง ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
106 นางวิมลรัตน์   นารีรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโสกแดง
107 นายประยงค์  สัพโส ครู โรงเรียนบ้านค้อ
108 นางสุรีรัตน์  อาจนนท์ลา ครู โรงเรียนบ้านค้อ
109 นายสุรศักด์ิ  ศรีพนัธบุตร ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่
110 นางประมวล  แสงสิมมา ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู เขต 2
1 นายยทุธศักด์ิ  อนิทร์เพชร นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ 
2 นายวิชัย  ธนะค าดี ศึกษานิเทศก์
3 นายบัญญัติ  พรหมหาราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทุม่โนนสูงวิทยา
4 นายสถติย ์ นาสมยนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝ่ังแดง
5 นายไพรวัลย ์ รัตนพลที ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุแห่วิทยา
6 นายวิพจน์  ชุ่มมาตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
7 นายสุรกาญจน์  พละกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร
8 นายทรงศักด์ิ  พลพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
9 นายไพจติร  จนัทะเมธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแก

10 นายสุบิน  ราชชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
11 นายสมเจตน์  สัจจเขต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ
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12 นายสุริยา  พรมวัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
13 นายชาญชัย  เบ้าหล่อเพชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
14 นายทองสันต์  จนัทะชา รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
15 นายสมศักด์ิ  นามสีฐาน ครู โรงเรียนบ้านเกา่กลอยกดุกะสู้
16 นางวารุณี  นามสีฐาน ครู โรงเรียนบ้านเกา่กลอยกดุกะสู้
17 นายสง่า  วังซ้าย ครู โรงเรียนบ้านเกา่กลอยกดุกะสู้
18 นางสว่าง  โคกสีอ านวย ครู โรงเรียนบ้านกดุดินจี่
19 นางสุปาณี  ภูมิภักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา
20 นายจ านงค์  ภูขะมา ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา
21 นายประยงค์  ปุรินิพทุธ ครู โรงเรียนบ้านอดุมศรีวิไลวิทยา
22 นางจไุรรัตน์  วิบูลยอ์ฐัพล ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง
23 นางดารณี  จนัสาครู ครู โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ
24 นายเสรี  ชิณวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
25 นายทวี  พลดงนอก ครู โรงเรียนบ้านซ าเส้ียว
26 นางชนชนก  ประชามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุม่
27 นางวิไล  มณีศรี ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
28 นางจนิตนา  รัตนปัญญา ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
29 นางอนิถวา  แป้นนอก ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
30 นางสุภัควี  ศรีชมภู ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
31 นายเล็ก  โพธิอ์อ่น ครู โรงเรียนกดุแห่วิทยา
32 นางละมัย  ฉมินิล ครู โรงเรียนกดุแห่วิทยา
33 ว่าทีร้่อยตรีภาคินัย  จนัทรวงษา ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
34 นางมณีนิล  เกษศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
35 นายพนันดร  ทองโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
36 นายบัณฑิต  สิทธิโชติ ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
37 นายบุญเลิศ  บุญมี ครู โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน
38 นายประยรู  ศรีโนนยาง ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
39 นางรัตนา  ก ามหาวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
40 นายประคอง  ค าทองสุข ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
41 นายสุพจน์  แนวบุตร ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
42 นางอบุลรัตน์  พทิักษ์เขื่อนขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
43 นายมังกร  ปาจรียานนท์ ครู โรงเรียนบ้านนาด่าน
44 นายกฤติเดช  จนัทรพทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
45 นายอดุร  บุญวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านนาไกน่าค าน้อยวิทยา
46 นายมานพ  เชื้อสาวะถี ครู โรงเรียนบ้านกดุฮู
47 นายสมภาร  ศรีชานิล ครู โรงเรียนบ้านบุญทัน
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48 นางรุ่งนภา  คนหาญ ครู โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
49 นางนงค์เพชร  พลราช ครู โรงเรียนบ้านนาโมง
50 นายเริงฤทธิ ์ กรมโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาแก
51 นายสุพานิช  ขนุเดช ครู โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง
52 นายละไม  บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ
53 นางสุวรรณี  ค าภีระ ครู โรงเรียนบ้านผาเวียง
54 นายชัยรัตน์  แสนจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
55 นางทองใหม่  ป้องปาน ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
56 นายเลียง  บุญหล้า ครู โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
57 นายยรรยงค์  พละสาร ครู โรงเรียนเทพคีรีพทิยาคม
58 นายมานิตย ์ เนาว์โพธิท์อง ครู โรงเรียนบ้านโคกกะทอ
59 นางมัลลิกา  ศรีจกัรโคตร ครู โรงเรียนบ้านถ้ าช้างอนิทร์แปลง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
1 นายสมชัย  ปานผาสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายณนพพล  เสนาะดนตรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นางธัญญรัตน์  ผลแกว้ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
4 นางจารุณี  ปานแดง ศึกษานิเทศก์
5 นายปรีชา  แสงไข่ ศึกษานิเทศก์
6 นางประทีปโชติ  มากสินธุ์ ศึกษานิเทศก์
7 นายสุเมธ  ลือสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจ าปาหล่อ "ธรรมะวิทยาทาน"
8 นายวิเชียร  ล้ิมสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
9 นายมนู  สุโธ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์

10 นายส าราญ  ชักน า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
11 นายวิสุทธิ ์ โตปิติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ า
12 นายประเสริฐ  น้อยโสภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
13 นายณรงค์ศักด์ิ  ฉตัรเจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางช า (ประชารัฐรังสฤษฎ์)
14 นายเสนาะ  หิรัญออ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามโก้
15 นายช านาญ  สกลุณี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ าพ ุ(น้ าพพุทิยาคาร)
16 นายสุขสวัสด์ิ  ไพรสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าผ้ึง
17 นายอดุม  ล้ิมบุญเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
18 นางพรรณี  สีม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิเ์กรียบ
19 นายสามารถ  คงสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
20 นายรุ่งโรจน์  โกสยะมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าอาบ
21 นายสมบัติ  พลูกสิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองเล่ือน
22 นายสุรชัย  เหมือนนิรุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร
23 นายบุญยิ่ง  เชื้อนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
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24 นายสมชัย  ยิ้มช้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บ ารุง)
25 นางรฐา  เสือคง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิร์าษฎร์
26 นางจงกล  สุทธิพงษ์ ครู โรงเรียนวัดอบทม (อบรมวิทยาประชานุกลู)
27 นางใบชะบา  เอมประณีตร์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าผ้ึง
28 นางวรรณพร  ยิ้มงาม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอา่งทอง (วัดท้องคุ้งต้ังตรงจติร 3)
29 นางสุดา  บุญเวียง ครู โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
30 นายภัทร์ธเนศ  แต่งงาม ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเยน็
31 นางล าดวน  กระต่ายทอง ครู โรงเรียนวัดสีบัวทอง
32 นางจนิตนา  กลุปรีชานันท์ ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
33 นายปัญจพล  เติมลาภ ครู โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504)
34 นายสุนันท์  มาลัยวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
35 นางสาวทองระยา้  นัยชิต ครู โรงเรียนวัดถนน
36 นายฉลอง  แสงตรง ครู โรงเรียนวัดล่ันทม
37 นางทวี  เพง็แจม่ศรี ครู โรงเรียนวัดวันอทุิศ (สิริกมลฉ่ าราษฎร์บ ารุง)
38 นางชะเอม  ปรากฏผล ครู โรงเรียนวัดหลักแกว้
39 นางพรประไพ  ค าช านาญ ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐรังสรรค์)
40 นางสาวสุรินทร์  ผดุงญาติ ครู โรงเรียนวัดตาลเจด็ช่อ (หมอมี - เพิม่ เกษมสุวรรณ)
41 นางจริาวรรณ  สีนวล ครู โรงเรียนวัดบ้านอฐิ (รัฐประชานุกลู)
42 นางจนัทนา  กนัอปุัทว์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ ์(ประภาสวิทยาคาร)
43 นางวัลทะณา  อยู่ประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลยว์ิทยาคาร)
44 นางสมพศิ  สิทธิกลู ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอา่งทอง
45 นางสาวอชัรา  ปาลศิริ ครู โรงเรียนวัดสนธิธรรม
46 นายไพชยนต์  ดิษพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอยีดอปุถมัภ์)
47 นางบุญมั่น  พุม่สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดบ้านแก
48 นางสุนันท์  พทุธากรณ์ ครู โรงเรียนวัดยาง
49 นางศริญญา  คงสมบูรณ์ ครู โรงเรียนกระทุม่ราย
50 นางจนิดา  รุกขชาติ ครู โรงเรียนบ้านน้ าผ้ึง
51 นางวรรณา  วาปีกงั ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
52 นางส าริต  แววแกว้ ครู โรงเรียนวัดอบทม (อบมวิทยาประชานุกลู)
53 นางวาสนา  ศรีไพรออ่น ครู โรงเรียนวัดโบสถ ์(ราษฎร์รังสฤษฎ)์
54 นางสาวสคราญ  ศรีทองค า ครู โรงเรียนวัดล้ินทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง)
55 นางอบุล  โกสุม ครู โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504)
56 นางสาวโสภี  ชูเอี่ยม ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160)
57 นางสาวสมควร  ร่ืนสุข ครู โรงเรียนวัดโคศุภราช (รัฐราษฎรบ ารุง)
58 นางสาวทิพอาภา  ฉมิสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลยว์ิทยาคาร)
59 นางรัชนี  บรรลือสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอา่งทอง (วัดท้องคุ้งต้ังตรงจติร 3)



๕๐๘

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
60 นางศิริพร  จนัทร์มณี ครู โรงเรียนวัดไทรยน์ิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์)
61 นางวิภาดา  สุริยากลุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพอ่โต๊ะอปุถมัภ์)
62 นางเทียมจนัทร์  ทดเพชร ครู โรงเรียนวัดโพธิร์าษฎร์
63 นางสุมาลี  สาทจนีพงษ์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
64 นายปราโมทย ์ สังขท์อง ครู โรงเรียนวัดคลองส าโรง
65 นางสุปราณี  ปานมณี ครู โรงเรียนวัดสามโก้
66 นายประกติ  ประไพศิลป์ ครู โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลยว์ิทยาคาร)
67 นางสาวสายนิ  ศัพทเสวี ครู โรงเรียนวัดบ้านป่า
68 นางอ านวย  ฐิตะปุระ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
69 นายเชษฐพนัธ์  ฟองสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดง้ิวราย
70 นางเพญ็ศรี  นิลพฒัน์ ครู โรงเรียนวัดสิทธาราม
71 นายนิวัติ  เรืองสม ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160
72 นางสาวเนาวรัตน์  พงษ์โพธิ์ ครู โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
73 นายเชิดเกยีรติ  โพธิเวชกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลสามโก ้(บ้านล าสนุ่น)
74 นายสัมฤทธิ ์ สิงห์ห่วง ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
75 นางจติรา  แสงสว่าง ครู โรงเรียนวัดบ้านเพชร
76 นายเสน่ห์  กา้วหน้าชัยถาวร ครู โรงเรียนวัดบ้านเพชร
77 นางทองสุข  ส าลีออ่น ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเยน็
78 นางยพุา  เทียมผล ครู โรงเรียนวัดจ าปาหล่อ "ธรรมะวิทยาทาน"
79 นางศรีประภา  จนัทร์มานะเจริญ ครู โรงเรียนวัดปลดสัตว์ (เรือไทยสงเคราะห์ 2)
80 นายประวิทย ์ รักตวัตร ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
81 นางสุนันทา  พงษ์เผือก ครู โรงเรียนวัดบุญเกดิ
82 นางภูริกา  คุ้มเกรง ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง (วิศิษฐ์ประชานุเคราะห)์
83 นางจไุรรัตน์  ยวงเกตุ ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รี (ประชาสังสรรค์)
84 นางประทุม  ประชุมชื่น ครู โรงเรียนวัดวันอทุิศ (สิริกมลฉ่ าราษฎร์บ ารุง)
85 นางสาวขนัทอง  ขาวศิริ ครู โรงเรียนวัดหลักแกว้
86 นางวิเชียร  ร่วมรักบุญ ครู โรงเรียนวัดหลักแกว้
87 นายมานพ  ศรีไพรออ่น ครู โรงเรียนวัดเกษทอง
88 นายธงชัย  คล้ายเผือก ครู โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
89 นางสาวกลัยา  วงษ์เลิศ ครู โรงเรียนวัดโพทูล
90 นางพรพรรณ  อ าไพ ครู โรงเรียนวัดราชสกณุา (ราษฎร์รังสฤษฎ)์
91 นางหอมไร่  สังขท์อง ครู โรงเรียนวัดหลักแกว้
92 นางรัชนียบ์ูรณ์  สารประดิษฐ์ ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยา
93 นายวิจติร  ภูป่ระดับ ครู โรงเรียนวัดแกว้กระจา่ง
94 นางสาววิไล  จนัทร์พงษ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ ์(ประชานุกลู)
95 นางรุจริา  จติรีนิตย์ ครู โรงเรียนวัดม่วงคัน
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96 นางส ารวล  ปรีชามานะศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160)
97 นางกาญจนา  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บ ารุง)
98 นางรัตนา  ศรีสม ครู โรงเรียนวัดโบสถ ์(ประภาสวิทยาคาร)
99 นายเสรี  วาปีกงั ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์

100 นายนฤต  จนัทร์เปล่ง ครู โรงเรียนวัดเอกราช (ประชารัฐนุกลู)
101 นายราเชนทร์  เปีย่มทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
102 นางบุญเสริม  มีวารา ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
103 นางสุกลัยา  ชั่งใจ ครู โรงเรียนวัดมหานาม
104 นางจรวย  นกยงุทอง ครู โรงเรียนวัดท่าตลาด
105 นางสาวสมคิด  ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดท านบ
106 นายทิพย ์ วงษ์ทองดี ครู โรงเรียนวัดใหม่ทางขา้ม
107 นายประเทือง  ปลูกงาม ครู โรงเรียนพวงทองอปุถมัป์
108 นางกรรณิการ์  กา้วหน้าชัยถาวร ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเยน็
109 นางสาวบุบผา  พรหมศร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอา่งทอง
110 นางสาวส่งศรี  คชาศักด์ิ ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบ ารุง)
111 นางสมพงษ์  อว่มกลัด ครู โรงเรียนวัดโบสถ ์(ราษฎร์รังสฤษฎ)์
112 นายสุนทร  ดีวิญญา ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอทุิศ)
113 นายเกษม  วงษ์เดือน ครู โรงเรียนวัดเจา้บุญเกดิ
115 นางวัชรี  โลหะเวช ครู โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถส์ายทอง)
116 นางประไพ  ชลวิทย์ ครู โรงเรียนวัดหลักแกว้
117 นางฉวีวรรณ  นันทารัมภ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอยีดอปุถมัภ์)
118 นางเตือนใจ  สุดดีพงษ์ ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยา
119 นายมนต์ชาย  นักดนตรี ครู โรงเรียนวัดท้ายยา่น (ท้ายยา่นวิทยาคาร)
120 นายสังวาลย ์ ช่วงชู ครู โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
121 นางสาวช าร่วย  แพทยป์ระสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอา่งทอง (วัดท้องคุ้งต้ังตรงจติร 3)
122 นายมนัส  ชินะตังกรู ครู โรงเรียนวัดท านบ
123 นางอรทัย  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดราชสกณุา (ราษฎร์รังสฤษฎ)์
124 นางอรทัย  พศิวง ครู โรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบ ารุง)
125 นางศศิพมิล  ฤทธิเ์ดช ครู โรงเรียนวัดแกว้กระจา่ง
126 นางราศรีชาติ  ศุขะพนัธุ์ ครู โรงเรียนวัดก าแพง
127 นางส าเนียง  แจง้สว่าง ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
128 นางมาลินี  บุญมีโชติ ครู โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
129 นายจเร  อนุสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดน้ าอาบ
130 นายชินกฤต  เฉลียวฉลาด ครู โรงเรียนวัดโพธิศ์รี (ประชาสังสรรค์)
131 นางจ าเรียง  คลืนคลีบ ครู โรงเรียนวัดโคศุภราช (รัฐราษฎรบ ารุง)
132 นางธัญลักษณ์  บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดน้อย (วิบูลประชาสรรค์)
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133 นางสาวพมิพ ์ นิลศรี ครู โรงเรียนวัดม่วงคัน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 
1 นายไชยา  วิริยะกลุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
2 นายสมคิด  ทาริวงศ์ ศึกษานิเทศก์
3 นายวิทยา  สายสุด ศึกษานิเทศก์
4 นายสวัสด์ิ  สิมเสมอ ศึกษานิเทศก์
5 นายประยรู  เหมือนเหลา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
6 นายสมเดช  วิริยะพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค ากลางค าสมบูรณ์
7 นายกลไกร  กมลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
8 นายพทิักษ์  ประสงค์ศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหมอม้า
9 นางปราณี  อาษาสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสียว

10 ว่าทีพ่นัตรีชัยศรี  พลเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจานลาน
11 นายโอภาส  อนิโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพนา (อดุมวิทยากร)
12 นายพนมพร  ช่วงชิง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลยร์าษฎร์สามัคคี)
13 นายไพโรจน์  ชูรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ
14 นายยิ่งภพ  ทองศรีน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงสวาสด์ิ
15 นายวิรัช  ทองรัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่
16 นายดนตรี  แฮดเมย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชือก
17 นายสายสมร  นาแพง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้อย (ประชารัฐรังสรรค์)
18 นายวีรศักด์ิ  ผดาเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
19 นายประสิทธิ ์ ค าผาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาก
20 นายสะอาด  ศรีวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันาสามัคคี
21 นายสมพงษ์  ศรีพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเลิง
22 นายพนิิจ  บุญร าไพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวน
23 นางวัชราภรณ์  วุฒิเสลา ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
24 นางมุกดา  คงไชย ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
25 นางพสิมัย  ศรีพทุธรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
26 นายเสรี  ศรีพทุธรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
27 นางจนัทร์หอม  หงส์กฤดากลุ ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
28 นายสุรพล  เหล็กกล้า ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
29 นางสุวิมลมาลย ์ บุตรดาวงศ์ ครู โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง
30 นางสุมาลี  สิมเสมอ ครู โรงเรียนบ่อบุโปโล
31 นางทิพวรรณ  พรมทรา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าปลีก
32 นางสุรัตน์  จนัทร์ลุทิน ครู โรงเรียนบ้านนายม
33 นางสมโภชน์  นามแสง ครู โรงเรียนบ้านนาเยยี
34 นายสมควร  อรอนิทร์ ครู โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
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35 นางเยาวลักษณ์  รักภูเสน ครู โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
36 นางอจัฉราวดี  เงินหมื่น ครู โรงเรียนบ้านถอ่นดอนม่วง
37 นายวัชรชัย  รูปแกว้ ครู โรงเรียนบ้านนาป่าแซง (ประชาสามัคคี)
38 นางกญัณภัทร  พนัธ์วงศ์ ครู โรงเรียนบ้านถอ่นใหญ่
39 นางพดัศรี  เหล่าดี ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง
40 นางสมบัติ  ขนัโท ครู โรงเรียนบ้านน้ าท่วม
41 นายสุภาพ  จ าปาหอม ครู โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
42 นางดวงจติ  มูลสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
43 นายสงกรานต์  บุษยจ์นัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโพนขวาว 
44 นางบุษบา  ธรรมนุ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
45 นางสุภา  ปัญญาดี ครู โรงเรียนบ้านม่วงสวาสด์ิ
46 นายจนัทร์แปลง  วงค์แกว้ ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย
47 นางทับทิม  นันตะวัน ครู โรงเรียนบ้านฤกษ์อดุมอู่สะเภา
48 นายเยื้อน  พมิพาเพยีร ครู โรงเรียนบ้านไร่ขี
49 นายมนัส  ลุนสิน ครู โรงเรียนบ้านเสียว
50 นายวิเชียร  ทองแรง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
51 นางราตรี  นางาม ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
52 นายสนั่น  วังทอง ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
53 นางสุมาลัย  บุญมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
54 นางส ารวย  กาญจนีย์ ครู โรงเรียนหัวดงหนองคลอง
55 นางศิรินัดดา  นาแพง ครู โรงเรียนอนุบาลพนา (อดุมวิทยากร)
56 นางวานี  งามเถื่อน ครู โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม (หนองทับม้า)
57 นางนันทนา  สุริยะศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม (หนองทับม้า)
58 นางจนัทร์ไพ  จารุจติ ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา
59 นายถวัลย ์ ทัศบุตร ครู โรงเรียนบ้านโคกค่าย
60 นางพชิญ์สินี  จนัทะนะ ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
61 นางกมลรัตต์  เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
62 นางสุจนิดา  ธิปัติดี ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
63 นางสาวอรัุกษ์  บุพชาติ ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
64 นางอสิรา  นามนนท์ ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
65 นายมนตรี  นามจนัทรา ครู โรงเรียนแกง้กฐินภูจ าปา
66 นายสถติย ์ ตรงเทีย่ง ครู โรงเรียนแกง้กฐินภูจ าปา
67 นางวิลาวัณย ์ สีทน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจกัจั่น)
68 นายอกัษร  ศรีสุข ครู โรงเรียนนาแต้โคกส าราญ
69 นางนวลจนัทร์  พฒันสาร ครู โรงเรียนนาผือโคกกอก
70 นายเคนศักด์ิ  มูลประโก ครู โรงเรียนนาวังกดุตากล้า
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71 นายสมคิด  บุญล้น ครู โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย
72 นายวิสันต์  ไชยรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
73 นางอรนุช  มีลา ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
74 นางวาสนา  กาเล็ก ครู โรงเรียนบ้านนาเรือง
75 นางปาริชาด  วงศ์สิกลุ ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
76 นายสุรพงษ์  เพชรโปรี ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
77 นางธัญทิพย ์ ศรุติปิยะรมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ
78 นางภัทรพร  วันดึก ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
79 นายสิทธิศักด์ิ  สุทธิตระการ ครู โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
80 นางเพยีงพร  กลุหอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านค าพระ
81 นางสุภาพ  ด้วงนิล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจกิดู่
82 นางสุทธิดา  ขวัญเพชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
83 นางยวุณา  ภูมีศรี ครู โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
84 นางบุญโฮม  อาลัยรัก ครู โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
85 นางอดุมทรัพย ์ สมุทรเวช ครู โรงเรียนดงแสนแกว้ดงส าราญ
86 นางมยรีุ  แกว้โส ครู โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
87 นายประชิต  ต้ังตระกลู ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวน
88 นางเสาวนีย ์ จ านงค์ ครู โรงเรียนบ้านนาหมอม้า
89 นางพรรณทิพย ์ กมณีย์ ครู โรงเรียนบ้านกงุชัย
90 นายทวนทอง  สุนันท์ ครู โรงเรียนบ้านค าเดือย
91 นางบุญน้อม  แสงสา ครู โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
92 นายนพภา  เจริญบุญ ครู โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
93 นางปองศิลป์  วรสาร ครู โรงเรียนบ้านดอนไร่
94 นายนิพทัธ์  มีชัย ครู โรงเรียนบ้านต าแย (ประชาสงเคราะห์)
95 นายประสงค์  อทุธา ครู โรงเรียนบ้านถอ่นดอนม่วง
96 นางศิริปัญญา  ติณนรเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลยร์าษฎร์สามัคคี)
97 นายสุรพงษ์  ทองพุม่ ครู โรงเรียนบ้านทวีผล
98 นางสาวอรุณวัน  ทองตาม ครู โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง
99 นายนิวัฒน์  กลางประพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าซับ

100 นายพสูิจน์  ขนัโท ครู โรงเรียนบ้านน้ าท่วม
101 นายเกยีรติศักด์ิ  ลาดบาศรี ครู โรงเรียนบ้านโนนทุง่ดอนชาด
102 นางวิระวรรณ  พลหาญ ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่
103 นายสุนทร  พลหาญ ครู โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
104 นายพจนารถ  นิสาวัน ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
105 นางกหุลาบ  พมิพาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกงุ
106 นางอ าไพ  มีบ้านต้น ครู โรงเรียนบ้านบก
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107 นายสานิต  ศรีสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านบุง่เขยีว
108 นางอารีย ์ สีลาดเลา ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง
109 นางนันทิยา  แกว้กอ ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย
110 นางสุเธียรา  ลาภสาร ครู โรงเรียนบ้านมิ่งมงคล
111 นางสุกรี  กมุทมาศ ครู โรงเรียนบ้านยางช้า
112 นายยงยทุธ  เผ่าผาง ครู โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
113 นางจฬุาภรณ์  หาญจติร ครู โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า
114 นางส าเนียง  จรูญภาคย์ ครู โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า
115 นางวงวาด  มาฆะเซ็นต์ ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกงุ
116 นายจ ารัส  วันดี ครู โรงเรียนบ้านสร้อย (ประชารัฐรังสรรค์)
117 นางสาคร  โล่ห์ค า ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
118 นางประทุมวรรณ  สายโสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก
119 นายประยรู  ภูมิศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า
120 นางสาคร  ช่อดอกไม้ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเส่ียงโนนม่วง
121 นางดรุณวรรณ  ด่านไทยวัฒนา ครู โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินด า
122 นางวิระวรรณ  หลวงเทพ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
123 นายประสิทธิ ์ สิงห์ชา ครู โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี
124 นางพศิมัย  ธนูชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
125 นายอาคม  ทองเสนา ครู โรงเรียนบ้านหัวภู
126 นางวัลลี  ประกิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
127 นายสุรชัย  ทางทอง ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
128 นางจริาพร  กล่ินหวาน ครู โรงเรียนบ้านหินขนั
129 นางวิมล  นามเจริญ ครู โรงเรียนพฒันาสามัคคี
130 นางรัชนี  นาคพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
131 นางมารศรี  มาเหง่า ครู โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองด่ัง
132 นายประสิทธิ ์ พทุธรักษา ครู โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี
133 นายประมวล  เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนโพธิศิ์ลานาหว้า
134 นางวาสนา  สุริยะวรรณ์ ครู โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา
135 นายไกรศรี  ชานนท์ ครู โรงเรียนเพยีงหลวง 9
136 นางแสงเพช็ร  ชานนท์ ครู โรงเรียนเพยีงหลวง 9
137 นายวีระศักด์ิ  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ าขุ่น
138 นายสมศักด์ิ  อดุมสิน ครู โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา
139 นางสาวอรัุกษ์  บุพชาติ ครู โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ
140 นายดิลก  ชื่อเพราะ ครู โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย
141 นายจ านง  บุบผากณัฑ์ ครู โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์
142 นางงามฤทธิ ์ แสนทวีสุข ครู โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
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143 นางอรภัทร  ทองสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
144 นางจริาภรณ์  โพธิด์ า ครู โรงเรียนอนุบาลชานุมาน
145 นางสุมิตรา  จรลี ครู โรงเรียนอนุบาลชานุมาน
146 นางชวารา  ขนัอาษา ครู โรงเรียนอนุบาลชานุมาน
147 นางวัลยช์วี  อทุิตะสาร ครู โรงเรียนหนองลุมพกุหนองยางสามัคคี
148 นายทิพกร  หวานออ่น ครู โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
149 นางอดุมพร  นรศรี ครู โรงเรียนบ้านค าสร้างบ่อ
150 นายประชัน  ผาใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง
151 นางชวนพศิ  ส าเภา ครู โรงเรียนบ้านไร่ขี
152 นายวิมล  สวาศรี ครู โรงเรียนบ้านโสกกระแต้

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1
1 นายสุบรรณ  ดาวังปา ศึกษานิเทศก์
2 นายศิริ  เชียงบาล ศึกษานิเทศก์
3 นางสุปรียา  จนัทะเลิศ ศึกษานิเทศก์
4 นางนวลอนงค์  สุวรรณเรือง ศึกษานิเทศก์
5 นางองัสนา  จนัทสาร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
6 นางแสงจนัทร์  ทองทิพย์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
7 นายชัยชนะ  ช่วยค้ าชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
8 นายวินัย  ดอนโคตรจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเล่ือม
9 นายสุรชัย  อตุทคะวาปี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถอ่น

10 นายสุรศักด์ิ  อปุรโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ า
11 นายพรเทพ  ศรีภูธร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงพณิ
12 นายไพวัลย ์ แกว้ดวงจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง
13 นางกานดา  พาภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีสว่าง
14 นายแจม่  ไพรดีพะเนาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโนนสูง
15 นายมนัส  เชาวนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
16 นายส าเริง  ดอนป้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงยนื
17 นายสันทัด  สวาทพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
18 นายเต้ง  ดาบภูเขยีว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงปอ
19 นายชุมพร  หล้าจางวาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงใหญ่
20 นายกวิภัฏ  วงศ์จนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
21 นายไชยอนันต์  ศิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพณิ 1
22 นายค าผิน  ขนัธ์เขต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงดา
23 นายเจยีระนัย  ไชยนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากแขง้
24 นายพจนา  ศรีพรหมทัต รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
25 นายนิรันต์  คงท่าค้อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น
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26 นางรัตนา  กระพีสั้ตย์ ครู โรงเรียนค่ายประจกัษ์ศิลปาคม
27 นางหนูพบั  พฤฒิสาร ครู โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
28 นางจามจรีุ  กล้าทางถกู ครู โรงเรียนบ้านเล่ียมพลึิก
29 นางนฤมล  เนตรภักดี ครู โรงเรียนบ้านเล่ียมพลึิก
30 นายค าแดง  บุตรโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
31 นางปัทมาพร  ศิริรัตน์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
32 นายสุพจน์  เหง้าพรหมมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านค ากล้ิง
33 นางสุพตัรา  แสนโยธะกะ ครู โรงเรียนบ้านกดุลิงง้อหนองแก
34 นางเอี่ยมจติร  พทุธจง ครู โรงเรียนบ้านเล่ือม
35 นางมนตรี  เนติปัญญา ครู โรงเรียนบ้านเล่ือม
36 นางพลูสวัสด์ิ  ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านถอ่น
37 นายประมวล  หอระตะ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนียอ์ปุถมัภ์)
38 นางณิชชาภัทร์  ศรีสงคราม ครู โรงเรียนบ้านดงอดุม
39 นางจนัทนีย ์ กอบุตร ครู โรงเรียนบ้านดงอดุม
40 นางสุดใจ  บุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านเกา่น้อย
41 นางนิตยา  พนัธ์ชูเพชร ครู โรงเรียนบ้านเกา่น้อย
42 นายอทุิศ  อาบสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
43 นางพกิลุ  เชิดชูพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
44 นางอร่ามศรี  พสุิทธิวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านตาด
45 นางฉวีวรรณ  ค าหอม ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
46 นางจฑุามาศ  มหาทวย ครู โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
47 นางละมุล  ชัยภิบาล ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
48 นายวนิช  ทริตชาติ ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
49 นางวิไลวรรณ  โจมทา ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
50 นายมานิตย ์ สุดาทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
51 นางวรเพญ็  มาศมาลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ า
52 นางจนิตนา  เฉลิมเกยีรติภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว่ประชาสรรค์
53 นางอศิราภรณ์  ภาวโคตร ครู โรงเรียนบ้านแมด
54 นางเนาวรัตน์  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแมด
55 นางดรุณี  บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
56 นางวิไลวรรณ  ดอนป้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
57 นายอาคม  พรมศรี ครู โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม
58 นางสาววิราวรรณ  พรหมแสนปัง ครู โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม
59 นางปนัดดา  พรมศรี ครู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพณิ 2
60 นางศิริพร  กล่ินแกว้ณรงค์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพณิ 2
61 นางประพฤติ  บุตรสาลี ครู โรงเรียนบ้านนิคมพฒันา
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62 นางนิลลา  อุ่นนังกาศ ครู โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
63 นางยภุาภรณ์  หงษาฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงพณิ
64 นางกรรณิกา  ชัยปิยะคุณากร ครู โรงเรียนบ้านเชียงพณิ
65 นายไสว  จนัทะคร ครู โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง
66 นางส าเนียง  รักสุทธี ครู โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
67 นางพรรณี  เล็กบุนนาค ครู โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพงั
68 นางสุภาภรณ์  เสมอใจ ครู โรงเรียนมิตรภาพ 6
69 นายฉกาจ  สองเมือง ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน
70 นางสุชาดา  สองเมือง ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน
71 นางฉวีญา  บุตรโพธิศ์รี ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาขา่)
72 นางสมพศิ  โตสุข ครู โรงเรียนบ้านนาค าหลวง
73 นายวิโรจน์  ศรีพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง
74 นางดวงสมร  จนัทร์กอง ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
75 นายบุญมี  ผุยพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง
76 นายอากาศ  ไชยเชียงพณิ ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง
77 นางสุพตัตรา  ราชโคตร ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง
78 นางสาวจฑุารัตน์  วงศ์ดี ครู โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
79 นายสุบิน  น้อยบุดดี ครู โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา
80 นางวรรณภา  สมดี ครู โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา
81 นางณัชชา  โคตรน้ าเนาว์ ครู โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา
82 นางกรรณิการ์  จารุฐานันต์ ครู โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
83 นายนิสิต  งามจติร ครู โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
84 นางสาวกญัญา  พเินตรเสถยีร ครู โรงเรียนบ้านเชียงพงั
85 นายสุพฒัพงษ์  พงศ์ศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงพงั
86 นางอไุรวรรณ  อดุมบุณยลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงพงั
87 นายศุภชัย  ธนโชติณิชกลุ ครู โรงเรียนชุมชนโนนสูง
88 นางฉวี  ไพรดีพะเนาว์ ครู โรงเรียนชุมชนโนนสูง
89 นางสุวรัตน์  กองพมิพ์ ครู โรงเรียนชุมชนโนนสูง
90 นายอทุัย  พองไสยา ครู โรงเรียนชุมชนโนนสูง
91 นางเจยีมจติ  ศุภผล ครู โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
92 นางเยาวลักษณ์  ค าศรี ครู โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที ่67
93 นางวิไลลักษณ์  สุภาษี ครู โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที ่67
94 นางมลิวัน  พลนิโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
95 นายประยรู  ศรีสอนดี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
96 นางจฑุาทิพย ์ วาทะสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
97 นางกรรณิการ์  โภคาพาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
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98 นางกรรณิกา  สาครเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาค า
99 นางวิชุลดา  ราชหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่

100 นางเยน็จติร  ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านโกย่
101 นางปิยะรัตน์  ท่อแกว้ ครู โรงเรียนบ้านเชียงยนื
102 นางสาวลักษณา  โพธิม์ลิวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงยนื
103 นางสุพชัรินทร์  ธิตะปัน ครู โรงเรียนบ้านเชียงยนื
104 นางสุภาพร  ทาวะพรหม ครู โรงเรียนบ้านเชียงยนื
105 นางวนิดา  ไชยพเิดช ครู โรงเรียนบ้านจ าปา
106 นางสมพร  คามะเชียงพณิ ครู โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
107 นางสาวอรรถยา  โกกลิานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
108 นางพมิพห์ทัย  ธาตุดี ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
109 นางพฒันียา  พดัประดิษฐ ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
110 นางอารีรักษ์  ซ่ือตรง ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
111 นางวนิดา  ประเสริฐสุด ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
112 นางวิภาวดี  เนนฐานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
113 นางระเบียบ  มาสุข ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
114 นางกณัศญา  สันทัดส ารวจการณ์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
115 นางเจยีมใจ  ศรีสะอาด ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
116 นางสิริกร  สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
117 นายประสิทธิ ์ แสนโยธะกะ ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
118 นางเชาวรัตน์  ไชยนา ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
119 นางจณัิฐตา  อารามพระ ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
120 นางอรทัย  ไชยทะเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
121 นายประทวน  เสนาะ ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
122 นางณัฐกฤตา  กาสีใส ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
123 นางวนิดา  หาญตระกลู ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
124 นางนริณี  ศรีเงิน ครู โรงเรียนบ้านหมากแขง้
125 นางสุชีรา  ลาภบรรจบ ครู โรงเรียนบ้านดอนอดุม (เนยอปุถมัภ์)
126 นางศรีสุคนธ์  กฤษณะกะลัศ ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ
127 นางภัคท์ชา  ศีลสัตย์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
128 นางมยรุา  น้อยบุดดี ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
129 นางวรานิษฐ์  นราสินเดชอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
130 นางประไพรี  ล้ิมวัฒนชัย ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
131 นางจนิตนา  อปุพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
132 นางเหมือนจนัทร์  อรัญมิตร ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
133 นางพเยาว์  ณ  ระนอง ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
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134 นางสุกญัญา  ไกรหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
135 นางกหุลาบ  ศรีคุณ ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
136 นางวรรณรัตน์  สุวรรณอภิชน ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
137 นายกษิณ  ตอนเหนือ ครู โรงเรียนอนุบาลอดุรธานี
138 นางสาวองัคณารัตน์  วงษ์นิลจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
139 นางนภาพร  ชาติโสม ครู โรงเรียนบ้านหนองหลอด
140 นางจารุณี  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน
141 นายวิรัตน์  แฟสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน
142 นางพศิมัย  วงศ์อาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน
143 นางตวงพร  พนิิจการ ครู โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
144 นางเสาวคนธ์  อคัรนิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกลู
145 นายวีระชัย  ขนุลึก ครู โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
146 นางสุภาวดี  โกฏิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
147 นางอรวรรณ  สายค าฝ้ัน ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
148 นางนงคราญ  ค าสียา ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
149 นางจติใจ  ธิบูรณ์บุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
150 นายสมปอง  ศรีนะราช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
151 นางนันทพร  บุตรธนู ครู โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ าขาว
152 นายธวัชชัย  นันทวิจติร ครู โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้
153 นางกติติยา  สมศรี ครู โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
154 นางสนิท  คูตระกลู ครู โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
155 นายทนงศักด์ิ  บูรพารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
156 นางสงกรานต์  หอระตะ ครู โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
157 นางวนิดา  ศิริรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
158 นายบุญชัย  เสนางคบุตร ครู โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง
159 นายชุณสินธุ ์ บุตรี ครู โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง
160 นายสมคิด  ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านนาดี
161 นางพชัราภรณ์  นวกะคาม ครู โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างค า
162 นางอไุรวรรณ  สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง
163 นายอรุณ  จนัทร์สม ครู โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง
164 นางรัชนีพร  บุตรมาน ครู โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง
165 นางสุดาลักษณ์  โสดาวิชิต ครู โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง
166 นางเครือวัลย ์ เตนากลุ ครู โรงเรียนบ้านด่าน
167 นางทองวัน  สง่าศรี ครู โรงเรียนบ้านนาพู่
168 นางสุวิมล  นักประทุม ครู โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ
169 นายสะอาด  พลพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านขา่ทุง่ม่วงโนนศรีสมบูรณ์
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170 นายสุพฒัน์  ไชยสงคราม ครู โรงเรียนชุมชนกดุหมากไฟ
171 นายบุญช่วย  ปากวิเศษ ครู โรงเรียนชุมชนกดุหมากไฟ
172 นางพรสุดา  ปากวิเศษ ครู โรงเรียนชุมชนกดุหมากไฟ
173 นายอว้น  ภูเ่รียนคู่ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
174 นางค าภู  ภูสงัด ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
175 นายจ าเนียร  มุ่งงาม ครู โรงเรียนบ้านโนนหวาย
176 นางสัญญา  ขนัธ์เงิน ครู โรงเรียนบ้านโนนหวาย
177 นายสุรศักด์ิ  พมิพป์ัจฉมิ ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
178 นายประดิษฐ์  ขนัธ์เงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
179 นายสมพงษ์  ส าโรงลุน ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง
180 นางดวงจนัทร์  สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง
181 นางสาวธนัชชญาน์  ลาภบรรจบ ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า
182 นายประสิทธิ ์ ศิริพนัธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
183 นางพรศรี  สุวรรณชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
184 นายค าบุญ  ต่วนค า ครู โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
185 นายทองจนัทร์  ประวันโน ครู โรงเรียนบ้านโคกกอ่งหนองแวงยาว
186 นางถาวร  สายทองค า ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
187 นางนวลสา  โพธิน์้อย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพณิ 1
188 นางนงลักษณ์  เสริมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองออ้น้อย
189 นางสมภาร  ยาวะโนภาส ครู โรงเรียนบ้านน้ าพน่
190 นายกศุล  ซาบรรทม ครู โรงเรียนบ้านน้ าพน่
191 นายอภิเดช  ศรีหาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียว
192 นายอาคม  อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
193 นางปนัดดา  ดีรอด ครู โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
194 นายไพโรจน์  นพเกา้ ครู โรงเรียนบ้านเชียงดา
195 นางเยน็จติร  พลบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม
196 นายสงบ  ขนัทะมูล ครู โรงเรียนบ้านไชยฟอง
197 นายสมัย  ค าคูณเมือง ครู โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
198 นายธีระ  สุวะพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
1 นายบุญล้น  พมิพาที รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายปริญญา  ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์
3 นายเทอดศักด์ิ  พนัธุส์วัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
4 นายพงศ์พนัธุ ์ ขนัธะโฮม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าโคกสูง
5 นายสิทธิศักด์ิ  ศรีนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงกรม
6 นายสันต์  ต้นค าใบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง
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7 นายทวี  ศรีธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร
8 นายอดุม  ศรีชาทุม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ
9 นายสวาท  ภูค าวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสิมมา

10 นายพาย ุ ภูค าวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง
11 นายออ่นสา  ทินจอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง
12 นายศุภชัย  โสบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย
13 นายทรงฤทธิ ์ รีศรีค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมดี
14 นายสมยงค์  เยี่ยนทรง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง
15 นายบุญเลิศ  เหล่าศรีชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
16 นายพชิัย  สุระเสียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
17 นายอาคม  มิกราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พฒันา
18 นายจ าเริญ  อนิทร์เอี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
19 นายสายณัห์  สิมพา ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
20 นายทองบาง  แถนสีแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแสง
21 นายพงษ์สันต์ิ  ผิวผ่อง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา
22 นายสามารถ  ประชาชู รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
23 นายชัยวัฒน์  จรีะประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร
24 นายฉริยะ  สาโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าล่ีศรีสุขวิทยา
25 นายอดุมศักด์ิ  วงศ์อนันต์ ครู โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
26 นางสนอง  อนุสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองกวาง
27 นายนเรศ  โภคาพานิช ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง
28 นายสมคิด  ศรีวรสาร ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง
29 นางสาววัชรินทร์  ธงทาสี ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
30 นายสวาทวงศ์  ดวงค าน้อย ครู โรงเรียนบ้านโนนมะขา่
31 นางนภาภรณ์  จนิดา ครู โรงเรียนบ้านปะโค
32 นางสมควร  แกว้ลาย ครู โรงเรียนบ้านปะโค
33 นางสุภาภรณ์  สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
34 นางอ าไพ  สมศรีใส ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
35 นางพชันีวรรณ  เชื้อพนมธนกลุ ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
36 นางพรนภัส  กลางวาปี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
37 นายศิริชัย  จรูญวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
38 นางคนึงนิตย ์ เหล่าศรีชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
39 นางจารุวรรณ  คุ้มโห้ ครู โรงเรียนบ้านเชียงแหว
40 นางภาณุมาศ  พาชื่น ครู โรงเรียนบ้านเชียงแหว
41 นายวิรัช  ประสานศรี ครู โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
42 นางนวลอนงค์  ประสานศรี ครู โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
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43 นายวีรศักด์ิ  ฤทธิมาร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
44 นายสกล  พมิพบ์ึง ครู โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
45 นางจริาลักษณ์  บัณฑิตกลุ ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิก์กเค็ง
46 นางสายทอง  เพยีเฮียง ครู โรงเรียนบ้านดอนเงิน
47 นางศรีจนัทร์  พลิาตัน ครู โรงเรียนบ้านดอนเงิน
48 นางทรงขวัญ  บุตตะโยธี ครู โรงเรียนบ้านห้วยกองสี
49 นางนงนุช  เนตรภักดี ครู โรงเรียนบ้านตูม
50 นางสุคนธา  เรืองศรีมั่น ครู โรงเรียนอนุบาลกมุภวาปี
51 นางยพุนิ  กลัยาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
52 นางทรงศิลป์  พวงทวี ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
53 นายสมเดช  แกว้บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านวาปี
54 นายเริงศักด์ิ  กรแกว้ ครู โรงเรียนบ้านวาปี
55 นางชฎาพร  สัญจรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านพนัดอน
56 นางวิไล  เมฆเวียน ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
57 นางสุภารักษ์  บุตรี ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
58 นางร าไพ  บุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออปุถมัภ)์
59 นายปริญญา  อาษาสร้อย ครู โรงเรียนบ้านกอก
60 นางวิไลลักษณ์  อสัสาไพร ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง
61 นางร าไพ  พรมนาม ครู โรงเรียนบ้านโปร่ง
62 นายพพิฒัน์  จนัทบัวลา ครู โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง
63 นายสุนิวัฒน์  โยธาทอน ครู โรงเรียนบ้านสามขา
64 นางเสง่ียม  พทิักษ์วาปี ครู โรงเรียนค าเมยวิทยาคม
65 นายพทุธา  ถ าวาปี ครู โรงเรียนค าค้อพทิยศึกษา
66 นายศุภชัย  สิทธิศรี ครู โรงเรียนค าค้อพทิยศึกษา
67 นายวิชัย  โพธิยา ครู โรงเรียนชุมชนจ าปี
68 นางสาวนิรินธน์  มีแสนสัตย์ ครู โรงเรียนชุมชนจ าปี
69 นายสุธรรม  ไพศาล ครู โรงเรียนชุมชนจ าปี
70 นางสวาท  มอญขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
71 นายสุวรรณ  แกว้โสภา ครู โรงเรียนบ้านดูนเลา
72 นายณรงศักด์ิ  ศิริมา ครู โรงเรียนบ้านดูนเลา
73 นางกฤษณา  เหล่าชุมพล ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
74 นางนุจรี  เทียมลม ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
75 นายสุนทร  โสดาเดช ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
76 นางรัตนา  บุดดานอก ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
77 นางยพุา  ราชสีห์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง
78 นางปวีณา  สามารถ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุง่แกว้
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79 นางสุมาลา  พนัโสภา ครู โรงเรียนบ้านกดุขนวน
80 นายกฤษฎา  สงเสด ครู โรงเรียนบ้านกระเบือ้งโนนทิง
81 นางพศิมัย  นารี ครู โรงเรียนบ้านกระเบือ้งโนนทิง
82 นางสาวนวลจนัทร์  หงษ์วันนา ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รีส าราญ
83 นางลุนลา  รักษ์มณี ครู โรงเรียนชุมชนทมป่าขา่
84 นางวิราณี  แกมจนิดา ครู โรงเรียนบ้านทมนางาม
85 นายสมศักด์ิ  แห่วเนตร ครู โรงเรียนบ้านค้อน้อย
86 นายเสง่ียม  แสนสุด ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
87 นายจรูญ  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
88 นางเมธิณี  เวียงอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
89 นางอญัชลี  แสนสุด ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
90 นางพรพรรณ  ภูคัสมาส ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแกว้
91 นางลาวัลย ์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา
92 นางสมบูรณ์  วงศ์แสน ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า
93 นายชาญ  สุธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ
94 นางพรพมิล  นาสมใจ ครู โรงเรียนบ้านนาเหล่า
95 นางทองใส  ศรีหร่ิง ครู โรงเรียนเลิงถอ่นโนนสมบูรณ์
96 นายเทวา  สมศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
97 นายสุวรรณ  ตาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
98 นายจกัรกฤษณ์  ภูน้ าต้น ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
99 นายประเกยีรติ  การสรรพ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

100 นางอรุณีย ์ จมุพฎิกพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านค าโคกสูง
101 นายชัชวาล  เหล่าพมิพ์ ครู โรงเรียนบ้านค าโคกสูง
102 นางนิลวรรณ  จริวัฒนานันต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ
103 นายสมศักด์ิ  วรรณทองสุก ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ
104 นายเกรียงวิทย ์ วันชูเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
105 นางบังอร  วันชูเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
106 นางนฤมล  ค้าขาย ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
107 นายสนิท  ศรีโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
108 นายอดิศักด์ิ  วงเวียน ครู โรงเรียนบ้านไทยสมพร
109 นายประสิทธิ ์ พานไสว ครู โรงเรียนบ้านไทยสมพร
110 นายปรีชา  ศิลาไสล ครู โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์
111 นางอมัพร  สุขรมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุทับม้า
112 นางเทวี  สีแดงฮวน ครู โรงเรียนบ้านโนนสวาง
113 นางล าใย  เลิศสงคราม ครู โรงเรียนบ้านนาแก
114 นายชัยรัตน์  ไชยราช ครู โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง
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115 นายถวัลย ์ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย
116 นางบัวบาล  สมปัญญา ครู โรงเรียนบ้านค ายาง
117 นายวีรชัย  บุญหล้า ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกลู
118 นายวิชิต  ตาดี ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
119 นางอมัพร  หาญกลุ ครู โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ า
120 นางอมัพร  อมัวรรณ ครู โรงเรียนบ้านทับกงุประชานุกลู
121 นางบุญชู  วรรณกลุ ครู โรงเรียนบ้านทับกงุประชานุกลู
122 นางล าดวน  หล้าวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านทับกงุประชานุกลู
123 นางณัฐกานต์  พาออ่นตา ครู โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
124 นางเตือนใจ  ตรีจติต์ ครู โรงเรียนค าบอนประชาสรรค์
125 นายประดิษฐ์  สายทองยนต์ ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย
126 นางเกษร  มังคละแสน ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย
127 นายพรีะพงศ์  เทพรังสฤษฎิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย
128 นางส าลี  วรรณคีรี ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย
129 นายไพบูลย ์ ประชุมสาย ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
130 นางยบุล  ไชยดี ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
131 นายสุนทร  น่าชม ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
132 นางสมจติร  วัฒนราช ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง
133 นายชยานันต์  จนัทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งลานเตหนองเม็ก
134 นางสุรีรักษ์  อยู่ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พฒันา
135 นางอรุณี  ภานนท์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พฒันา
136 นางวราภรณ์  สุระเสียง ครู โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พฒันา
137 นางลาวัลย ์ ยี่เกาะ ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล
138 นางวิไลวรรณ  มิตรราช ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
139 นางลัดดาวัลย ์ บุตตะโยธี ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
140 นายสุรสิทธิ ์ บุญแกว้ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่ากา้ว
141 นายทวีศักด์ิ  หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านนาม่วง
142 นางวิจติรา  จนัทยทุธ ครู โรงเรียนบ้านนาม่วง
143 นางสาวสุรีรัตน์  วีรชาติยานุกลู ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง
144 นางดวงแกว้  ภักดีราช ครู โรงเรียนบ้านเชียงกรม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3
1 นายวีระศักด์ิ  บุญญะรัง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายประมวล  โหระสิงห์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายพยอม  กลุบุตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปอพาน
4 นายกรเทพ  รักษานวล ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนสะงวย
5 นายสุรศักด์ิ  ลักษณะจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
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6 นายวัฒนา  สุวรรณไตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล
7 นายสมศักด์ิ  ใจวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเพยีปูห่นองเรือ
8 นายสุเมธา  พรหมเครือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย
9 นายสมพร  บุญเยน็ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยางพรบูลย์

10 นายสมเกยีรติ  ศรีธงชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถอ่นนาเพลิน
11 นายสุภัคกาญจน์  ฤทธิล์ะคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังฮาง
12 นายทองใบ  แพงค าฮัก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าม่วง
13 นายเสรี  อรสูญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะแบง
14 นายสุรศักด์ิ  พจนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะคาม
15 นายมวลศิลป์  ธรรมโรเวศน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทองอนิทร์
16 นายดุสิต  สมสนุก รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
17 นางนิตยา  ดุริยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหันน้อย
18 นางเอมอร  ฤทธิม์หา ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
19 นายสมพร  แสงอรุณ ครู โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม
20 นางประคอง  นาสมวงศ์ ครู โรงเรียนพฒันาศรีผดุงอดุมวิทย์
21 นายอาคม  ปุณประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเชียงงาม
22 นายทองเยี่ยม  ลีชน ครู โรงเรียนบ้านเพก็ค าบาหายโศก
23 นายชาติชาย  สุวรรณวิจติร ครู โรงเรียนบ้านหันน้อย
24 นายเมธี  วงศ์พฒุ ครู โรงเรียนบ้านโนนหอม
25 นายทวีศักด์ิ  ธรเสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
26 นายประวิทย ์ ดวงจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านฝาง
27 นางอบุลรัตน์  ศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านค าม่วง
28 นางนิลวรรณ  ปัดถาวะโร ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
29 นางวรรณกร  สีสาร ครู โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)
30 นางกาญจนี  ฉนัสิมา ครู โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพฒันา 3)
31 นายบุญนาค  ชนูนันท์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่โพธิช์ัย
32 นางนิตยา  มัฆนาโส ครู โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง
33 นางจริภา  วงศ์พฒุ ครู โรงเรียนบ้านโนนหอม
34 นายสุนทร  ลาแพงศรี ครู โรงเรียนบ้านค าบอน
35 นายบรรจง  ราชบุรี ครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
36 นายพสิิษฏ์  ธนาโชติวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
37 นายวิรัช  เดชโยธา ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอย
38 นายอ านวย  พลดงนอก ครู โรงเรียนบ้านบุญมีศรีสว่าง
39 นางอรทัย  หินนนท์ ครู โรงเรียนบ้านเชียงงาม
40 นางจรีภา  ธาตุท าเล ครู โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)
41 นางประภัสสร  กคุ าใส ครู โรงเรียนบ้านป่ากา้ว
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42 นางทองเพชร  ทรงถิ่น ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร
43 นางฉวีวรรณ  บราวเวอร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
44 นายอดุม  ค ามุล ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
45 นางพชัรินทร์  ราชโหดี ครู โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)
46 นางอภิชญาน์  ค าภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
47 นายไพฑูรย ์ ศรีชัยยศ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พทิยาคม
48 นางดารณี  รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
49 นายบรรจบ  ฤทธิน์ายม ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอย
50 นายวิกรานต์  ภูมิเพง็ ครู โรงเรียนบ้านป่ากา้ว
51 นายบุญส่ง  คมข า ครู โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
52 นายบุญเกดิ  ดงสันนิวาส ครู โรงเรียนบ้านโนนหอม
53 นางเปล่งศรี  จ าปาหอม ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
54 นายเกรียงศักด์ิ  จนัทะวงษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านค าน้ าทิพย์
55 นางปราณี  ไชยวาน ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
56 นายโรมรัน  ทันยกัษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์
57 นางสาวศาตนันทน์  แสงศิลา ครู โรงเรียนบ้านสะแบง
58 นางสุคนธา  พรหมแสงใส ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอย
59 นางสุภรณ์  อนิทะสร้อย ครู โรงเรียนบ้านค ายาง
60 นายกฤษณวัตร  พนัธัง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงเยน็พรหมประชาสรรค์
61 นางกรรจนา  ผลสว่าง ครู โรงเรียนพฒันาศรีผดุงอดุมวิทย์
62 นายเกยรู  ช ากรม ครู โรงเรียนบ้านดงหวาย
63 นายพชิิต  สท้านมานมินทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
64 นางเล็กฤทัย  รักษาเมือง ครู โรงเรียนชุมชนค าตานาหนองกงุ
65 นางจนัทรา  แสงศร ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
66 นายเฉลิมพล  ป่าล่ันทม ครู โรงเรียนบ้านเมืองไพร
67 นางจริญญา  สุนทราวิรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
68 นางเตือนจติ  ปารีรัตน์ ครู โรงเรียนเพยีปูห่นองเรือ
69 นางศรีสวาท  สมศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านตูม
70 นายนพดล  อธิรัตนกรัณฑ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองง้ิว
71 นางยพุดี  เติมโยธา ครู โรงเรียนบ้านศรีเมือง
72 นางศศินี  เหล่าคนค้า ครู โรงเรียนบ้านดงค า
73 นางดารณี  เครือเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโคกทุง่ยั้ง
74 นางจรีวรรณ  ปากเมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วงประชาบ ารุง
75 นายบพติร  ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
76 นางวิไลวรรณ  พทิักษ์ชน ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
77 นางเจยีงค า  เต่ือยสีชัง ครู โรงเรียนอนุบาลทุง่ฝน
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78 นางเสวย  เม้าราษี ครู โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
79 นายไพศาล  ลือเล่ือง ครู โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
80 นางบุษบา  ไชยนาพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านวังฮาง
81 นางดาวรุ่ง  ระติเดช ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
82 นายชัยยทุธ  ชมภูนุช ครู โรงเรียนบ้านนาค าพรสันติ
83 นางล าใย  โยธะการี ครู โรงเรียนบ้านหนองหลัก
84 นายคมกริช  บูรณสรรค์ ครู โรงเรียนบ้านสะแบง
85 นางพสิมัย  บุญสอด ครู โรงเรียนเพยีปูห่นองเรือ
86 นางกาญจนา  นารโท ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
87 นายทองเจริญ  ไชยแสง ครู โรงเรียนบ้านนายม
88 นายพพิฒัน์ชัย  บัวเลิง ครู โรงเรียนบ้านดงวังพงั
89 นางนิรมล  ราชศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกลู
90 นางไพรวัลย ์ หาเคน ครู โรงเรียนบ้านนาอดุม
91 นายสมหมาย  สารมานิตย์ ครู โรงเรียนบ้านง้ิวมีชัย
92 นางสาวเพญ็จวรรณ  แกว้ชมภู ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
93 นางประชิต  รัตนทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพทิยาประชานุสรณ์)
94 นายสังวาลย ์ สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกดุดู่อดุมวิทย์
95 นางร าเพลิน  ไชยวงค์ค า ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
96 นางสุจติรา  สาโส ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนส าราญ
97 นางปานทอง  สมดี ครู โรงเรียนค าภูเงินโนนผักหวานวิทยา
98 นางจนัทร์เพญ็  ค าพมิูล ครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
99 นายสมยศ  จนัทร์สมคอย ครู โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์

100 นางจนัทะรัก  งามหนัก ครู โรงเรียนบ้านสะแบง
101 นายสุรัตน์  สัจจมาศ ครู โรงเรียนศรีขวัญเมือง
102 นางเอี่ยม  อาลัย ครู โรงเรียนศรีขวัญเมือง
103 นางขวัญใจ  หงษ์ค า ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พทิยาคม
104 นายพงษ์ศักด์ิ  ทองรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวังทอง
105 นายปัญญา  สติโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านดงยางพรบูลย์
106 นายวิโรจน์  นรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
107 นางรัชนี  สายมาลัย ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อยกอ่ส าราญ
108 นางมยรีุ  เสนาฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
109 นายพนมพร  มหาโยธี ครู โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม
110 นางสีดา  สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านยางเหล่าววนกล้วย
111 นางศรีไพร  สีป่าหญ้า ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
112 นางกานดา  พรมเมือง ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
113 นางรมณี  รัตนสีหา ครู โรงเรียนบ้านง้ิวมีชัย
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114 นายอมัพร  โคตรสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง
115 นายค าจนัทร์  บูรณสรรค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
116 ว่าทีพ่นัตรีชวรวย  หลงมีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
117 นางบานเยน็  เทียมสินสังวร ครู โรงเรียนบ้านบ่อค า
118 นางวินัย  พดุดี ครู โรงเรียนบ้านป่ากา้ว
119 นายธีรศักด์ิ  เชิญชม ครู โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย
120 นางสาวพชัราพร  ศักด์ิค าดวง ครู โรงเรียนบ้านดงค า
121 นางวิจติรา  ปินใจ ครู โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย
122 นางค าปุน่  ศรีสร้อยพร้าว ครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
123 นางอริยาภรณ์  พนัพนิิจ ครู โรงเรียนบ้านนาดี
124 นายเยี่ยมศักด์ิ  พลสิมมา ครู โรงเรียนบ้านดงเยน็
125 นายอภินันท์  ดวงพายพั ครู โรงเรียนธาตุดอนตูม
126 นางสุนันทา  ภูมิเพง็ ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยา
127 นางปรียาภรณ์  เพยีรมาก ครู โรงเรียนบ้านดงค า
128 นางอรพนิ  ศรีพนัดอน ครู โรงเรียนบ้านนาง้ิว
129 นางสาวณัฐกฤตยา  ส าคัญควร ครู โรงเรียนบ้านปูลู
130 นางขวัญใจ  พหล ครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
131 นายศรีสวัสด์ิ  บุบผาชาติ ครู โรงเรียนบ้านสมวิไล
132 นายฉลอง  ลือเล่ือง ครู โรงเรียนบ้านหนองสว่าง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
1 นายส าราญ  อนิทนาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายพนิิจ  หาโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพยีมิตรภาพที ่138
3 นายถาวร  หาญสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหยวก
4 นายรณฤทธิ ์ พมิพศิาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเม็ก
5 นายชัยวัฒน์  สวัสด์ิชิตัง ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์ (ถริธัมโม)
6 นายสุพฒัน์  ชิณโน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ
7 นายสมควร  ภักดีวุฒิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
8 นายสถาพร  พลิาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงดีกดุเซือม
9 นายส าราญ  มาตยเ์ทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทุม่

10 นายไพฑูรย ์ มงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวาย
11 นายเขม็ทอง  ใจหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านกอ้งวิทยา
12 นายวิสันต์  เกษแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงธาตุ
13 นายสมดี  สมพวงภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักบุง้
14 นายโกศล  สิงหเดชะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพทิยาภูมิ
15 นางชะออ้น  สีแกว้ ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอปุถมัภ์
16 นางประนอม  พนิิจ ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอปุถมัภ์
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17 นางรติกานต์  ปราบพาล ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอปุถมัภ์
18 นางศิริพร  เชื้อกลางใหญ่ ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอปุถมัภ์
19 นายสมบูรณ์  พนัพรม ครู โรงเรียนจอมศรีโคกกอ่งวิทยา
20 นายวิชัย  โสมาศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ตาลเลียน
21 นายเกษม  สู่เสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
22 นางนวลจนัทร์  หมู่โสภิญ ครู โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา
23 นายสุบรรณ  พลแสง ครู โรงเรียนชุมพลนาคลัง
24 นางทัศณาภรณ์  ศิริเวช ครู โรงเรียนเตชะไพบูลย ์(2)
25 นางลักขณา  ภูวิลัย ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
26 นายบุญรอง  วันตาแสง ครู โรงเรียนบ้านกาลึม
27 นางศิริรัตน์  แรงกสิกร ครู โรงเรียนบ้านขอนยงู
28 นางสุมนรัตน์  แกว้อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านขอนยงู
29 นางทองค า  สนสุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านขวัล้อ
30 นายเสวียง  ปวีณวัจน์ ครู โรงเรียนบ้านขา่
31 นายเฮ็ง  บัวค าเกดิ ครู โรงเรียนบ้านค าด้วง
32 นางจติประภา  ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านเชียงเพง็
33 นางอมัพร  ถานันตะ ครู โรงเรียนบ้านเชียงเพง็
34 นายชุมพล  โพธิเ์พชรเล็บ ครู โรงเรียนบ้านเชียงเพง็
35 นายประมวล  ชมสีบาย ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
36 นางละมุน  แสนภูมี ครู โรงเรียนบ้านดงหวาย
37 นางอมัพร  สุวรรณแสง ครู โรงเรียนบ้านตาดน้ าพุ
38 นางครองทรัพย ์ แสงสอดแกว้ ครู โรงเรียนบ้านต้ิว
39 นางเครือวัลย ์ ไชยสว่าง ครู โรงเรียนบ้านต้ิว
40 นางบุญน้อม  จนัทร์กลุ ครู โรงเรียนบ้านท่าโสม
41 นายนเรศวร์  ศรีรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านท่าโสม
42 นางรสสุคนธ์  จนัทร์ใส ครู โรงเรียนบ้านเทือ่ม
43 นายพทิูรย ์ แกว้ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านนาค า
44 นางวันดี  สืบวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนางัว
45 นายไพฑูรย ์ วรรณขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านนางัว
46 นางพร้ิมเพรา  อบชัย ครู โรงเรียนบ้านนาล้อม
47 นายจรูญ  ถนิแดง ครู โรงเรียนบ้านนาสี
48 นายมั่น  บูรณะ ครู โรงเรียนบ้านนาไฮ
49 นางอมัพร  ชุ่มหิน ครู โรงเรียนบ้านน้ าซึม
50 นายส าราญ  เทียมมณี ครู โรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวาย
51 นายโกวิทย ์ มาลาสีตะ ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
52 นายสฤษด์ิ  สายโสธร ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
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53 นางสะอาด  ฝ่ายชาวนา ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
54 นายอนุมัติ  ลาดบัวขาว ครู โรงเรียนบ้านเพิม่ (อรุโณอปุถมัภ์)
55 นางนิตย ์ หนูราช ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
56 นายสุรทิน  เมืองขวา ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
57 นางจนัสวาท  ทองอทุุม ครู โรงเรียนบ้านภูดิน
58 นายเดชา  มีสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
59 นายอศัวิน  ค าสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านสระคลองพฒันา
60 นายพบิูลยศั์กด์ิ  ภักดีราช ครู โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
61 นางสมจติ  ชัยสอน ครู โรงเรียนบ้านสาครพฒันา
62 นางสุดา  กาศลุน ครู โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ
63 นายนาวา  หยวกกลุ ครู โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพฒันา
64 นางอดุม  สาระรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน
65 นางศศิอร  ศรีอ าไพวราภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุหนองเจริญ
66 นางประคอง  เกตุรุน ครู โรงเรียนบ้านหนองทุม่
67 นางลักคณา  ค ากอ้น ครู โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน
68 นายวีระศักด์ิ  ไชยพลิา ครู โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย
69 นายสันติ  ไร่ไสว ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
70 นายพทิักษ์  จนัทร์ใส ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
71 นางสายอาลัย  อดทน ครู โรงเรียนบ้านหลุมขา้ว
72 นางเตือนใจ  มิลินทานุช ครู โรงเรียนบ้านหัวขวั
73 นางเพชรา  ราศรีสวย ครู โรงเรียนบ้านหัวขวั
74 นางบานเยน็  ทองสมุทร ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
75 นางสุรพศิ  ทันตาหะ ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
76 นางทองเพชร  ศรีบุญ ครู โรงเรียนบ้านหายโศก
77 นางเพญ็ศรี  บุตรพรม ครู โรงเรียนบ้านแหลมทองพฒันา
78 นายสงกรานต์  ตุ้ยกลุนา ครู โรงเรียนบ้านใหม่
79 นางส าราญ  สีขาว ครู โรงเรียนยางโกนวิทย์
80 นายสนับ  โตสกลุ ครู โรงเรียนราษฎร์จฬุาสามัคคี
81 นางเยาวนาถ  เทพบุปผา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านกอ้งวิทยา
82 นางเตือนใจ  บาลไทสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพยีมิตรภาพที ่138
83 นางพรรษ์ณวิภัทร์  เดชขจร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพยีมิตรภาพที ่138
84 นางรุ่งทิวา  เทพขาม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพยีมิตรภาพที ่138
85 นางหทัยรัตน์  ชิณโน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพยีมิตรภาพที ่138
86 นายถนอง  ชัยสุรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพยีมิตรภาพที ่138
87 นายวัชรพงษ์  บัวผัน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพยีมิตรภาพที ่138
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1

1 นางผกามาศ  อิ่มประยรู  ศึกษานิเทศก์
2 นายวิโรจน์  ปลิกแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง
3 นายสุรินทร์  เนียมแกว้  ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
4 นายประสพโชค  มาเล้ียง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขนุฝาง
5 นายจกัรศิลป์  วงษ์พริา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินแดง 
6 นายวีรศักด์ิ  ศิริประทุม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอวน 
7 นายนรเศรษฐ์  มุรธามงคลกลุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพีม้ิตรภาพที ่214
8 นายไพโรจน์  แผ้วเกษม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา 
9 นายสมชาย  ต่ายทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก

10 นายอ านวย  สุขเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (เยาวชนประชาสงเคราะห์) 
11 นายอดิศักด์ิ  เส็งเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังโป่งด ารงวิทย ์
12 นายสมรัฐ  แยง้จนัทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าใส 
13 นางสิริพร  นิยมส ารวจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ออ้ย 
14 นายส าราญ  แกว้เมธีกลุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังกะพี ้(วิเชียรประชานุกลู) 
15 นายทวีสิน  เหล่ียมสมบัติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีธาราม
16 นายศุภชัย  ขรรวาระนาท  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคยาราม 
17 นายชัชวาลย ์ เพช็ร์แบน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตล่ิงต่ า) 
18 นายเรวัต  สมยาโรน  ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมนกแกว้
19 นางนิตยา  แฟงสวัสด์ิ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ ์
20 นางพจนันท์  ทิพยพ์รหม  ครู โรงเรียนชายเขาวิทยา 
21 นางวินยา  ภาสกรวิวัฒน์  ครู โรงเรียนชายเขาวิทยา 
22 นางประภาพรรณ  กฤษณะดิลก  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแกง่ (ไกรสรพงษ์สงเคราะห)์ 
23 นายชัยพร  ศิริวัฒน์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแกง่ (ไกรสรพงษ์สงเคราะห)์
24 นางสุดใจ  ธนวัฒน์  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแกง่ (ไกรสรพงษ์สงเคราะห)์
25 นางก าไร  ก่ าสุข  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 
26 นายธวัชชัย  จาดแห  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 
27 นางสุชิดา  สมุทรหล้า  ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 
28 นายนิยมพร  นพศรี  ครู โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 
29 นางปรานอม  โตง้ิว  ครู โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 
30 นายอ านวย  ค าศรี  ครู โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 
31 นางพรวิไล  หอมสุนทร  ครู โรงเรียนนานกกก 
32 นางอนุชิดา  ฉั่วประเสริฐ  ครู โรงเรียนนานกกก 
33 นางสมหมาย  เทพคุณ  ครู โรงเรียนนาอนิวิทยาคม 
34 นายพศิาล  อกัษร  ครู โรงเรียนนาอนิวิทยาคม 
35 นายสมศักด์ิ  ทาศรี ครู โรงเรียนนาอนิวิทยาคม 
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36 นางละเอยีด  แผ้วเกษม  ครู โรงเรียนน้ าริดราษฎร์บ ารุง 
37 นายเอนก  ดีท่า  ครู โรงเรียนบ้านกองโค 
38 นางสาวนเรศ  กอนวงศ์  ครู โรงเรียนบ้านขอ่ยสูง 
39 นางศุภรัตน์  นามวงศ์  ครู โรงเรียนบ้านขนุฝาง 
40 นางพมิพร  ทองกอ้น  ครู โรงเรียนบ้านขนุฝาง 
41 นางสุทธรัตน์  สงคราม  ครู โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
42 นางสนอง  น้อยหัวหาด  ครู โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
43 นางจารุณี  ข าทอง  ครู โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
44 นางสมจติร  บุญกรับพวง  ครู โรงเรียนบ้านช าตก 
45 นายสุเทพ  บุญกรับพวง  ครู โรงเรียนบ้านช าตก 
46 นางอรุณรังสี  หิรัญดิษฐ์  ครู โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 
47 นางบุญมา  ค าจอ้น  ครู โรงเรียนบ้านช าผักหนาม 
48 นางประจวบ  อยู่นิ่ม  ครู โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 
49 นางเนตรดาว  กรกนก  ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ 
50 นางวันเพญ็  ล้ิมสกลุ  ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ 
51 นางฉายสิริ  คุ้มปากพงิ  ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ 
52 นางฤดีพร  มีเพช็ร  ครู โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง 
53 นางจ าเนียร  กล่อมทอง  ครู โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 
54 นางจรีุพร  รอดทัง่  ครู โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 
55 นางถนอม  บัวนุช  ครู โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ 
56 นายนรงค์  ข าทอง  ครู โรงเรียนบ้านท้ายน้ า 
57 นางพชัรา  ศิวานนท์  ครู โรงเรียนบ้านท่าอวน 
58 นางจมาพร  โตล าดับ  ครู โรงเรียนบ้านนายาง 
59 นางเสาวภา  จรจนัทร์  ครู โรงเรียนบ้านนาอซิาง 
60 นางสาวสมเพชร  เรียนหม่อม  ครู โรงเรียนบ้านน้ าไคร้
61 นางจรอนรัตน์  พฒุโต  ครู โรงเรียนบ้านน้ าไคร้
62 นางวาสนา  มณีนาค  ครู โรงเรียนบ้านน้ าพีม้ิตรภาพที ่214 
63 นางพรรณพมิล  มีแกว้แกม  ครู โรงเรียนบ้านน้ าพีม้ิตรภาพที ่215
64 นางพสิมัย  โนฟอง  ครู โรงเรียนบ้านน้ าพีม้ิตรภาพที ่216
65 นายอทิธิพล  ศรีจนัทร์ทับ  ครู โรงเรียนบ้านน้ าพีม้ิตรภาพที ่217
66 นางปิยะพร  เม่นวังแดง  ครู โรงเรียนบ้านน้ าอา่ง (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะห์ที ่163) 
67 นางนีรชา  แดงกองโค  ครู โรงเรียนบ้านน้ าอา่ง (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะห์ที ่163) 
68 นางดวงพร  ฉวีชัย  ครู โรงเรียนบ้านน้ าอา่ง (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะห์ที ่163) 
69 นางสุรียรั์ตน์  วงษ์ยอด  ครู โรงเรียนบ้านในเมือง 
70 นายวิทยา  ค าโอด  ครู โรงเรียนบ้านในเมือง 
71 นายสุชาติ  ทองอู๋  ครู โรงเรียนบ้านบ่อพระ 
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72 นางมยรีุ  ตรีพฒุ  ครู โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห)์ 
73 นายชัยประสงค์  อนิบัว  ครู โรงเรียนบ้านป่ากะพี ้
74 นายสี  อว่มแจง  ครู โรงเรียนบ้านปางวุน้ 
75 นายเชาว์  ใจปวง  ครู โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 
76 นางสาวอญัชลี  แขงามข า  ครู โรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์) 
77 นายเร่  อิ่มส าราญ  ครู โรงเรียนบ้านแพะ 
78 นางสรรธานี  ใจปวง  ครู โรงเรียนบ้านแพะ 
79 นางพรรณทิพา  ลาลี  ครู โรงเรียนบ้านแพะ 
80 นางส าเนียง  บานบู ่ ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก
81 นางสุรียพ์ร  แหยมคง  ครู โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี ้
82 นายอ านาจ  จู่ค าสี  ครู โรงเรียนบ้านวังดิน 
83 นางผ่องศรี  ศรีปริวุฒิ  ครู โรงเรียนบ้านวังดิน 
84 นางนวลปรางค์  บุญมีสุข  ครู โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจติวิทยาคาร) 
85 นางเกื้อกลู  มุรธามงคลกลุ  ครู โรงเรียนบ้านวังถ้ า 
86 นายบรรจง  หงษ์ประสิทธิ ์ ครู โรงเรียนบ้านวังถ้ า 
87 นายโสภี  เกดิผล  ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 
88 นายเสน่ห์  บัวสมบูรณ์  ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 
89 นายสมยศ  พนัธุท์หาร  ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 
90 นายสถาพร  ท านุพนัธุ ์ ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 
91 นายเรวัตร  บุตรดา  ครู โรงเรียนบ้านแสนขนั 
92 นายรุ่งโรจน์  อยู่บาง  ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน 
93 นายครรชิต  จนัทร์กวี  ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้
94 นายธงชัย  ถาดี  ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย 
95 นางภัคจริา  มงคลทัศพร  ครู โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 
96 นางสิริรัตน์  พึง่ศาสตร์  ครู โรงเรียนบ้านเหล่า 
97 นางล าแพน  ดีนิล  ครู โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 
98 นางสาวมะลิ  ถายา  ครู โรงเรียนบ้านแหลมถอ่นสามัคคี 
99 นางดาราวรรณ  เตชา  ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 

100 นายจรูญโรจน์  แว่นสิม  ครู โรงเรียนประชาชนอทุิศ 
101 นายวสันต์  ชุ่มเยน็  ครู โรงเรียนประชาชนอทุิศ 
102 นายฉตัรชัย  เพช็ร์ช้าง  ครู โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
103 นายสมจติร์  อยู่ยิ่ง  ครู โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 
104 นางแสงเดือน  หน่อเทพ  ครู โรงเรียนปางต้นผ้ึง 
105 นางวิยะดา  จนัทร์แกว้  ครู โรงเรียนพชิัยดาบหัก 1 
106 นายสรศักด์ิ  รุ่งอนิทร์  ครู โรงเรียนวังโป่งด ารงวิทย ์
107 นายไมตรี  วิรัชชัย  ครู โรงเรียนวัดช่องลม 
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108 นางจนิตนา  บุญเกตุ  ครู โรงเรียนวัดดงสระแกว้ 
109 นางรุ่งนภา  โอวภกรณ์  ครู โรงเรียนวัดดอย 
110 นางสุวิชา  วัฒกวิกรานต์  ครู โรงเรียนวัดดอย 
111 นางสาวสุชีลา  ใจบุญ  ครู โรงเรียนวัดดอย 
112 นายใหม่  แกว้เปีย้  ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 
113 นางปรีดา  สูงตรง  ครู โรงเรียนวัดพระฝาง 
114 นายอนุสรณ์  ผลสวัสด์ิ  ครู โรงเรียนวัดพระฝาง 
115 นางชูศิลป์  ต้ังจติรตรง  ครู โรงเรียนวัดโพธิท์อง 
116 นายจ าเริญ  กาวิลัย  ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย 
117 นายบุญญวัฒน์  กาทอง  ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย 
118 นางสถาพร  แดงโชติ  ครู โรงเรียนวัดแม่เฉย 
119 นางวัชรินทร์  ศักด์ิพงศ์สิงห์  ครู โรงเรียนวัดวังกะพี ้(วิเชียรประชานุกลู)
120 นางวารี  วงษ์พริา  ครู โรงเรียนวัดวังผักรุง 
121 นางพวงรัตน์  อยู่จ านงค์  ครู โรงเรียนวัดศรีธาราม
122 นางนาฏศิรินทร์  พรมสุวรรณ  ครู โรงเรียนวัดใหม่ 
123 นางวันทนา  วงษ์เดช  ครู โรงเรียนวัดใหม่ 
124 นางประไพ  ยาวไทยสงค์  ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
125 นางกรทิพย ์ ทองแตง  ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
126 นายณรงค์  ทองแตง  ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
127 นางลัคณา  เรืองศิรรักษ์  ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
128 นายชูศักด์ิ  แดงกองโค  ครู โรงเรียนศรีอทุิศ 
129 นายมนตรี  พรหมสนธิ ์ ครู โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อตุรดิตถ ์
130 นางสมคิด  ออ่นทอง  ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา 
131 นายสนิท  แทนเทือก  ครู โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 
132 นางบานจรีุ  โชติรักษา  ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
133 นางชุรีพร  ร้านกนัทา  ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 
134 นางมยรีุ  คงนุ่น  ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตล่ิงต่ า) 
135 นางขนิษฐา  จนัทร์ดวงดี  ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตล่ิงต่ า) 
136 นางนฤมล  เมฆอรุณ  ครู โรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ ์
137 นางภาวนา  สิงหพงษ์  ครู โรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ ์
138 นางจรีวรรณ  ดงปารี  ครู โรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ ์
139 นางดารณี  ทันเจริญ  ครู โรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ ์
140 นางทัศนีย ์ ฉตัรทอง  ครู โรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ ์
141 นายกติติ  เมืองกอ้น  ครู โรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ ์
142 นางสิริพร  วงษ์ดิษฐ์  ครู โรงเรียนอนุบาลอตุรดิตถ ์
143 นางวิรมล  ภูเ่กาะ ครู โรงเรียนบ้านวังดิน 
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144 นายสมเกยีรติ  พนัธุเ์ภา ครู โรงเรียนวัดวังยาง 
145 นายสายนัต์  เงินเมือง ครู โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2
1 นายประสบสุข  ดีอนิทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายธรรมนูญ  พชิัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายทวีป  แกว้วงหิว ศึกษานิเทศก์
4 นายประจวบ  อองกลุนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง
5 นายยทุธนา  จนัโส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจอมแจง้
6 นายเสวีย่ง  พาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
7 นายอธิคุณ  อาณาเขตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก
8 นายธเนศ  พทุธา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญฯ)
9 นายวินัย  พวงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ตีนตก

10 นายสมชาติ  บุญมัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าลี
11 นายณัฐวุฒิ  บุญมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าสิงห์ (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะห)์
12 นายสุทิน  สุภาพทิักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา
13 นางธนิตา  เขยีวแกว้ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 1
14 นายเผชิญ  แผงผม ครู โรงเรียนบ้านห้วยสูน
15 นางจนิดา  ทิมศร ครู โรงเรียนจริมอนุสรณ์1
16 นายทองสุข  คู่ควร ครู โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
17 นายณรงค์  ชาเทพ ครู โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4
18 นางพรรณี  ชาเทพ ครู โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4
19 นายมนูญ  พรหมอนิทร์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 2
20 นายสนิท  จรรยานะ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 2
21 นางยพุนิ  แสงจ านงค์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 2
22 นางภัทรียา  ภักดีโต ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 2
23 นายภัทวิทย ์ เพชรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง
24 นายสมนึก  ปราบปราม ครู โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง
25 นายนุกลู  ทับอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง
26 นายวราวุฒิ  เรียงสา ครู โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2
27 นางมลิวัลย ์ ดวงเงิน ครู โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1
28 นางนิตยา  มณีศรี ครู โรงเรียนสว่างวิทย์
29 นายธวัช  การะเกตุ ครู โรงเรียนน้ าพร้าสามัคคี
30 นายจเร  เพยีงตา ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ
31 นางโสภา  เตียเจริญ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 3
32 นางสุพราง  ออ่นพรม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 3
33 นางเพญ็ศรี  โศจธิาดาเจริญ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 3
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34 นางกลุตรี  แกล้วกล้า ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 4
35 นางศิวาภรณ์  อนิทะ ครู โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2
36 นางแสงทอง  ขอบเขต ครู โรงเรียนบ้านน้ าหมัน
37 นางแกว้อรุณ  ดวงตาน้อย ครู โรงเรียนวัดวังสัมพนัธ์
38 นางจนิดารัตน์  เสริฐลือชา ครู โรงเรียนวัดวังสัมพนัธ์
39 นางเอี่ยมจติ  ขดีขนิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยศ
40 นายสถติย ์ ศรีชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยคร่ัง
41 นางปรานอม  พฒุลา ครู โรงเรียนวัดนาขมุ
42 นายสมพล  โลมา ครู โรงเรียนบ้านนาไพร
43 นางมยรุา  จมูปา ครู โรงเรียนบ้านเด่ิน
44 นายลิขติ  มาท ามา ครู โรงเรียนบ้านน้ าไคร้
45 นางสุนีรัตน์  ขงิหอม ครู โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
46 นางสาวศิรินทร์  สิงห์เกษมศักด์ิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
47 นางสมพร  อนิทกศุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
48 นางภาวนา  ทับทิมานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
49 นางจนัทร์ฉาย  แกล้วกล้า ครู โรงเรียนน้ าสิงห์ (สนง.สลากกนิแบ่งสงเคราะห์)
50 นางฉลวย  ยอดถา ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 5
51 นายอาทิตย ์ ขวานา ครู โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
52 นายสากล  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
53 นางพนูสุข  แกว้ดี ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว
54 นางกานดา  วงศ์น้ าเพชร ครู โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
55 นางศรีลมัย  สัจจากลุ ครู โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
56 นางสมฉตัร  เพชรแบน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ า
57 นางนารี  จุ้ยศิริ ครู โรงเรียนบ้านวังหัวดอย
58 นางพรทิพย ์ ศรีจนัทร์ทับ ครู โรงเรียนบ้านน้ าหมัน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1
1 นายบรรพต  เหมือนทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายนเรศ  ภุมมา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายจ านงค์  เชื้อชวด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นางสาวจงกลณี  จนัทรังษ์ ศึกษานิเทศก์
5 นายวิทยา  บุญหนุน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
6 นายเฉลียว  จลุมุสิก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ ์(โพธิประชาสรรค์)
7 นายปริญญา  มณีสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนกลอย
8 นายประชา  ทองค าขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขยุ (นาคสวัสด์ิประชานุเคราะห)์
9 นายสว่าง  เอี่ยมรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังสาริกา

10 นายอ านาจ  ศีลอาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทองหลาง
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11 นายบรรจง  จรัูตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่มน
12 นายอ านาจ  แม้นพยคัฆ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
13 นายวิทชัย  ป้อมค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอทุัยธานี
14 นางเรณู  โกสุมา ครู โรงเรียนบ้านภูมิธรรม
15 นางกฤษณา  อนิออ่น ครู โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 
16 นางบุญชู  สิงห์ชะวิน ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอปุถมัภ์)
17 นางสาวน้อยนภา  สิทธิวรรณา ครู โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
18 นายบวร  เอกขระ ครู โรงเรียนวัดอมัพวัน (ประชาชนูทิศ)
19 นายธานินทร์  สุนทรพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอทุัยธานี
20 นางสุวัฒนา  หาญส าเภา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอทุัยธานี
21 นางวัชรี  จ าเรียง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอทุัยธานี
22 นายมานะ  ต้ังจติปรีดานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอทุัยธานี
23 นางอนัธิกา  พนัธุเ์ขยีน ครู โรงเรียนวัดหนองแก
24 นางสุธาทิพย ์ จนัทราศรี ครู โรงเรียนวัดหนองแก
25 นายธวัช  ทองสุกดี ครู โรงเรียนวัดหนองพงัค่า (ประชานุกลู)
26 นางสุภาพร  มาเกดิ ครู โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
27 นางชูศรี  จนัทมา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า
28 นางศรีรัตน์  พนัธุเ์ขตรกจิ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า
29 นางสมควร  เหล่ียมพทิักษ์ ครู โรงเรียนวัดโนนเหล็ก
30 นายสมเกยีรติ  ด้วงหนองบัว ครู โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
31 นางสมหมาย  เชื้อชวด ครู โรงเรียนวัดตานาด
32 นางสิณีนาฏ  นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหาดทนง
33 นางราษี  วงศ์ชัย ครู โรงเรียนวัดหนองแฟบ
34 นางสาวประไพศรี  จุ้ยดอนกลอย ครู โรงเรียนวัดดอนกลอย
35 นางกฤษณา  ทัศนางกรู ครู โรงเรียนวัดทุง่พึง่
36 นางอรุณรัตน์  จลุภาค ครู โรงเรียนวัดหนองเขื่อน
37 นางประภา  บัวตูม ครู โรงเรียนวัดท่าโพ
38 นางพชัรา  วินัยพานิช ครู โรงเรียนวัดท่าโพ
39 นางสมาพร  คงห้วยรอบ ครู โรงเรียนบ้านหลุมเขา้ มิตรภาพที ่117
40 นางจริาภรณ์  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนบ้านหลุมเขา้ มิตรภาพที ่117
41 นางอรุนี  ไขท่อง ครู โรงเรียนบ้านปากดง
42 นางสิริกาญจน์  ชาติบุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
43 นางทองอยู่  สระสีแสง ครู โรงเรียนบ้านท่าดาน
44 นายชาญ  ธีระไพโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าดาน
45 นางเกจ็วลี  บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านหนองเมน
46 นางเฉลิม  เหลืองเลิศขจร ครู โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม
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47 นางศุทธิณี  เกษศิลป์ ครู โรงเรียนวัดหนองมะเขอื
48 นางเอมอร  ทองค าดี ครู โรงเรียนวัดหนองมะเขอื
49 นางสุชีรา  เถาวัลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อดุมพทิยา)
50 นายสมคิด  โสมนัส ครู โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อดุมพทิยา)
51 นางอโุลม  แรงเขตรการ ครู โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อดุมพทิยา)
52 นายนพดล  วินัยพานิช ครู โรงเรียนวัดเขาปฐวี
53 นางวรรณา  กจิติยา ครู โรงเรียนวัดตลุกดู่
54 นายพนัส  จนัทรังษ์ ครู โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
55 นางพรรณี  กจิการ ครู โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
56 นางวารี  มากทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
57 นางสุมาลี  จรัูตน์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่มน 
58 นางสาวฉวีวรรณ  เกษรสุริยว์งศ์ ครู โรงเรียนวัดวังบุญ
59 นายวิชัย  วงษ์โก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่สงบ
60 นางพลูศรี  พลูเผ่า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่สงบ
61 นางประยงค์  ทองสถติย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองขอ่ย
62 นางนารี  พฒุสุข ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
63 นางระพพิรรณ  ปานสีทา ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
64 นายวิโรจน์  รักชาติ ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
65 นายจ าเนียร  เสิบกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านบ่อยาง
66 นายอมัพร  จติเนาวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสระนารายณ์
67 นายบรรพจน์  โพธิพ์รต ครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น 
68 นายระพ ี ประภาสะวัต ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
69 นางกมลพร  แพทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านเนินกา้ว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2
1 นายณัฐวุฒิ  นกนวล นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
2 นายชาติชาย  ยศหนัก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
3 นายโชค  หมั่นเขตรกจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที ่52
4 นายสมควร  สุสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุง่
5 นายอดุม  ภูเ่งิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจา้วัด
6 นายแปลง  กสิกรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยแห้ง
7 นายจเร  เตห่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุง่อา้ยเจี้ยม
8 จา่สิบเอกฉมิ  ใจเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
9 นายสันติ  ชื่นชม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม

10 นายสมชาย  ทองบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะสัง
11 นางสาวยวุดี  รัตนสารี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทัพคล้าย
12 นายประสาท  เผ่าชวด รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขนุชาติ
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13 นางสุพตัรา  ภูศ่รี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขนุชาติ
14 นางสุวพร์ี  ขดีวัน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขนุชาติ
15 นางส าเนียง  พวงสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขนุชาติ
16 นายด ารงค์  วงษ์รักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขนุชาติ
17 นายเศรษฐา  พทุโธ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขนุชาติ
18 นางณัฐากาญจน์  พมิพสี์ทา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขนุชาติ
19 นางกรรณิการ์  มโนเพช็ร ครู โรงเรียนวัดห้วยพระจนัทร์
20 นางชนาภา  จนินะ ครู โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
21 นางทัศนาวดี  พรหมอยู่ ครู โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
22 นางสาวสมบัติ  วิเชียรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดหัวเมือง
23 นางศิริมา  ปัทมรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทุง่หลวง
24 นางสุรีภรณ์  มัณฑการ ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิยาว
25 นางปิยมาภรณ์  วงศ์วิเชียร ครู โรงเรียนบ้านหนองจกิยาว
26 นายสมศักด์ิ  ศิริโยธา ครู โรงเรียนบ้านท่าชะอม
27 นายสมชาย  สุริยกานต์ ครู โรงเรียนวัดหนองเต่า
28 นางฉวีวรรณ  จนัทบาล ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย
29 นายประมาณ  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย
30 นายพฒุศักย ์ มุสิราช ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่
31 นายเสน่ห์  สาเขตการณ์ ครู โรงเรียนบ้านประดาหัก
32 นายสมหวัง  กริมเขยีว ครู โรงเรียนบ้านประดาหัก
33 นางสาวโสน  หอมกจิ ครู โรงเรียนบ้านเขากวางทอง
34 นางวันเพญ็  กร่ิมทุง่ทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่นา 
35 นางลักษิกา  ศรีพลู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่นา
36 นายชวลิต  เสนาวิน ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา
37 นายสมทรง  เปรมจติต์ ครู โรงเรียนบ้านเนินพยอม
38 นายมานพ  เกษมุติ ครู โรงเรียนวัดทุง่โพ
39 นางกนัยา  รัตนโชติธาดา ครู โรงเรียนวัดปทุมทอง
40 นางมะลิ  บุญประคม ครู โรงเรียนบ้านง้ิวงาม
41 นางสุคนธ์  สุขารมณ์ ครู โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก
42 นางนาตยา  ใจโพธา ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
43 นางจารีรัตน์  มาฆะมงคล ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
44 นางสาวทัศนีย ์ วิรุณบุตร ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
45 นางราตรี  จนิตกสิกรรม ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
46 นายสุรชาติ  ค าจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดทัพหมัน
47 นายวิโรจน์  คณฑา ครู โรงเรียนวัดทัพหลวง (สาขาบ้านป่าอสูามัคคี)
48 นางสาวอภิญญา  ป้อมค า ครู โรงเรียนบ้านพตุ่อ
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49 นายชยนัต์  วัฒนวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านพตุ่อ
50 นางทิพวรรณ  ยศหนัก ครู โรงเรียนวัดสะน า
51 นางวรรณภัค  สุสุข ครู โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
52 นางนันตพร  ฉตัรทิพากร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที ่52
53 นางวิศัลยา  ชินประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที ่52
54 นายขยนั  สีสด ครู โรงเรียนบ้านตะกรุด
55 นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน ครู โรงเรียนบ้านหูช้าง
56 นางอารีย ์ ป้อมค า ครู โรงเรียนบ้านหนองฝาง
57 นายชูศักด์ิ  ป้อมค า ครู โรงเรียนบ้านหนองฝาง
58 นางวาลี  สุขสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
59 นายวัลลภ  ใจโพธา ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
60 นายสนอง  ปานเกดิ ครู โรงเรียนสง่ารวมราษฏร์
61 นายวิชญ์พล  อ่ าแกว้ ครู โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน
62 นายทวี  จลุพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน
63 นางเสวียน  แกว้แกมทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
64 นางรุ่งฟา้  ไกรสิทธิพาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
65 นางสมเด็จ  นนทารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แกน่
66 นายวันชัย  แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ าพุ
67 นางวลัยพร  คณฑา ครู โรงเรียนบ้านเจา้วัด
68 นายสมเกยีรติ  ชาญตะบะ ครู โรงเรียนบ้านเจา้วัด
69 นายวรเดช  พมิพสี์ทา ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่เชือก
70 นางจนิตนา  ประพนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยนื
71 นายสมเกยีรติ  ศิริโยธา ครู โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
72 นางขวัญตา  ออ่นจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย
73 นางวรรณทนีย ์ ลือเปีย่ม ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขยุ
74 นายบรรชา  เพยีรธัญกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่
75 นายประสิทธิ ์ พมิพศ์รี ครู โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม
76 นายเจษฏา  โฮนอก ครู โรงเรียนบ้านร่องตาที
77 นายเรืองฤทธิ ์ ชมภูนุช ครู โรงเรียนอนุบาลลานสัก
78 นายวรรณา  จนัทราศรี ครู โรงเรียนอนุบาลลานสัก
79 นายจเร  มุสิราช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่นางาม
80 นายสมชาย  แกว้เอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
81 นายอนันต์  หุมมาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองลันราษฏร์บ ารุง
82 นายสุรกานต์  จมูภาลี ครู โรงเรียนบ้านโป่งขอ่ย
83 นายเดชา  องักลุคุปต์ ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา
84 นางพศิาล  หุมมาลี ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยคต
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85 นางอารีย ์ พนัธ์พฤกษา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58
86 นางกนกนุช  อนิทร์สอาด ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58
87 นายธนิต  พฒุศิริ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58
88 นายบุญชู  กมุภาพนัธ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
1 นายโกวิท  เพลินจติต์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายวิเศษ  ปากหวาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นางประนมยงค์  วิจติร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
4 นางนิตยา  สิงห์พนัธ์ ศึกษานิเทศก์
5 นายสมศักด์ิ  ครองยติุ ผู้อ านวยการโรงเรียนมลูนิธวิดัศรีอบุลรัตนาราม(ในพระอปุถมัภ์สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอบุลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี )

6 นายวิโรจน์  คูณดี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีศึกษา
7 นายพนิิจ  ส่งเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองอบุล
8 นายศุภชัย  สวัสดิพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาด
9 นายนพภา  เขยีวหวาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก

10 นายประเสริฐ  ทองโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมุก
11 นายพรชัย  ภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตอแกว้
12 นายทัศนัย  ใจแน่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองช้าง
13 นายสุชาติ  สุวรรณวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
14 นายธงชัย  ทัดทาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะเขอื
15 ว่าทีพ่นัตรีนรินทร์  พานค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะอาว
16 นายสมจติ  ชนะชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่มณี (คุรุราษฎร์นุกลู)
17 นายสมัย  อนิอร่าม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงหม้อ
18 นายสมทรง  ส่งเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูเด่ือ
19 นายสมบูรณ์  พาชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอ่
20 นายนิพนธ์  บุญถกู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่
21 นายจกัรพงษ์  มะลิวัลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
22 นายไพศาล  พลิาศาสตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพง
23 นายทองพนู  อรัญกลู รองผู้อ านวยการโรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี)

24 นางสาวนงเยาว์  เสถยีรวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
25 นางสารภี  ไชยสัตย์ ครู โรงเรียนอบุลวิทยาคม
26 นางวิริยา  ทนุพนัธ์ ครู โรงเรียนอบุลวิทยาคม
27 นางประทีป  ทองขาว ครู โรงเรียนอบุลวิทยาคม
28 นางสาวอรุณี  จงรักษ์ ครู โรงเรียนอบุลวิทยาคม
29 นางทิพวรรณ  บุญจงู ครู โรงเรียนอบุลวิทยาคม
30 นางราวดี  วัฒนวงษ์สิงห์ ครู โรงเรียนอบุลวิทยาคม
31 นางอรอนงค์  ภูขามคม ครู โรงเรียนอบุลวิทยาคม
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32 นางรัชนี  เพชรอนิทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
33 นางเกศสุดา  เมฆวิมล ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
34 นางประกายแกว้  ศิวายพราหมณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
35 นางรัตนา  มุขมณี ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
36 นางอไุรวรรณ  กั้วพทิักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
37 นางชไมพร  ฉาไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
38 นายบุญทัน  พวงบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
39 นางอมัพวัน  ตันติศิรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
40 นางเสาวคนธ์  ทองต้ือ ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
41 นางเบญจมาศ  พทุธศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี
42 นายวินัย  มารมย์ ครู โรงเรียนสหธาตุสามัคคี (บ าเพญ็พทิยาคาร)
43 นางวรรณภา  จนัทร์หอม ครู โรงเรียนศรีศึกษา
44 นางมะลิวัลย ์ บุตรทองทิม ครู โรงเรียนวัดท่าวังหิน
45 นางนวลจนัทร์  เจอืสุข ครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ (ก าจดัอปุถมัภ์)
46 นางนิตยา  ภูหงษ์สูง ครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ (ก าจดัอปุถมัภ์)
47 นางพณินภา  บุญยนื ครู โรงเรียนเมืองอบุล
48 นางกติิมา  บัวแยม้ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

49 นางพศิมัย  เดชภูมี ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

50 นางอมัพร  เรือนเจริญสิน ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

51 นางพรพมิล  สุคนธรัตน์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

52 นางสาววิยะดา  มุทาพร ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

53 นางคียภัทร  เรืองทอง ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

54 นางนัดดา  มงคลแกว้ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

55 นางประภา  ภาระศรี ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

56 นางสุรางค์  อรอนิทร์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

57 นางลักขณา  พละศักด์ิ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

58 นางอรวรรณ  วรวงษ์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

59 นางสาวพชัรนันท์  แสงกล้า ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

60 นายปราโมทย ์ นามปัญญา  ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ (อ านวยปัญญา)
61 นางนงลักษณ์  มุธุสิทธิ์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
62 นางสุพาภรณ์  มนัส ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
63 นางนฤดี  ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
64 นางณัชชารีย ์ สวัสด์ิคงภัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโอดนาดี
65 นางค าพอง  ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเอ้
66 นายวิเชียร  คูณพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโกก้
67 นางสาวสมพศิ  เทียนทอง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโกก้
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68 นายณรงค์  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโกก้
69 นายประยรู  พนัธ์พบิูลย์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าค า
70 นายวรรณศักด์ิ  ดาวสี ครู โรงเรียนบ้านหัวค า
71 นางแขลดา  นันทะกาล ครู โรงเรียนบ้านหัวค า
72 นางกรรณิการ์  ทศโยธิน ครู โรงเรียนบ้านหัวค า
73 นางวิระมล  พทุธรักษา ครู โรงเรียนบ้านหวาง
74 นางสุมาลี  ทองเกล้ียง ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
75 นางนิภา  พลูเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านหนองไหล (พธุเพิม่วัฒนราษฎร์)
76 นางลุมพนิี  พลูเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านหนองไหล (พธุเพิม่วัฒนราษฎร์)
77 นางทิวะรีย ์ นามรมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บ ารุงวิทยาคาร)
78 นางประกอบ  ทองสลับ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บ ารุงวิทยาคาร)
79 นายวีระ  ภูมิแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง
80 นายเกยีรติศักด์ิ  แกว้สุข ครู โรงเรียนบ้านหนองหลัก
81 นางชาลี  พวงทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
82 นายพพิฒัน์  บุญมาก ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
83 นางสารภี  สุขโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
84 นายอมร  ตาทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก
85 นายเฉลิมศรี  โคตรพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย
86 นางละไม  รองทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองมุก
87 นางสุมาลี  นางาม ครู โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
88 นายประกติ  ขนัธะรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
89 นางเบญจมาศ  พณิทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน
90 นายบุญมา  พาดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
91 นายบันลือ  อภัยรี ครู โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
92 นางกนกเพชร  สายงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองแก
93 นายบรรจง  ยิ่งยนื ครู โรงเรียนบ้านแสงไผ่
94 นางกรรณิการ์  แกว้มหาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแสงน้อย
95 นางวรรณี  ยางเด่ียว ครู โรงเรียนบ้านส าราญ
96 นางกานดา  เทพารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านส าราญ
97 นางนันทิวา  เรืองกาญจนไพศาล ครู โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
98 นางทิพวรรณ  ปาวรีย์ ครู โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (เบญจานุเคราะห)์
99 นายทองค า  สุขไชย ครู โรงเรียนบ้านเศรษฐี

100 นางสาวตุ้มทอง  ตระการไทย ครู โรงเรียนบ้านวังออ้ (ยอดสังขว์ิทยาคาร)
101 นายรักพงษ์  ดวงเนตร ครู โรงเรียนบ้านยางขี้นก
102 นางองัคนา  บุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านมะเขอื
103 นายอทุิศ  สุขบุญ ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
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104 นายพฒันากร  หลักค า ครู โรงเรียนบ้านไผ่
105 นายสรศักด์ิ  คุณมี ครู โรงเรียนบ้านผือ
106 นายไพฑูรย ์ ลูกอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านผ้ึง (สามัคคี)
107 นายเสกสรร  เกษร ครู โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว
108 นางนางสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล ครู โรงเรียนบ้านผาแกว้
109 นางนางอนงค์  โคตรพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านผาแกว้
110 นางประยรู  เกษรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านป่าขา่
111 นายประเวศ  เกษรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านป่าขา่
112 นางสุปรียา  เจริญชัย ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
113 นางกิ่งกาญจน์  สุขส าราญ ครู โรงเรียนบ้านปะอาว
114 นายธวุฒิ  สุระวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านบุตร
115 นางพยอม  ศิริขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ าค าน้อย
116 นางกรรณิการ์  ลาวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาไผ่
117 นายนิวัตร  นะที ครู โรงเรียนบ้านนาค าใหญ่ (ราษฎร์บริบาล)
118 นางพรรณวิภา  ถาวรพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านนาค าใหญ่ (ราษฎร์บริบาล)
119 นางสาวเพลินจติ  บุญไชย ครู โรงเรียนบ้านนาแกว้ประชาสรรค์
120 นายอศัวิน  สุทธิอาคาร ครู โรงเรียนบ้านทุง่ใหญ่
121 นางค าเพยีร  สวาทิตย์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขนุ้อยหนองจานวิทยา
122 นายวินัย  พลรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขนุใหญ่
123 นางเพญ็พร  กาญจนเสน ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขนุน้อยหนองจานวิทยา
124 นางยวุดี  ประชุมแดง ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขนุน้อยหนองจานวิทยา
125 นางนันทภัค  รัศมี ครู โรงเรียนบ้านทุง่ขนุน้อยหนองจานวิทยา
126 นายวรวัฒน์  แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)
127 นางวิมล  เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านท่าเมือง
128 นางนงเยาว์  คุณธรรม ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
129 นางสาวจนิตนา  สุบุญ ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
130 นางสุธาพร  ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
131 นายสฤษด์ิ  หลวงเทพ ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ
132 นายกมล  ภูพวก ครู โรงเรียนบ้านทัน
133 นางศิริวัฒนา  นะที ครู โรงเรียนบ้านทัน
134 นางจนัทร์เพญ็  สายสมุทร ครู โรงเรียนบ้านเตย
135 นายสมพงษ์  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
136 นางพรรณรัตน์  ชายผา ครู โรงเรียนบ้านดินด าค าไฮ (หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
137 นางวิไล  มณีเรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
138 นายบรรเจดิ  พาชอบ ครู โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจนัทรานุสรณ์)
139 นายธวัช  จนัทะโคตร ครู โรงเรียนบ้านดอนกลางทุง่ค าแต้
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140 นายสรวิศ  ขมุทอง ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
141 นางอไุรวรรณ  อุ่นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านดงบัง (อาทรราษฎร์บ ารุง)
142 นายพรเทพ  ธานี ครู โรงเรียนบ้านชีทวน
143 นางเรียมจนัทร์  ศิริจนัทร์  ครู โรงเรียนบ้านจกิ
144 นางละม่อม  ดาลาด ครู โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอปุถมัภ์)
145 นางทาริกา  ปาณะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอปุถมัภ์)
146 นางสมใจ  รวมธรรม ครู โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
147 นายบุญเพง็  จนัทรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านค าไฮใหญ่
148 นางศรีอ าพร  รัตนบวร ครู โรงเรียนบ้านค าไฮใหญ่
149 นางบัวสอน  กาละพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านค าไฮน้อย
150 นางวีระจติต์  ใสแสง ครู โรงเรียนบ้านค้อทอง (อ าไพพทิยาคาร)
151 นางสุภาภรณ์  จนัทร์มา ครู โรงเรียนบ้านกดุกั่ว
152 นางมหาธยา  สายธนู ครู โรงเรียนบ้านกดุกะเสียน
153 นายสมคิด  พลูเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านกอ่บึง
154 นางสาวพาสนา  เหมือนมนัส ครู โรงเรียนบ้านกอก
155 นางพรกนก  เนตรมณี ครู โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพยีรประสิทธิว์ิทยา)
156 นายนายมงคล  พนัธ์น้อย ครู โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพยีรประสิทธิว์ิทยา)
157 นายเกษมสันต์  สารการ ครู โรงเรียนชุมชนสร้างถอ่สามัคคี
158 นางจริาภรณ์  จนัทโกสิน ครู โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
159 นางสังวาลย ์ ประสารพนัธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
160 นางลัดดาวัลย ์ บุญรอด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
161 นางพรรณี  มนัส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจติรราษฎร์สามัคคี)
162 นางมนัส  จนัทราภรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจติรราษฎร์สามัคคี)
163 นายสนองชัย  นามศิริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจติรราษฎร์สามัคคี)
164 นายเอกลักษณ์  วงษ์กลม ครู โรงเรียนชุมชนกลางแกง้ส้มป่อย
165 นายจ าเนียร  อุ่นใจ ครู โรงเรียนกองบินอบุลสงเคราะห์
166 นายร่มชัย  นามเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสองห้อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
167 นางพลิาไล  พพิฒัน์กลุ ครู โรงเรียนบ้านสองห้อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
168 นางประภาภรณ์  จนัทร์สมุด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
169 นายสงกา  สายสุข ครู โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
170 นางสุวมน  มุธุสิทธ์ ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)
171 นายจ าเนียร  กิ่งแกว้ ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)
172 นางเพญ็ศรี  จนัทร์หอม ครู โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
173 นางอษุา  การะเกษ ครู โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว
174 นายชัยทวี  ชมภูหลง ครู โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว



๕๔๕
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2

1 นายค าใบ  แท่นค า ศึกษานิเทศก์
2 นายอภิสิทธิ ์ เจริญรอย นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
3 นางรัตธิยา  ฉมิพลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดแต้
4 นายพงศ์ศิลป์  โสภิตะชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตุ
5 นายบุญส่ง  เยาวบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
6 นายประสิทธิ ์ กลุศิโรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายพลู
7 นายช านาญ  ปุระมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบาก
8 นายณัฐวุฒิ  ทีรวม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า
9 นายโกศล  บัวศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม

10 นายค ามี  ค าวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกอ่
11 นายกศุล  ผาใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจา่ย
12 นายไกรสร  มาสู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง
13 นายอทิธิชัย  รวยทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหลวง
14 นายสกลุจกัร  ภววิจารณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง
15 นายวีระพงษ์  สวัสดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
16 นางนารี  อรจลุ ครู โรงเรียนบ้านโคกกอ่งวังนอง
17 นางมวลศรี  สุวรรณโค ครู โรงเรียนบ้านโนนหอม
18 นายอมัพร  มัฐผา ครู โรงเรียนบ้านกาบิน
19 นายจกัรินทร์  กล่ินล่ันทม ครู โรงเรียนบ้านตุ
20 นายเพทาย  สมเนตร ครู โรงเรียนบ้านกดุกลอย
21 นางสุนธยาภรณ์  ปล้ืมจติ ครู โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ า
22 นายสุรชัย  นพคุณ ครู โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ า
23 นายประสงค์ศักด์ิ  แสงก่ า ครู โรงเรียนบ้านฟา้ห่วน
24 นางนิภา  สืบเหล่า ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
25 นางศิริลักษณ์  โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
26 นางคูณมี  ใจแกว้ ครู โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
27 นางพชัรินทร์  นิธิยานันท์ ครู โรงเรียนบ้านทรายพลู
28 นายพกิลุ  โกศัลวัฒน์ ครู โรงเรียนตชด.ทองพนูพทิยา
29 นางราตรี  พมิพเ์ขตต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง
30 นายธนบดี  กณัฑ์ไกรวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านนายงู
31 นายเชิด  นนทะใส ครู โรงเรียนบ้านพนมดี
32 นางวินิจ  ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงหอม
33 นายสวาสด์ิ  มีแพง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเจยีด
34 นายสุรวิทย ์ พรมทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเจยีด
35 นางลัชชิดาภรณ์  กรีน ครู โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า



๕๔๖
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36 นายนรินทร์  รองเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
37 นางจฬุาลักษณ์  รองเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
38 นางศิริวรรณ  อนิทร์หอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
39 นางสุปรานี  พเิคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
40 นางอมรินทร์  แสงสุกวาว ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
41 นางพมิลมาศ  มูลสิน ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
42 นางเทพมาลี  เทีย่งธรรม ครู โรงเรียนบ้านเวียง (ตุอปุถมัภ์)
43 นางขนิษฐา  โภคา ครู โรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอทุิศ)
44 นายสมหมาย  สิริบรรยง ครู โรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอทุิศ)
45 นางวณิชา  กาญจนพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านกศุกร
46 นายสุวรรณ  ธนะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข
47 นายสมบัติ  สร่างโศรก ครู โรงเรียนบ้านนาพนิ
48 นายปรีชา  ลานนท์ ครู โรงเรียนบ้านเกษม
49 นางสาวพรรณวิภา  การัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกดุยาลวน
50 นางมณีวรรณ  ทองลอย ครู โรงเรียนบ้านกดุยาลวน
51 นางสาวค าภา  บุญวัง ครู โรงเรียนบ้านคึม
52 นายณัฐพล  ผาลีพฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านฮี
53 นางจติรา  มั่นจติร ครู โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
54 นางนวลศรี  สืบเชื้อ ครู โรงเรียนตระการพชืผล
55 นางวาสนา  ยลไชย ครู โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
56 นายไศล  วิลามาศ ครู โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
57 นายเสนอ  เสียงเสนาะ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
58 นางวิลาวัลย ์ บุตรดี ครู โรงเรียนบ้านคอนสาย
59 นางอมัพร  พมิสาร ครู โรงเรียนบ้านห้วยที
60 นายพรีะยทุธ  บุญเยน็ ครู โรงเรียนบ้านนาค าวิทยา
61 นางสาวเหรียญทอง  บุญหลาย ครู โรงเรียนบ้านนาค าวิทยา
62 นางมลิวัลย ์ ดอนสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ าแข้
63 นางสมคิด  บัวพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ าแข้
64 นายปรีชา  กริชพทิักษ์เงิน ครู โรงเรียนบ้านถ้ าแข้
65 นางเกษร  อนิทร์สด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด
66 นายจงจติต์  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเด่ือ
67 นายสุรศาสน์  ต้นเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านตากแดด
68 นายพทิักษ์  เกษศรี ครู โรงเรียนบ้านดอนกอ่
69 นายกมล  แกว้ญวน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
70 นางประไพ  พลูภาพ ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
71 นางจริาวัลย ์ มุลทา ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้



๕๔๗
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72 นางรัตนา  ค ามูล ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว
73 นายปองสุข  ศุภสุข ครู โรงเรียนบ้านนาไฮ (มิตรภาพที ่145)
74 นายวรพนัธ์  โอษฐิเวช ครู โรงเรียนบ้านนาง้ิว (ประชาสามัคคี)
75 นางชวนพศิ  เพง็อารีย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพอื
76 นายควรคิด  ศุภกจิ ครู โรงเรียนบ้านนาง้ิว
77 นางสุดารัตน์  ลาสิม ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง
78 นางพลัิยพร  เธียรทองอนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง
79 นายวัยวุฒิ  ชุมนุม ครู โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎร์บ ารุง)
80 นางอมัพร  สีหาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎร์บ ารุง)
81 นางวาสนา  โกฎิโสม ครู โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
82 นายพศุิทธ์  มาพระลับ ครู โรงเรียนบ้านโพธิไ์ทร
83 นายประวัติ  แกว้เนตร ครู โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
84 นางนงคราญ  ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกงุ
85 นายวิเชียร  ค าเนตร ครู โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
86 นางคิวนิตย ์ ประเปรียว ครู โรงเรียนบ้านบก
87 นางบริสุทธิ ์ มุสิกสาร ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
88 นางมณี  ภววิจารณ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
89 นายวิทยา  คุณพาที ครู โรงเรียนบ้านปากแซง
90 นายสุจ ี ธนะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านค้อ
91 นางสุฎาภรณ์  เพง็จนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านค้อ
92 นางธันยป์ระภา  อธิศุขนิธิฐานิต ครู โรงเรียนบ้านนาชุม
93 นางทองอนิทร์  สิทธิชัย ครู โรงเรียนบ้านนาทราย
94 นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโนนตูม
95 นายอนันต์  ทรงทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านกองโพน
96 นายอทุัย  เหล่าบุตรสา ครู โรงเรียนบ้านกองโพน
97 นางรังสิมา  สูงสง่า ครู โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
98 นางนงเยาว์  มูลสิน ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
99 นายศุภฤกษ์  เจริญท้าว ครู โรงเรียนบ้านคันพะลาน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3
1 ว่าทีร้่อยโทบุญเลิศ  เขยีนวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายอภิมุข  วิชัยโย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นางประพศิ  ทองสรรค์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
4 นายสมบัติ  ดีการกล ศึกษานิเทศก์
5 นายเสมอ  หาวิวร ผู้อ านวยการโรงเรียนเพยีงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
6 นายสถาพร  พมิพกรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพบิูลมังสาหารวิภาคยว์ิทยากร
7 นายกรัยพจน์  สุปันนุช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิศ์รี
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8 นายธงไชย  ทรัพยศิ์ริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
9 นายจงเจนิ  บุญวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวแดง

10 นายเนรัญชา  วงษ์เขยีว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชาด
11 นายรัตน์  พลูงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักหยา่
12 นายทวี  ราสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเตย
13 นายอทุิศ  สอแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกง้กอก
14 นายอดุลย ์ เศษสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก
15 นายชัชวาลย ์ จนัทร์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพบิูลมังสาหารวิภาคยว์ิทยากร
16 นายบัญชา  บุญชอบ ครู โรงเรียนบ้านโชคอ านวย
17 นางมณีวรรณ  เผ่าภูรี ครู โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
18 นายช านาญ  ค าพร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจกิ (จรรยาราษฎร์)
19 นางศรีสมบูรณ์  ลาภเยน็ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจกิ (จรรยาราษฎร์)
20 นายบุญมี  ดวงเฉลิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจกิ (จรรยาราษฎร์)
21 นายพทุธิศักด์ิ  สุวรรณกฏู ครู โรงเรียนบ้านแกง่ยาง
22 นางกล่ินผกา  ดวงประภา ครู โรงเรียนบ้านนาดี
23 นางประไพวรรณ  ชมภูบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลพบิูลมังสาหารวิภาคยว์ิทยากร
24 นายไขแสง  พนัธุโ์ชติ ครู โรงเรียนอนุบาลพบิูลมังสาหารวิภาคยว์ิทยากร
25 นางสุจนิดา  แหล่สะท้าน ครู โรงเรียนอนุบาลพบิูลมังสาหารวิภาคยว์ิทยากร
26 นายนิรภัย  บุญประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลพบิูลมังสาหารวิภาคยว์ิทยากร
27 นางผุสดี  ศิริทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านสนามชัย (พมิพป์ระชานุกลู)
28 นายประเชิญ  ค าผล ครู โรงเรียนบ้านวังแคน
29 นายนิโรจน์  บุญส่ง ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
30 นางเกล้ากนก  บุญประชุม ครู โรงเรียนบ้านสร้างแกว้
31 นางสุนทราณี  แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านสร้างแกว้
32 นางสุมาลี  วงศ์ไชยา ครู โรงเรียนบ้านเด่ือสะพานโดม
33 นายศักดา  คูณแสน ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี
34 นายสมศรี  สัมโย ครู โรงเรียนบ้านโพธิศ์รี
35 นางกนิษฐา  เฟือ่งยศ ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
36 นางวราลักษณ์  พงค์พทิักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนขา่โนนยาง
37 นางละออศรี  เมืองสง ครู โรงเรียนบ้านโนนขา่โนนยาง
38 นางแววตา  สะใบ ครู โรงเรียนบ้านสะพอืท่าค้อ
39 นายพานิช  พลศรี ครู โรงเรียนบ้านสะพอืท่าค้อ
40 นางดรุณวรรณ  ส าราญเริญ ครู โรงเรียนบ้านสะพอืใต้
41 นางวราภรณ์  ทองลอย ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
42 นายสมบูรณ์  เยาวะศรี ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว
43 นางสาวอ าไพ  บัวใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านบัวแดง



๕๔๙

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
44 นายวิจติร  วิเศษรุ่งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาชุม
45 นางอทุัยวรรณ  แกว้สุพรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
46 นายสถติย ์ สมศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
47 นายโอภาส  กาฬบุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
48 นางยพุนิ  บุญโสภา ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
49 นายขจรศักด์ิ  จนัทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
50 นายโสภณ  มิ่งไชย ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล (จนัทน์รัตนานุเคราะห์)
51 นางทิพยสุ์คนธ์  เกษมพร ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล (จนัทน์รัตนานุเคราะห์)
52 นางวิลาวัณย ์ สายบุญ ครู โรงเรียนบ้านชาด
53 นายไพฑูรย ์ ยิ้มสงวน ครู โรงเรียนบ้านไร่ใต้
54 นายอคัรวิชญ์  อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถมัภ)์
55 นางสุดสาคร  ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านอา่งหิน (เพยีรพทิยาคาร)
56 นายมงคล  จนัทร์ผอง ครู โรงเรียนบ้านแขมเหนือ
57 นางทองสา  พนัโนลิต ครู โรงเรียนบ้านดอนกอ่
58 นายมนตรี  สิงห์ค า ครู โรงเรียนบ้านดอนกอ่
59 นางอรนิตย ์ แร่ทอง ครู โรงเรียนบ้านด่าน
60 นางอบุลวรรณ  ขนัทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม
61 นางปุณณภา  นิลเขต ครู โรงเรียนบ้านตามุย
62 นางสาวิตรี  เจริญศรี ครู โรงเรียนบ้านตุงลุง
63 นางรมณีย ์ เพชรดารา ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิก์ลาง
64 นางสุมาลี  ทองเสริม ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิใ์ต้
65 จา่สิบต ารวจอรพล  ดอนแกว้ ครู โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์)
66 นางสาวอรษา  ทรงมณี ครู โรงเรียนบ้านโคกเทีย่ง
67 นางศุภรัตน์  เขยีนสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านดอนชี
68 นางเยาวลักษณ์  บรรเทา ครู โรงเรียนบ้านหนองชาด
69 นายสวาท  วิลัย ครู โรงเรียนบ้านทุง่หนองบัว
70 นางสาววนิดา  จนัทร์สด ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
71 สิบต ารวจโทพบิูรณ์  บุญหล้า ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี
72 นายชาญยทุธ  เฉดิฉาย ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา
73 นายสมศักด์ิ  ศรีพราย ครู โรงเรียนบ้านค ากอ้ม
74 นายณรงค์ฤทธิ ์ ปวะบุตร ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลี
75 นายอทุัย  ชุมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนพนัชาด
76 นางเทียมจติ  ศรีตะเขต ครู โรงเรียนบ้านดอนพนัชาด
77 นางสิริกร  อทุธา ครู โรงเรียนบ้านนามน (สามัคคีวิทยาคาร)
78 นางพศิประอร  ยาทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
79 นายสมบัติ  ทาโคตร ครู โรงเรียนบ้านค าหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี)
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80 นางวัลรีย ์ ทองเต็ม ครู โรงเรียนบ้านหนองกงุ
81 นายกฤตญ์สมาน  มุขสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านส าโรง
82 นายไพฑูรย ์ สุทธิกลุ ครู โรงเรียนบ้านจกิลุ่ม
83 นายนิรันดร์  เอื้ออารีเลิศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแกว้
84 นายฉลาด  สานนท์ ครู โรงเรียนไมตรีจติไทย-อเมริกนั
85 นายประศาสตร์  คุณทน ครู โรงเรียนบ้านนาเออืด
86 นายบรรจง  ป้องสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจกิ
87 นางทัศนีย ์ วงศ์ปักษา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา
88 นางสุมาลัย  วรบุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา
89 นางเอมอร  โคตรมงคล ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
90 นายมนตรี  ฐิตะสาร ครู โรงเรียนบ้านค าไหล
91 นางสุนันทา  เวชสาร ครู โรงเรียนบ้านหนองเชือก
92 นายวริศว์  บัวผัน ครู โรงเรียนบ้านลาดควาย
93 นางถาวร  เชื้อประทุม ครู โรงเรียนบ้านลาดควาย
94 นายพนัธ์ศักด์ิ  ธงอาษา ครู โรงเรียนบ้านเออืดใหญ่
95 นายเจนพล  ทมาตเกง้ ครู โรงเรียนบ้านชาด
96 นายชนกานต์  สุปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหุง่หลวงพะเนียด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4
1 นายนิรัตน์  ทะมีพนัธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายพรีวัฒน์  พมิพส์อน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายปิยะศักด์ิ  สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์
4 นางละมัย  ค าน้อย นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
5 นายโกวิท  บุญเฉลียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง (ออ่นอนุเคราะห์)
6 นางศิริลักษณ์  คมเฉยีบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุ
7 นายบุญเร่ิม  บุญวร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
8 นายณัฐวัฒน์  สมโภชน์พงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง
9 นายอภุัย  ภาระเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระสมิง

10 นายไพฑูรย ์ สุขสะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยขะยงุ (คุรุพานิชวิทยาคาร)
11 นายสมัย  ไชยวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์
12 นายสมศักด์ิ  สมมาคูณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม
13 นายทวีศักด์ิ  ลาภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเรือง
14 นายอคัรพล  ศรีพารา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรงคุรุราษฎร์วิทยา
15 นายด ารงค์  พวงอนิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพง
16 นายศักด์ิชัย  สิริโสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจาน
17 นางอมรรัตน์  พบิูลศักด์ิโสภณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุเป่ง
18 นางเพง็พศิ  บุญประสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกดุเป่ง
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19 นางอรอนงค์  ทองงอก ครู โรงเรียนบ้านโพธิม์ูลเพยีเภ้า
20 นางวิไลวรรณ  สนิทนา ครู โรงเรียนบ้านค านางรวย
21 นางเบญจวรรณ  สุทธิโชติ ครู โรงเรียนบ้านค านางรวย
22 นางนิตยา  อทุัยกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านจั่น
23 นางศุภลักษณ์  เกษมทาง ครู โรงเรียนบ้านจั่น
24 นางปริศนา  พลหาญ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)
25 นางอมัพร  วิทยาศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)
26 นางนิตยา  นามเสถยีร ครู โรงเรียนบ้านค าขวาง
27 นางอมัพร  วิชานวน ครู โรงเรียนบ้านค าขวาง
28 นางนวลอนงค์  บุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
29 นางนพภา  โมรานอก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
30 นางสมศรี  ลาธุลี ครู โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
31 นายบุญเลิศ  จรรยากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนผองุ
32 นางวิไลลักษณ์  ทองมนต์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
33 นายค าแสน  มณีสุข ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
34 นางค าใบ  จนัทร์พวง ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
35 นางมาลัย  พืน้อนิทร์ ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง (ออ่นอนุเคราะห์)
36 นางชญาดา  พวงทอง ครู โรงเรียนบ้านโนนโหนน (ออ่นอปุการ)
37 นายวรพจน์  สิงหา ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
38 นางเดือน  ขา่ขนัมะลี ครู โรงเรียนบ้านแสนค า (นาชุมสามัคคี)
39 นายวิหาร  ขนัทอง ครู โรงเรียนบ้านผ า
40 นายประจวบ  จมูเพชร ครู โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่ง
41 นางลมุล  วรจติร ครู โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่ง
42 นายอนิตา  สิงห์คา ครู โรงเรียนบ้านถอ่น
43 นางจ าเนียร  ยอดเพชร ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
44 นางรัชนี  จามิกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านวังยาง
45 นางยพุารักษ์  บุญเกดิ ครู โรงเรียนบ้านดอนชาด
46 นางสัจจาทิพย ์ สิงคิบุตร ครู โรงเรียนบ้านห่องชัน
47 นางค ามวล  แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบ้านขวัไม้แกน่ (มหิดลอนุสรณ์ 3)
48 นางพฒัมานัฏ  ปิน่แกว้น้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองกนิเพล
49 นางสาวเพชราภรณ์  พมิพสุ์ตะ ครู โรงเรียนบ้านหนองกนิเพล
50 จา่สิบเอกสุขข ี พรมสาร ครู โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)
51 นายค าพอง  บังศรี ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)
52 นางประภาพรรณ  มรรคเจริญ ครู โรงเรียนบ้านเปือย
53 นายส ารวย  จ าปาทอง ครู โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย
54 นางสุปราณี  เหมวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย
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55 นางละมัย  ค าหลอม ครู โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ
56 นางไพรวัลย ์ บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา
57 นางธนพร  สร้อยสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา
58 นางอ านวย  ทองรุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
59 นายพทุธพร  วิมลพชัร ครู โรงเรียนบ้านน้ าเกล้ียง
60 นายประพฒัน์  หงษ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
61 นางละมุน  บุญยอ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกลูวิทยา)
62 นายพพิศิ  ปรัสพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วง
63 นายพลวัชร์  สุทธิบุตร ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
64 นางอศิราวดี  บุนนาค ครู โรงเรียนบ้านนาดี
65 นายสนอง  ส่งเสริม ครู โรงเรียนบ้านนาดี
66 นางวรภร  ฟเูฟือ่ง ครู โรงเรียนบ้านนาดู่
67 นายวีระพนัธ์  คงคาพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแปน
68 นายสมโชติ  แสงเทศ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
69 นายเริงชัย  สามารถ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
70 นางสิริมา  นนทวี ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
71 นางพนิดา  พลเมือง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยยี
72 นายสังคม  พลิาทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยยี
73 นายสุขสันต์  บรรเทิง          ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยยี
74 นางดารุณี  มาสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยยี
75 นางบัวพนัธ์  นันทบุตร ครู โรงเรียนบ้านหินลาด
76 นางพลูสวัสด์ิ  มนัสโส ครู โรงเรียนบ้านหินลาด
77 นายไชยเจริญ  สุริยะบุญ ครู โรงเรียนบ้านค าโพธิโ์คกกอ่ง
78 นางสิรินุช  เสาหิน ครู โรงเรียนบ้านค าโพธิโ์คกกอ่ง
79 นางจนัทร์หอม  ขมุค า ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
80 นายพงษ์เทพ  ถนัดค้า ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
81 นางศิริพร  บุญดี ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
82 นางสกนธ์รัตน์  สาโสม ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
83 นางมลิวัลย ์ ทองทวี ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
84 นายอนุศักด์ิ  มีครไทย ครู โรงเรียนบ้านบัวท่า
85 นางชนาภา  แฝงบุญ ครู โรงเรียนบ้านบุง่มะแลง
86 นายศุภนิตย ์ สิมาพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
87 นางรัตนา  พรหมจารีย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)
88 นายประวิทย ์ สุราวุธ ครู โรงเรียนบ้านค าหมากออ่น
89 นายธนิต  วิทยาศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์
90 นางอทุิศ  พรมพุย้ ครู โรงเรียนบ้านทุง่เพยีง
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91 นายวิษณุ  แสงชาติ ครู โรงเรียนบ้านแพง
92 นางสุทธิดา  สุวรรณโค ครู โรงเรียนบ้านแพง
93 นางพสิมัย  พลเชียงดี ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
94 นายบุญฤทธิ ์ คุ้มไพร่ ครู โรงเรียนบ้านส าโรงคุรุราษฎร์วิทยา
95 นายอนิทร์ศร  จนัทสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านถอ่น

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5
1 นายยศภัทร  แกว้พทิักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุพรรณ  ทองพุม่ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นางชนัฏดา  บุตรสิงห์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
4 นายจ านง  วงศ์ค า นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
5 นายปริญญา  ถ้ าหิน เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
6 นายชาติชาย  แกว้ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจนัลา
7 นางโกษีย ์ วงศ์สุธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิส์ง่า
8 นายสมบัติ  บุญศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง (เดชอดุม)
9 นายบุณยสิทธิ ์ ภัทรินทร์โสภณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ

10 นายสมพงษ์  ทับทิมหิน ผู้อ านวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
11 นายวิมล  เมอมะนา ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงสินอทุิศ
12 นายวิเชียร  เจริญรอย ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าโดมใหญ่
13 นายทองพนัธ์  หมูนสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา
14 นายพรชัย  โพธิง์าม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแคน
15 นายสุเทพ  ยั่งยนื ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหล่ี
16 นายลัทธิ  ธรรมวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนดวน
17 นายอทุัย  ศรีรอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว (เดชอดุม)
18 นายธาตรี  สุภเสถยีร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ
19 นายสมพศิ  ปัสสา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
20 นางอ านวย  สารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเขอืงจงเจริญ
21 นางมารินทร์  ทองค าตอน ครู โรงเรียนบ้านเบ็ญจโ์นนดู่
22 นางปาลิดา  แสวงสาย ครู โรงเรียนบ้านป่าหวาย
23 นายจรรยา  พรประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
24 นางศรีอมัพร  พรประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง (เดชอดุม)
25 นางถนอม  ดอกแขมกลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง (เดชอดุม)
26 นายวีระพล  วรรณริโก ครู โรงเรียนเมืองเดช
27 นายถวัลย ์ ภูผา ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
28 นางพงษ์พธิ  แสนมีมา ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
29 นางจริาภรณ์  บุญเจอื ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
30 นายสมร  ใจเยน็ ครู โรงเรียนบ้านกดุเชียงมุน



๕๕๔

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
31 นายทิพย ์ ภาระศรี ครู โรงเรียนบ้านแขด่้อน
32 นายพทัธยา  งามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านซ าหวาย
33 นายสมบูรณ์  ทองมัจฉา ครู โรงเรียนบ้านนาทุง่
34 นายทองรัตน์  ศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนกอย
35 นายสมัย  เชื้อแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโนนขาม
36 นายส านวน  สายสุด ครู โรงเรียนบ้านบุง่ค า
37 นายชาย  โขก่ านัน ครู โรงเรียนบ้านฝ่ังเพ
38 นายปรีชา  พฒันศิริ ครู โรงเรียนบ้านไฮตาก
39 นายประจกัษ์  เนินทราย ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
40 นางอรุารักษ์  มณีวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
41 นางสาวพธุรักษ์  ยอดสง่า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
42 นางประกลู  บุญเศรษฐ ครู โรงเรียนด ารงสินอทุิศ
43 นางสุคนธ์  ยั่งยนื ครู โรงเรียนด ารงสินอทุิศ
44 นายกศุล  อ านวย ครู โรงเรียนด ารงสินอทุิศ
45 นางกองศรี  พมิพโ์พธิ์ ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอปุถมัภ์)
46 นายรุ่งฟา้  ชินโคตร ครู โรงเรียนน้ ายนื
47 นายสมพงษ์  พลูทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง
48 นางพรสวรรค์  คุ้มไพร่ ครู โรงเรียนบ้านกดุประทาย
49 นางสาวพชันีย ์ คล้ายคลึง ครู โรงเรียนบ้านแกง้
50 นางจนัทร์เพญ็  ภูดานุ ครู โรงเรียนบ้านแกง้ขอ
51 นางอมัรา  ทองแสง ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
52 นางสาวหงษ์สุดา  จนิาพร ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
53 นายวิชิต  เครือวงศา ครู โรงเรียนบ้านค าคร่ัง
54 นางพมิพร  สาระพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกช าแระ
55 นายสุเทพ  ทาทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย
56 นางบุญเยน็  มะโนรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านซ าสะกวยน้อย
57 นายภูมรินทร์  เนียมทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาค า
58 นายวิจติร  ลาพรมมา ครู โรงเรียนบ้านทุง่เทิง
59 นางพจนีย ์ ปราณีบุตร ครู โรงเรียนบ้านนากระแซง
60 นางรัตนาภรณ์  แสวงพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาแคน
61 นางสมพร  ค าประไพ ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
62 นายอ าพร  ทองดี ครู โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
63 นางจนัทร์เพญ็  รากวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนกอย
64 นางประคอง  ต้นจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเขอืงจงเจริญ
65 นางไพจติร  หาญจางสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเขอืงจงเจริญ
66 นายถวัลย ์ แกว้พา ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ (เดชอดุม)
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67 นางพฒุวรรณา  แสงหอย ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ (เดชอดุม)
68 นางจ าลอง  โพธิง์าม ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน
69 นางสมพศิ  ยอดศิริ ครู โรงเรียนบ้านโนนบก
70 นางประยงศรี  ปาซิโร ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
71 นายจ ารัส  เสียงสนั่น ครู โรงเรียนบ้านโนนหุง่
72 นายบุญหาร  บุญค่ัง ครู โรงเรียนบ้านบัวงาม
73 นางทองสี  อนิทร์งาม ครู โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
74 นางสลา  บรรทอน ครู โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ
75 นายค าภู  บรรทอน ครู โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ
76 นางสาวพทุธชาติ  กนัยะกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง
77 นางอบุลรัตน์  คูณสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านโพธิส์ง่า
78 นางประมูล  ภูผา ครู โรงเรียนบ้านโพธิส์ง่า
79 นายชาติอมัรินทร์  สียากลุ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
80 นางพนอมศิริวรรณ  สัตธรรม ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
81 นางผกามาศ  จนัทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านวารีอดุม
82 นางอบุลวรรณ  พณิทอง ครู โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
83 นางอ าไพ  อารมย ์            ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า
84 นางวินิจ  แสงเนตร ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
85 นางบุญชู  หงวนกบั ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
86 นางดวงแกว้  ดาบส ครู โรงเรียนบ้านหนองทัพ
87 นางอรอนิทร์  คันธจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแปก
88 นางวินัย  จติรจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
89 นางอารีย ์ มีกลุ ครู โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
90 นางอดุมลักษณ์  หล่าจนัดี ครู โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
91 นายเกื้อ  ทองพะเนาว์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากดุไกแ่กว้
92 นายสง่า  แพงค า ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
93 นายส ารวย  วงเวียน ครู โรงเรียนบ้านหนองอม้
94 นายทองซ่าน  สีหะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านอดุมชาติ
95 นางทุมมา  ค าแหง ครู โรงเรียนบ้านอดุมสามัคคี
96 นางพรพศิ  มุทาวัน ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
97 นางวรรณี  บุษมงคล ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
98 นายปฐมพร  ป้านทอง ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
99 นางอรุาพร  กล่ันกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอดุม

100 นายสมเกยีรติ  พลูเพิม่ ครู โรงเรียนบ้านโนนจกิ (บุณฑริก) 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1

1 นางสาวจรินทร์  โฮ่สกลุ ศึกษานิเทศก์
2 นายธนัตถน์ินทร์  ศรีอนัยู้ ศึกษานิเทศก์
3 นายสุรพล  โกมลมรรค นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
4 นายวิทยา  ศรีชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
5 นายปรเมษฐ์  โมลี ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
6 นายอนันต์  ทรัพยว์ารี ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
7 นางสาวสุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
8 นางตรีสุคนธ์  จติต์สงวน ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์
9 นายมนพมนตรี  สกลุศิลป์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพติร

10 นายไสว  บรรณาลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
11 นายวันชัย  ทองเกดิ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
12 นางสิริกร  สุกนิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์
13 นายกติติภพ  งามชุ่ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชบพธิ
14 นางพนัสดา  สีมั่น รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
15 นางฐิติภา  เร่งส าประทวน รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิสารพทิยากร
16 นางสุนทรี  ตีรนานุกลู รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
17 นายสมโภชน์  ศรีภู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
18 นางรัชต์ชวิศา  จนัทรวรศิษฐ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์
19 นายทวีพล  จฑูะพล ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
20 นางสาวนวลวรรณ  ทรัพยศิ์ริ ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
21 นายสมชาย  ใจเทีย่ง ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
22 นางสาวผุสสดี  ธุวังควัฒน์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
23 นางสาวประสพบุญ  ขวัญเจริญ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
24 นางบังอร  วิเชียรทอง ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
25 นางสาวเรียม  ยงัประโยชน์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
26 นางฉนัทนา  พลศักด์ิ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
27 นายกติติ  นวลประพนัธ์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
28 นางเจษฎา  สรวลสรรค์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
29 นายจงชัย  เจนหัตถการกจิ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
30 นายอรุณ  เขยีวหวาน ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
31 นางสาวสิริรัตน์  อนันต์วัฒนาพร ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
32 นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
33 นางยพุนิ  ภูยาธร ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
34 นายสมเกยีรติ  ศรีทรัพยพ์สุิทธิ์ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
35 นางพทัธ์ธีรา  ใบค า ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
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36 นางสาวระวีพรรณ  สยนานนท์ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
37 นางสายสุนี  แกว้เทศ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
38 นางยพุดี  กจิศิรานุวัตร ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์
39 นางสุเมตตา  เชิดชู ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์
40 นายสุรพล  อมรพพิฒัน์ ครู โรงเรียนมักกะสันพทิยา
41 นางรัตนา  เอกวัฒน์ ครู โรงเรียนมักกะสันพทิยา
42 นางสุชาดา  นวลแพง่ ครู โรงเรียนมักกะสันพทิยา
43 นายเศรณี  กจิจาทร ครู โรงเรียนวัดราชบพธิ
44 นายสุชาติ  ปานฉมิ ครู โรงเรียนวัดราชบพธิ
45 นางจฑุารัตน์  สมภู่ ครู โรงเรียนวัดราชบพธิ
46 นางสุวรรณี  โสประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพธิ
47 นางพมิพว์ลี  ชวาลสิโรตม์ ครู โรงเรียนวัดสังเวช
48 นางสาวส าอาง  เภาสูตร ครู โรงเรียนวัดสังเวช
49 นางสาวพรสวรรค์  เตชะดี ครู โรงเรียนวัดสังเวช
50 นางรุจริา  เฉยเจริญ ครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชูปถมัภ์
51 นายธนพงศ์  เพิม่พลู ครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชูปถมัภ์
52 นางอญันาทาดา  ธนรัตพณิชภา  ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
53 นางภาวดี  ผสมทรัพย ์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
54 นางเพญ็ศรี  วรภู  ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
55 นางกมลรัตน์  ลิขนะกลุ  ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
56 นางสาวผาณิต  เชาว์พานิช ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
57 นางสาวบุษยารัตน์  สืบยบุล ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
58 นางสาวจนัทร์ตรี  เศรษฐาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
59 นางอ าไพวรรณ  พบิูลยส์วัสด์ิ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
60 นางพริิยา  สมวรรณ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
61 นางนภาพร  แกว้พนันา ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
62 นางพรพรรณ  อนะมาน ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
63 นางองัศนา  กาญจนภาคย์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
64 นางสาวเจษฎี  ตันสุวรรณ ครู โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัถฯ์ 
65 นายพชิัย  สว่างชัย ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
66 นางพมิพรรณ  เพญ็ศิริ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
67 นายวสันต์  บุระมิ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
68 นางจรรยา  ปัญญานันท์ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
69 นางสาวนันทพร  ภุมมา ครู โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวิทยาลัย 2 
70 นายไพโรจน์  สุขวิสัยพานิช ครู โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวิทยาลัย 2 
71 นางสาคร  หมอกเจริญ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวิทยาลัย 2 
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72 นางประกายรัตน์  ทองอยู่ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย ์สามเสนวิทยาลัย 2 
73 นายคงศักด์ิ  สรวงมณีเกตุ ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
74 นางสาวพรทิพย ์ คงมา ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส
75 นายกริชเพชร  คล้ายพนัธ์ ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส
76 นางวนิดา  เรียวไพศาลศักดา ครู โรงเรียนศีลาจารยพ์พิฒัน์
77 นางอารี  ชมชื่น ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
78 นางจารุณี  เจริญนิธิปัญญา ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
79 นางสุภาภรณ์  แจง้พุม่ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
80 นางสุกญัญา  ฉวีพฒัน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
81 นางสาวพชัร์สมา  แกว้ชนะชัย ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
82 นางสุภาพ  ทองหงษ์ ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
83 นางสุพรรณิกา  ฉมิพลีย์ ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
84 นายสุวัฒน์  แสงผดุง ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
85 นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์ ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
86 นางภคริษา  ปานุราช ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
87 นางดารณี  แช่มชมดาว ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
88 นางดวงจติต์  มณีศรีข า ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก 
89 นายพพิฒัน์  ชวนรุ่งเรือง ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก 
90 นางพะเยาว์  วีระเสถยีร ครู โรงเรียนสวนอนันต์
91 นางสุมาลี  เกื้อกลู  ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
92 นางผุสดี  นวลประพนัธ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
93 นางสาววราภรณ์  พวัวิมล ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
94 นางรัชดา  มีป้อม ครู โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
95 นางสาวสุมณรัตน์  เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดบวรมงคล
96 นางสาวประพณิ  กลุวานิช ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
97 นางสุกลัย ์ ฟกู าเหนิด ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
98 นางกนัตาภา  สุทธิอาจ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
99 นายพษิณุ  โชติวงษ์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

100 นางผาณิต  โชควิทยา ครู โรงเรียนวิมุตยารามพมิยาคม
101 นายกศุล  ศรีลาโชติ ครู โรงเรียนวิมุตยารามพมิยาคม
102 นางสาวทิพยร์ดา  เพชรรุ่ง ครู โรงเรียนวิมุตยารามพมิยาคม
103 นางวรณัน  พึง่ค า ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล
104 นางแสงเลย  สุขสมัย ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล
105 นางสุภาสิริ  พนัธุม์ะม่วง ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล
106 นางวิภาวรรณ  มานยมีุด  ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล
107 นางอรอนงค์  อาจหาญ ครู โรงเรียนโพธิสารพทิยากร
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108 นางองัสนา  เกดิบุญส่ง  ครู โรงเรียนมหรรณพาราม
109 นายประภาส  เอื้อใจ  ครู โรงเรียนมหรรณพาราม
110 นางสาวกาญจนรัตน์  รัตนราศรี ครู โรงเรียนมหรรณพาราม
111 นางสาวนวลจนัทร์  ทองค า ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน(์วัดน้อยใน)ในพระราชูปถมัภ์ฯ
112 นางฉวี  นัยชิต ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถมัภ์ฯ
113 นางสาววิภารินญัลดา  วิศาลสมพงษ์ ครู โรงเรียนศึกษานารี
114 นายกวิน  กาญจนนีมานนท์ ครู โรงเรียนศึกษานารี
115 นางวาสนา  กมิเห ครู โรงเรียนศึกษานารี
116 นางอจัฉรา  เดชาเลิศ ครู โรงเรียนศึกษานารี
117 นางเอมสิรินอร  จติร์วิภาต ครู โรงเรียนศึกษานารี
118 นายกติติ  วีระประทีป ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารักษ์ 
119 นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
120 นางจารุณี  แสนศรี ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
121 นางนิรชา  อั๋นฉมิ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
122 นางองัคณา  ตติรัตน์ ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
123 นางกญัญาภัณฑ์  แกว้มณี ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
124 นายเชาวลิต  สุไลมานดี ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
125 นางสาวนิตยา  เจริญนิเวศนุกลู ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยาคม
126 นายบรรเทิง  จนัทร์นิเวศน์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอปุถมัภ์ " 
127 นางพรนภา  ข าสีทอง ครู โรงเรียนวัดพทุธบูชา 
128 นางรัตนา  ยามาลี ครู โรงเรียนอสิลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
129 นางอารีย ์ วิมุกตะลพ ครู โรงเรียนอสิลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
130 นางพรรณวดี  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอสิลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
131 นางอนงค์  พวัตระกลู ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
132 นางสุขวรรณ  ชื่นตา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
133 นายด ารง  ธัญญะผล ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
134 นายธีรเชษฐ์  ปราชญ์ธนจตุพร ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
135 นายณัฐพงษ์  ไพจติรธนโชติ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
136 นางลดาวัลย ์ ประจงพนัธุ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
137 นางสาวพงศ์ศิริ  เชาวน์ปรีชา ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย ธนบุรี
138 นางวรรณภา  ทรงเสรีย์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
139 นางธนาภรณ์  ประพนัธ์พจน์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
140 นางอรนุช  สมพงษ์ ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
141 นายจวบ  สัตยบ์ุรุษ ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
142 นางสิริพร  พานิชเจริญ ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
143 นายกติติศักด์ิ  แสนทวีสุข ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
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144 นางจรูญ  ทองธัญญะ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
145 นางสาวเพญ็ประภา  แปลนดี ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
146 นายมนต์ชัย  เสรีวัฒนา ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
147 นางสาวสุภาวดี  จฑุารัตน์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
148 นางสุภจติ  ช่วยสงค์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
149 นางพงศ์ภรณ์  สงวนค า ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
150 นางกหุลาบ  เจยีมอทุิศศักด์ิ ครู โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
151 นางสุณา  เรืองพพิฒัน์ ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
152 นายณัฐการ  ผาตินาวิน ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
153 นายสมควร  สุทธิสัมพนิช ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
154 นายสมยศ  พทิยาอดุมฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดรางบัว
155 นางอรุณี  จ านงค์ไทย ครู โรงเรียนวัดรางบัว
156 นางลาวัลย ์ ผดุงเรืองกจิ ครู โรงเรียนวัดรางบัว
157 นางปณิชา  ผลสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดรางบัว
158 นางสร้อย  เสริมพล ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
159 นายคมสัน  ผดุงเรืองกจิ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
160 นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกลุ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
161 นายบัญญัติ  ชูชื่อ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
162 นางกรุณีย ์ สุบิน ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
163 นางสาวสาคร  หีบแกว้ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
164 นางวารุณี  ล ายอง ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
165 นายวิจติร  พุม่ประดับ ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
166 นางจนัทินี  สง่าพงษ์ ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
167 นางพชัรา  เศรษฐี ครู โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์
168 นายสุรพงษ์  บุญศิริวัฒน์วานิช ครู โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์
169 นางสาวอจัฉรา  พทิักษ์เสรีธรรม ครู โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์
170 นางชลภัสสรณ์  พนัธ์นพรัต ครู โรงเรียนไชยฉมิพลีวิทยาคม
171 นายอภิรัตน์  วารินทร์ ครู โรงเรียนไชยฉมิพลีวิทยาคม
172 นายนิรัญ  โมขศักด์ิ ครู โรงเรียนไชยฉมิพลีวิทยาคม
173 นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
174 นายสุพฒัน์  พลสุธรรม์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
175 นางอรทัย  สวัสด์ิแดง ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
176 นางสาวอไุรรัตน์  ศรีสวย ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
177 นางอาภาพร  สิทธุเสก ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
178 นางสาวศราวัน  มั่นถาวรวงศ์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย
179 นางสมจติต์  ติณจนิดา ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
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180 นางสนิท  ธนะอดุม ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
181 นางสาวศิริพร  พนัธุดี์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
182 นายบัญชา  นิยมแกว้ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
183 นางสาคร  ธรรมศักด์ิ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
184 นางพมิภรณ์  อดุมลักษณานนท์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา
185 นางสาวชื่นจติร  นิยมาภา ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
186 นายวันชัย  อ่ าประชา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
187 นายปราโมทย ์ ฮ๊อก ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
188 นางสาวดาญา  สมสุวรรณ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
189 นางสาวกลอยใจ  ชาตยาภา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
190 นางสาวปริศนา  อนุสกลุ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์
191 นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์
192 นางพญิญานันท์  สุขะพสิิษฐ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์
193 นางเบญจภรณ์  ศรีเมือง ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์
194 นางอารีรัตน์  กลุประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์
195 นายชูศักด์ิ  สิงห์อดุร ครู โรงเรียนวัดราชบพธิ
196 นางสาวอษุณี  พรไชยา ครู โรงเรียนวัดราชบพธิ
197 นางจริาภรณ์  มั่นพรรษา ครู โรงเรียนวัดสังเวช
198 นางสุวรินทร์  พานิชวัฒนา ครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชูปถมัภ์
199 นางสาวนิตยา  ลิขติภิญโญ ครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชูปถมัภ์
200 นางเพญ็นภา  พรมสุริยวงศ์  ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
201 นางณัฐสรวง  ภูส่กลุ  ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
202 นางพนิดา  พลสุธรรม์  ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
203 นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ ์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
204 นายสุธน  เสนาะเมือง ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
205 นางสาวจติต์พศุิทธิ ์ ปุกเกตุ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
206 นางสาวอมรรัตน์  โรจน์นนท์ชญา ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
207 นางสาววัชรา  เทพนม ครู โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัถฯ์ 
208 นางภัษรินทร์  นิธิมหาศาล ครู โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัถฯ์ 
209 นางสาวชนิษฎา  ก าแพงทอง ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
210 นางปนิตา  สารธิมา ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
211 นายศิลป์ชัย  สมสงวน ครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพติร
212 นางสาวเสถยีร  นิยม ครู โรงเรียนศีลาจารยพ์พิฒัน์
213 นางบุษกร  ทิพยว์ีรนันท์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
214 นายวิศิษฏชัย  ภูวิภานนท์ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
215 นายสมเจตน์  ผดุงศิริ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
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216 นางจริณัฐ  จนัทร์ฟกั ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
217 นางสาวยวุนุช  วิพชันานนท์ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
218 นายพษิณุ  กศุลวงศ์ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
219 นางรัชนี  ศรีระษา ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
220 นายสมชาย  รักเชื้อ ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
221 นางสาวสุพรรณ  ปานสีทอง ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก 
222 นางธิดาพร  ค าจนี ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก 
223 นางไตรมาศ  สาโหมด ครู โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
224 นายประทีป  เจริญสุข ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
225 นายบุญฤทธิ ์ ทรัพยม์ี ครู โรงเรียนสวนอนันต์
226 นางสาวกนกนันท์  นิ่มนวลงาม ครู โรงเรียนสวนอนันต์
227 นางจไุรลักษณ์  ควรรับส่วน ครู โรงเรียนสวนอนันต์
228 นางศินีนาฏ  น้อยเกดิ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
229 นางสิรีกานต์  เวทการ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
230 นางบังอร  เทพช่วย ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
231 นายชนาทิตย ์ จติชนะ ครู โรงเรียนโพธิสารพทิยากร
232 นางสาวสุธิณี  เหลืองรุ่งเรือง ครู โรงเรียนโพธิสารพทิยากร
233 นางอทุัยวัลย ์ ตรีตัญญุตากลุ ครู โรงเรียนโพธิสารพทิยากร
234 นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง ครู โรงเรียนโพธิสารพทิยากร
235 นางสาวชุติมา  วสนาท ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถมัภ์ฯ
236 นางสาววราภรณ์  ศศิพยงุศักด์ิ ครู โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
237 นางกรองทอง  ทับเทศ ครู โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
238 นางนาริ  ยศสมศักด์ิ ครู โรงเรียนศึกษานารี
239 นางสาวบุบผา  ฉตัรเงิน ครู โรงเรียนศึกษานารี
240 นายถนอม  วุชรัตน์ ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารักษ์ 
241 นางสาวภูริตา  สุพยนต์ ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารักษ์ 
242 นายสรพล  ภูเ่กดิสิน ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
243 นางสุรินทร์  เชิดฉาย ครู โรงเรียนวัดอนิทาราม
244 นางสาววันดี  ปิดเปีย่มกจิ ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
245 นายประกจิ  นิธิยานันท์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอปุถมัภ์ " 
246 นางสาวฐิติรัตน์  ภัทรพนัธุม์ณี ครู โรงเรียนวัดพทุธบูชา 
247 นายซาริฟ  แสงวิมาน ครู โรงเรียนอสิลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
248 นางรุ่งฟา้  มีชูรส ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
249 นายชุมพล  ยาทองไชย ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
250 นางวรัญญา  ตันบุญเจริญ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
251 นางสาวทิพวรรณ  แซ่ล้ี ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน
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252 นางพรรณทิพย ์ มิ่งวานิช ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
253 นางสาวพชัรีย ์ เสวีพงศ์ ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
254 นางดวงพร  สมทิพย์ ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
255 นางสุภา  ศรีงาม ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
256 นางสุรียพ์ร  ยาทองไชย ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
257 นางสมจติต์  สุพรรณพงษ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
258 นางบุบผา  ไตรปิน่ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
259 นางสุวานิตย ์ สืบนิพนธ์ ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
260 นายบรรพต  ไมตรีจติต์ ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
261 นางสาวจารุนันท์  หงสกลุ ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
262 นางมาลีษา  วีรภัทร์ ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
263 นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
264 นางมยรีุ  เวชสาร ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
265 นายศุภพล  มีพนัธุ์ ครู โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
266 นางสาวนริศรา  รัตนวิฬาร์ ครู โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
267 นางสาวสุเรวดี  ทัศศิริ ครู โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
268 ว่าทีร้่อยตรีศักรินทร์  ศักดานเรศว์ ครู โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
269 นางมยรีุ  รอดพงษ์พนัธ์ ครู โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
270 นายสมศักด์ิ  เต้ียบัวแกว้ ครู โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
271 นางสาวสุมาลี  ศรีมงคล ครู โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
272 นางสาวอรอนงค์  จนัทร์เพญ็ศรี ครู โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
273 นางสาวอบุล  รังสิตวัธน์ ครู โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์
274 นายจรุง  สังขด้์วงยา ครู โรงเรียนสตรีวัดอปัสรสวรรค์
275 นายสกล  พาชิยานุกลู ครู โรงเรียนไชยฉมิพลีวิทยาคม
276 นายกรรภิรมย ์ นพรัตน์ ครู โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
277 นางองัศณา  บุญเฉลิมศักด์ิ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล
278 นางรตยา  สวนสมัย ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส
279 นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์  ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2
1 นายชวลิต  นกขนุทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางกรุณา  นนทรักส์ ศึกษานิเทศก์
3 นางสาววรรณพร  สุขอนันต์ ศึกษานิเทศก์
4 นางวลัยพร  น้ าใจดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
5 นางมาลัย  ชนะดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
6 นางพรรณี  จติตยะโสธร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
7 นายชาญชัย  โรจนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา
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8 นางสุชาดา  พทุธนิมนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
9 นายบุญฤทธิ ์ รุ่งเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

10 นายบรรลือชัย  ผิวสานต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒
11 นายกล้าศักด์ิ  จติต์สงวน ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
12 นายถวิล  ศรีใจงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ
13 นายสวัสด์ิ  เพชรบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง
14 นายอดิศักด์ิ  มีสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองจารุจนิดา
15 นางศุภลักษณ์  กวีตา รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
16 นางรัตน์ดา  อน้ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
17 นางมยรีุ  กจิไชยา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
18 นายอศัวชัย  ออ่นนาเรนทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
19 นางอนงค์  อรุณพลูทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
20 นายปราโมทย ์ วรกลุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา สุวินทวงค์
21 นางธมลวรรณ  ไชยลาภ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒
22 นายอภิษฐา  กติติเอกชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
23 นายสรศักด์ิ  แพทยค์ดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอปุถมัภ์ฯ
24 นายดุสิต  ขจรภัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา
25 นางสาวส าอางค์  เทีย้ธิทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง
26 นางสุภาภัค  ผ่องน้อย ครู โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม
27 นายธนะชัย  ทองศรีนุช ครู โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม
28 นางสาวนงคราญ  ศิริบูรณะภานนท์ ครู โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม
29 นางวิมลมาศ  บรรยายกจิ ครู โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม
30 นายวิรัช  นุ่มแจม่ ครู โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม
31 นางสาวสุจนา  วันสมลาภ ครู โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม
32 นางรุ่งฟา้  ฟกัทอง ครู โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม
33 นางณัฐกานต์  ศรีวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม
34 นางลัดดา  ค้ าชู ครู โรงเรียนจนัทร์หุน่บ าเพญ็
35 นางกานดา  วุฒิสันต์ ครู โรงเรียนจนัทร์หุน่บ าเพญ็
36 นางเกศินี  เกง่สุรการ ครู โรงเรียนจนัทร์หุน่บ าเพญ็
37 นายชัยชาญ  กมลฉ่ า ครู โรงเรียนจนัทร์หุน่บ าเพญ็
38 นายพานิช  น้อยแกว้ ครู โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม
39 นางอญัชลี  ป้านทอง ครู โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม
40 นางเอื้อมพร  บรรเจดิธีรกลุ ครู โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม
41 นายช านาญ  อนิสิติ ครู โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม
42 นายกฤษณพชร  ไพรวรรณ์ ครู โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม
43 นางอทุัยวรรณ  หวังไมตรี ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจนิดา
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44 นางเยาวภา  สถาปิตานนท์ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจนิดา
45 นางปริญญา  ไวยโภคา ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจนิดา
46 นายอนุกร  พงษ์วานิช ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจนิดา
47 นางกนกพรรณ  จอมเกาะ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจนิดา
48 นายปรีชา  ไวยโภคา ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจนิดา
49 นายธนัตถา ศรีกะชา ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจนิดา
50 นางสาวราตรี  มหาศิริ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
51 นางนงเยาว์  สิทธิโชค ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
52 นางอจัฉรา  วรกระมล ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
53 นางพรพนา  อญัชลิสังกาศ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
54 นางสุวรรณี  เตชะกฤตธีรนันท์ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
55 นางสาวพร้ิมเพรา  เดชด ารง ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
56 นายไพรัช  สภานนท์ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
57 นางนาฏฤดี  รัตนวิชัย ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
58 นางเสาวลักษณ์  คุณาวุฒิ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
59 นางนวลักษณ์  เชาวน์คุณากร ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
60 นางศรีอบุล  เจนชัย ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
61 นางมยรีุ  รังสิกลุ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
62 นางวราภรณ์  วิลยาลัย ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
63 นางสาวสุมาลี  เมธโยดม ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
64 นางสาวเลอพร  มัธยมจนัทร์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
65 นายวินิจ  ค าแหง ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
66 นางสาวเพญ็ทิพย ์ กนกเกษมโรจน์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
67 นายบุญเลิศ  กล่อมจติต์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
68 นางสาวสอาด  ออ่นนิ่ม ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
69 นางณัฐวรรณ  ชั้นอนิทร์งาม ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
70 นางเยน็จติต์  ศรีใจงาม ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
71 นางสาวทัศน์กมล  ทุมแสน ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
72 นายสักกา  สักกะวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
73 นางวาลยา  นันทวิจารณ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
74 นายโกวิทย ์ เวชชศาสตร์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
75 นายสถติย ์ สุชีวกลุ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
76 นางพวงรัตน์  โพธิร์อด ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
77 นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
78 นายอดุม  จริกติตยากร ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
79 นายเดชธนา  จกัรแกว้ภคกร ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา สุวินทวงท์
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80 นางนัยนา  จติรรังสรรค์ ครู โรงเรียนเทพลีลา
81 นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถติย์ ครู โรงเรียนเทพลีลา
82 นางจฑุารัตน์  เศรษฐบุตร ครู โรงเรียนเทพลีลา
83 นายวิทยา  ยนิดีโภชน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
84 นางสาวจติรอบัษร  โกกลิกนิษฐ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
85 นางสาวสุชาดา  เลิศประไพ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
86 นางวรวรรณ  จงเทียมเท่า ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา
87 นายประวิช  จงรักษา ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา
88 นางสุจารีย ์ จรัสสิงห์ ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา
89 นายเกรียงศักด์ิ  สง่าแสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
90 นางวราภรณ์  เกตุประดิษฐ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
91 นางสาวศิริรัตน์  ทัศนะสกลุ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
92 นางสุดทัย  สิงคารวนิช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
93 นางสาวสมใจ  มวลสุข ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
94 นางเอื้อมพร  สง่าในเมือง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
95 นางรวีวรรณ  คงเพชร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
96 นางพรเพญ็  พรหมประยรู ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
97 นางพชัรพรรณ  ศรีจนัทรนิตย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
98 นายธนาชัย  บางยี่ขนั ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
99 นางปริศนา  โรจน์วิบูลทรัพย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า

100 นายกติติศักด์ิ  มะโนลัย ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
101 นางสาววราภรณ์  วิหคโต ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
102 นายทวีป  แจม่อทุัย ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
103 นางปาริชาต  อรุณสวัสด์ิ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า
104 นายเอกสิทธิ ์ ค ามุงคุณ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
105 นางพรทิพย ์ พนัธุภัทร์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
106 นางสาวสิริวรรณ  เอี่ยมสมัย ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
107 นางสาณีพร  สันติกลุ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
108 นางสาวชบน  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
109 นางเกื้อกมล  พฤกษประมูล ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
110 นางรัชนี  รัษฐปานะ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
111 นายกวีชาติย ์ จนัทร์แพง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
112 นายสวัสด์ิ  จนัทร์พลงาม ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
113 นางองัคณา  พงษ์พานิช ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
114 นายประสิทธิ ์ อุ่นอนันต์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
115 นางสุธีรา  เขม็ทอง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
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116 นางกญัจน์นิตา  ธรรมเรืองทอง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
117 นางกญัญภัส  ชื่นอรุะ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
118 นายวรรธนพงศ์  สิทธิโชค ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
119 นางสาวสุวิมล  เครือวุฒิกลุ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
120 นางศรีสุดา  พานทอง ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
121 นางรพพีชัญ์  ภูว่รรณชัยกลุ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
122 นางสาวสุวัฒนา  ม่วงยิ้ม ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
123 นางสาวพรรณทิพา  แสงมิ่ง ครู โรงเรียนบางกะปิ
124 นายสุชาติ  สิริมีนนันท์ ครู โรงเรียนบางกะปิ
125 นางสุกานดา  พลเสน ครู โรงเรียนบางกะปิ
126 นางนภัสสร  อนันต์พชิัยเดช ครู โรงเรียนบางกะปิ
127 นางดารณี  คอประเสริฐศักด์ิ ครู โรงเรียนปทุมคงคา
128 นางสาวกนกภรณ์  ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนปทุมคงคา
129 นายภาษิต  ปุณฑริกพนัธ์ ครู โรงเรียนปทุมคงคา
130 นางสาวเบ็ญจมาศ  สันประเสริฐ ครู โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย
131 นางสุกญัญา  หอมเทียน ครู โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย
132 นายสมบูรณ์  องัศุภโชติ ครู โรงเรียนพทุธจกัรวิทยา
133 นางสิริกลุ  คงถาวร ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
134 นายสมสมัย  วงศ์ปถมัภ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
135 นางสาวลัดดาพร  มหาโชคลาภ ครู โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
136 นายศักดา  ทรัพยส์มาน ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
137 นางอจัฉรา  คงรักษา ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
138 นายเลอศักด์ิ  ณะศรีธะ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
139 นางศุลีพร  อนิทพเิชฎฐ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
140 นางรัตนา  นิลสวย ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
141 นางสาวระวีวรรณ  กองมณี ครู โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
142 นางบุญเรือน  รัฐวิเศษ ครู โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
143 นางศศิธร  โลหะวิริยะศิริ ครู โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
144 นายสมยศ  สุขวณิช ครู โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
145 นางจฑุาทิพย ์ ล้ิมชัยกจิ ครู โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
146 นางบุญเอื้อ  ศิริปัญญา ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒
147 นางสาววิรินี  ชัยพทิักษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒
148 นายปฐมพงษ์  ประยรูยวง ครู โรงเรียนพรตพทิยพยตั 
149 นายวิชัย  ปรึกษา ครู โรงเรียนพรตพทิยพยตั 
150 นางอรไพลิน  บางพระ ครู โรงเรียนพรตพทิยพยตั 
151 นายวิพนธ์  พวงสง่า ครู โรงเรียนพรตพทิยพยตั 
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152 นายนริศ  กรีติจนิดา ครู โรงเรียนพรตพทิยพยตั 
153 นายสมเกยีรติ  เทวะเศกสรรค์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
154 นางสุนทรี  ยิ้มสิงห์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
155 นางรจติา  ศรีโคตร ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
156 นายสุรพนัธ์  ตันมิ่ง ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
157 นางยพุาภรณ์  ชัยชนะ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
158 นางลดารัตน์  อตุสาห์ปัน ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
159 นางเปรมวดี  สิงหพรหมวงศ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
160 นางศิริพร  พนัธุน์รา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
161 นางสุพศิ  สิงห์ศิริ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
162 นางสาวสมพศิ  ชาบ าเหน็จ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
163 นางสาวกาญจนา  เจริญพร ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
164 นางเยาวเรศ  จตุรพรสวัสด์ิ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
165 นางผกา  แกว้โกมล ครู โรงเรียนราชด าริ
166 นางปนัดดา  แห่งชาติ ครู โรงเรียนราชด าริ
167 นางกรุณา  แพงสกล ครู โรงเรียนราชด าริ
168 นางสาวอมัพนัธ์  สีเทีย่งธรรม ครู โรงเรียนราชด าริ
169 นางธัญยธรณ์  พฒิุสิริโรจน์ ครู โรงเรียนราชด าริ
170 นางอรุณี  ฤทธิอ์ดุมพล ครู โรงเรียนราชด าริ
171 นางญาดาวตี  รัตนสิงห์ ครู โรงเรียนราชด าริ
172 นางสาวศรีสุดา  ลิขติวงศ์ ครู โรงเรียนราชด าริ
173 นางกนกพรรณ  ทัง่ทอง ครู โรงเรียนราชด าริ
174 นางสาวยพุาพกัตร์  ทัง่สุข ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
175 นางเมณัฐพาส  ฤกษ์สมโภชน์ ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
176 นางตุลาภรณ์  พนัธุง์าม ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
177 นางจนิตนา  ณรงค์เดช ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
178 นางจรีวัฒน์  นัยชิต ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
179 นายวิชัย  พฒิุมานิตพงศ์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
180 นางสาวมัทรี  คนป้อม ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
181 นางวันดี  แจม่ตระกลู ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
182 นางศยามล  เสือหาญ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
183 นายเอกชัย  พลก าแหง ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
184 นางวราพร  จริตไวทย์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
185 นางเสาวลักษณ์  ศิลประเสริฐ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
186 นางวราภรณ์  เรืองพฒันทวี ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
187 นายเฉลิมโชค  ถงัชัยน์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
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188 นางอรนุชชา  ชูสุทธิ์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
189 นางนุชจรี  ฉตัรเจริญสุข ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
190 นางสุวรีย ์ ประกอบบุญ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
191 นางกญัญา  แสงพนิิจ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
192 นางปิรันธนา  พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพทิยาคม
193 นางพชันี  ป่าหวาย ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพทิยาคม
194 นางล าพอง  พลูเพิม่ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
195 นางวราภรณ์  สัตยมาภากร ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
196 นางสาวนงพร  จู่พชิญ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
197 นางกณุฑลี  เจษฎาวัลย์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
198 นางสาวดุษฎีภา  วงศ์อสัสไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
199 นายมานะ  ตระกลูกติติไพศาล ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
200 นางมาลี  ชลวัฒนะกลุ ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
201 นายไพศาล  คชเพชร ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
202 นางสาวพมิพว์สา  บุศยป์ระยรู  ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
203 นางสาวบุญตา  เผือกอ่ า ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
204 นายจรัญ  สนนุกจิ ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
205 นางสุพรรณี  แยม้แสงสังข์ ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
206 นางปิลันธนา  ยิ้มยอ่ง ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็
207 นางสาวรัตติกร  ชูชัยยะ ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็
208 นายเอกชัย  สังขท์องด ารง ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็
209 นายสมบัติ  ทองแท้ ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็
210 นายเทพไพฑูรยธ์ีร  ชินศรี ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็
211 นายเปีย๊น  ชะอุ่ม ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็
212 นางสาวพรรณี  ทอนทอง ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็
213 นายวีระศักด์ิ  หมัดสะและ ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพญ็
214 นางสาวกริิยา  รัศสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถมัภ์
215 นายปัญญา  จนัทร์สุข ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถมัภ์
216 นายพงษ์เกษียร  บัวสุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถมัภ์
217 นางสาวบัวเกศแกว้  เจยีรศรีวิมล ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถมัภ์
218 นายชวลิต  ฟตูระกลู ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
219 นางอรุาภรณ์  ช้างเจริญ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
220 นายอ านาจ  ค าพวง ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
221 นางลาวัลย ์ พุม่ผกา ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
222 นางกรองจติ  อรรถกมล ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
223 นายสมศักด์ิ  สุขสมัย ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
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224 นางขนิษฐา  พงษ์ภมร ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
225 นางอทุัยวรรณ  บริสุทธิสุ์วรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
226 นางนฤมล  สารพานิช ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
227 นางพวงเพช็ร์  เรืองรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
228 นางจนัทิมา  น้ านวล ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
229 นายนิรันดร์  สุวรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
230 นางกาญจนา  ค าพวง ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
231 นางอนงค์  บวรสิทธิรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
232 นางวิยะดา  ทองประดับ ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
233 นายสมชาย  น่วมกล่ิน ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
234 นายแสงเพชร  คูหาเรืองรอง ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็
235 นางทัศนีย ์ ชลายน  ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็
236 นางสุจติรา  บุญศิริพนัธ์ ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็
237 นางสาวสุริยา  ผลโพธิ์ ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็
238 นางสาวกหุลาบ  ลาศนันท์ ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็
239 นางสุกญัญา  วนาภานุเบศ ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็
240 นางสาวกนกรัตน์  ตันติกรพรรณ ครู โรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอปุถมัภ์ฯ
241 นางชญานาฎ  วัฒนมณี ครู โรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอปุถมัภ์ฯ
242 นายช านาญ  ตูวิเชียร ครู โรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอปุถมัภ์ฯ
243 นางวราภรณ์  โฉมงาม ครู โรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอปุถมัภ์ฯ
244 นางภควรรณ  รัตนศุภสิน ครู โรงเรียนสารวิทยา
245 ว่าทีร้่อยตรีเจษฏา  จงสืบสุข ครู โรงเรียนสารวิทยา
246 นางสาวนัทธมน  โลหิตหาญ ครู โรงเรียนสารวิทยา
247 นางมาริสา  ปึงหล่ังสิน ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
248 นางศศิกาญจน์  ภูม่ณี ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
249 นางนัยนา  ทักษิณะมณี ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
250 นางสาวเกสรา  สุรพนัธ์พชิิต ครู โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อปุถมัภ)์
251 นางนิศากร  ภัสสรากลุ ครู โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อปุถมัภ)์
252 นางปราณี  รุ่งเรืองเกยีรติ ครู โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อปุถมัภ)์
253 นายชนะ  รมณียพ์กิลุ ครู โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อปุถมัภ)์
254 นางนวพร  นามเสนาะ ครู โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อปุถมัภ)์
255 นางยถูกิา  จุ่นปาน ครู โรงเรียนสีกนั(วัฒนานันท์อปุถมัภ)์
256 นายสง่า  สังขเ์มฆ ครู โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อปุถมัภ์
257 นางญาณิศา  นนทกจิโยธิน ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
258 นางนิรมล  อว้นไตร ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
259 นางสุกลัยา  อารยชาติสกลุ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
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260 นายสถติย ์ ทองสว่าง ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
261 นางขวัญหทัย  ไชยสาส์น ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
262 นายไฉน  บุญถงึ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
263 นางศิวารัตน์  กาญจนฤกษ์ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
264 นางศุทธิณีย ์ ฟปูระทีปศิริ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
265 นางพชัราภา  พรสวรรค์ ครู โรงเรียนหอวัง
266 นางอรทัย  ด่านศิริวุฒิ ครู โรงเรียนหอวัง
267 นางกมลลักษณ์  สุวรรณวัฒน์ ครู โรงเรียนหอวัง
268 นายทินกร  วัฒนสุข ครู โรงเรียนหอวัง
269 นางพชัณี  ถนอมเกยีรติคุณ ครู โรงเรียนหอวัง
270 นางวารี  เด่นแกว้ ครู โรงเรียนหอวัง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3
1 นางวรรณา  ลีลตานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
2 นายสมชาย  ปิน่ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3 นายโพยม  จนัทร์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4 นายนพรัตน์  จั่นเพช็ร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปากเกร็ด
5 นางเฉลียว  ยาจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัวทอง
6 นางปราณี  กระทุม่เขตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกลู"
7 นายศศิพงษ์  แผ่นผา รองผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
8 นายศุภนัย  ศิริวุฒิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
9 นายเอนก  นิลฉาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี

10 นายปัญญา  ด าสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราษฏรนิยม
11 นางนาฎพมิล  คุณเผือก รองผู้อ านวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อปุถมัภ์
12 นายธนะ  ร่ืนแสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อปุถมัภ์
13 นายบุญเชิด  คล้ายเพชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
14 นายสุรศักด์ิ  เทพอภิชัยกลุ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
15 นางกรกฎ  ธรรมศิริ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
16 นายวิชัย  ทับคล้าย ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
17 นางผกา  สัจจวิเศษ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
18 นางรัตนาภรณ์  เจริญกจิ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
19 นายธนสาร  รมยะพนัธุ์ ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
20 นายบุญเชิด  ต้อยปาน ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
21 นางกรรณิกา  ซักต่ัน ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
22 นางสุณีย ์ มาศสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
23 นางสาวสุดสงวน  พวัผินรัตนะ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
24 นายมนูญ  ชาฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
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25 นางพรวิไล  สุวรรณพานิช ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
26 นายพฒันพงษ์  พลายงาม ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
27 นางสาววรรณ์เพญ็  ปิน่เกตุ ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
28 นางวัชรี  ศรีลาโชติ ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
29 นางนราภรณ์  ยอดคีรี ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
30 นายเกรียงศักด์ิ  บุญแต่ง ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
31 นายธีระ  เล้ารัตนอารีย์ ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
32 นายอาทิตย ์ บัวทอง ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
33 นางนิภา  แสงรัตน์ ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
34 นางจารุวรรณ  จนัทร์น้อย ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
35 นางลัดดา  มีแสน ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
36 นางผ่องศรี  ไวยฉาย ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
37 นายนเรศร  แสงอไุรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
38 นางรัศมิ์ลภัส  คามณิยานนท์ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
39 นางบุษยมาลย ์ บุญญพนัธุ์ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
40 นางลัดดาวัลย ์ บุพพาวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
41 นางสาวอษุากร  ชินพฒัน์ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
42 นางวิภา  สุวรรณหงษ์ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
43 นางสุภาณี  น้ าผ้ึง ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
44 นายจ าเริญ  มีแสน ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
45 นายสมบัติ  รักงาม ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
46 นางจไุรรัตน์  ดุลยจ์ านงค์ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
47 นางวชิราวรรณ  ตันติรัษฎากร ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
48 นางโพยม  ภวสาครินทร์ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
49 นางวราพร  แจง้กล่ิน ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
50 นายศักดา  พลับวังกล่ า ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
51 นายชัยเฉลิม  พงษ์สวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
52 นางศิริลักษณ์  บุญเพิม่ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี
53 นางสุชาดา  เหมือนเอี่ยม ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี
54 นางอาภรณ์  ดวงขวัญ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี
55 นางพมิจติร์  รมยะพนัธุ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี
56 นายทวีศักด์ิ  ทวีจนิดา ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี
57 นางสีนวล  ศิริจนัโท ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี
58 นางเตือนใจ  คุณกมุท ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
59 นางชญษา  พธุสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
60 นางปรีชาวรรณ  เฟือ่งสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
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61 นางสรวงภรณ์  ค ามุงคุณ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
62 นางกจิการวดี  แกว้แสน ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
63 นางรุ่งนภา  จั่นรอด ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
64 นางปราณี  โตอดิเทพย์ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
65 นางนารีรัตน์  มากเกตุ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
66 นางสาวนันทวัน  วันประเสริฐ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
67 นายเศรษฐศักด์ิ  สุริยพนัธุ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
68 นางกานดา  จติรานนท์ ครู โรงเรียนนนทบุรีพทิยาคม
69 นางแจม่จนัทร์  ทองคุ้ม ครู โรงเรียนนนทบุรีพทิยาคม
70 นางประคอง  แสงดี ครู โรงเรียนไทรน้อย
71 นางสุธีรา  พว่งขวัญ ครู โรงเรียนไทรน้อย
72 นายทรงพล  มีช านาญ ครู โรงเรียนราษฏร์นิยม
73 นางณัฏฐยา  ธารบุปผา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
74 นายสมชาติ  รุ่งไพโรจน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
75 นายณัฐพงศ์  รักแจง้ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
76 นางระเบียบ  สอนมาก ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
77 นางจรินันท์  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
78 นางกล่ินอบุล  วินิจผล ครู โรงเรียนบางบัวทอง
79 นายวีระวุธ  กร่ิมวิทยไพศาล ครู โรงเรียนบางบัวทอง
80 นางเพยีงตา  โสภณาวัน ครู โรงเรียนบางบัวทอง
81 นางสุรีพร  จ านงนิจ ครู โรงเรียนบางบัวทอง
82 นายเชิดชัยชาญนนท์  ศรีชรัตน์ ครู โรงเรียนบางบัวทอง
83 นายวิทยา  ศรีศาสตรา ครู โรงเรียนปากเกร็ด
84 นางเตือนใจ  ขมิ้นเขยีว ครู โรงเรียนปากเกร็ด
85 นางวชิรา  ศิริจติรจนิดา ครู โรงเรียนปากเกร็ด
86 นางสุธาทิพย ์ ธีรประสาธน์ ครู โรงเรียนปากเกร็ด
87 นางเบญจมาศ  สุชาติพงศ์ ครู โรงเรียนปากเกร็ด
88 นางมัทนา  อตุโม ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
89 นางลัดดา  มานิตย์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
90 นายประจกัษ์  รัตนวิจติร ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
91 นางพนารัตน์  ต้ังชวาล ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
92 นายทนงศักด์ิ  ภูร่ะยา้ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
93 นายศุภฤกษ์  จนิดารักษ์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
94 นางสาวศุภนิตย ์ เม่นวิจติร ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
95 นางสิริกมล  ทวีโชติ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
96 นางธีรวรรณ  วิบูลพานิช ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี
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97 นางทัศนียา  ปิน่คล้าย ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
98 นางสาวเจษฎาวดี  อนิทรสูต ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
99 นางสาวทัศนันท์  ตรีนก ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

100 นายกติติรัฐ  อจัฉริยญาติ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
101 นายชูชาติ  แขง็ขนั ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
102 นางสายสุนี  หงหา ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
103 นางปานปรียา  ฤทธิว์งศ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
104 นางนงลักษณ์  ผาสุก ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
105 นายโชติ  กาญจนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
106 นางวัลลภา  อนิทรลักษณ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
107 นางสาวฉนัทนา  ยญัญลักษณ์ ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
108 นางสาวมารยาท  ด ารงสุกจิ ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
109 ว่าทีร้่อยตรีชูชาติ  สุขสมโภชน์ ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
110 นางสายชล  รัมมะนพ ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
111 นางศราพร  หาญยทุธกร ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
112 นางกลัยภร  กมลาสิน ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
113 นางวิไล  เอกฐิน ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
114 นางวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์ ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
115 นางศิวิไล  พกิลุทอง ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
116 นายประจวบ  แสนชัย ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
117 นางสาวปราณี  มีพจนา ครู โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย
118 นายคมสัน  การสมสิษฐ์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถมัภ์
119 นางลัยลา  ลายนารี ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถมัภ์
120 นางนันทา  ใจกล้า ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถมัภ์
121 นางเรณู  พบลาภ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถมัภ์
122 นายชรินทร์  อนุะพ านัก ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถมัภ์
123 นางณรังษี  บุญคง ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถมัภ์
124 นางสุมาลี  รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ 
125 นายนเรศ  สุวรรณรูป ครู โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ 
126 นางธัญพร  เมฆสิน ครู โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ 
127 นายบุญธรรม  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ 
128 นายสายนัต์  ขนัธนิยม ครู โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ 
129 นายวรเทพ  มีวุฒิสม ครู โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ 
130 นางศรีสุดา  วณิชยว์รนันต์ ครู โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ 
131 นายทองสุข  ทรัพยท์ิพย์ ครู โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกลู"
132 นายชัยวัฒน์  สุภาพร ครู โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกลู"
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133 นางจรุณี  รักษาจติร์ ครู โรงเรียนนครหลวง "อดุมรัชต์วิทยา"
134 นายไพโรจน์  สาระ ครู โรงเรียนนครหลวง "อดุมรัชต์วิทยา"
135 นางยพุดี  เอมะพรหม ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
136 นางกาญจนา  ฤกษ์สง่า ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
137 นางอิ่มจติต์  กอ้นนาค ครู โรงเรียนบางปะหัน
138 นางสาวอญัชลี  กล่ินชื่น ครู โรงเรียนบางปะอนิ"ราชานุเคราะห๑์"
139 นางเพลินตา  เขม็ทอง ครู โรงเรียนบางปะอนิ"ราชานุเคราะห๑์"
140 นายรังสรรค์  จนัทรกระจา่ง ครู โรงเรียนบางปะอนิ"ราชานุเคราะห๑์"
141 นายสมบัติ  สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบางปะอนิ"ราชานุเคราะห๑์"
142 นางสาวบุษบรรณ  ศุภดล ครู โรงเรียนบางปะอนิ"ราชานุเคราะห๑์"
143 นางเบญจมาศ  ตรีมงคล ครู โรงเรียนบางปะอนิ
144 นายเกยีรติศักด์ิ  ธรรมโอรส ครู โรงเรียนบางปะอนิ
145 นายไพบูลย ์ คล้ายวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
146 นายสมศักด์ิ  ฝักเจริญผล ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"
147 นางพรทิพย ์ เฉลียวพจน์ ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"
148 นายวิเชียร  นิวาสานนท์ ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"
149 นางผจงมาศ  คล้ายเพชร ครู โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
150 นางสาวสุนันทา  ศรีวิบูลยรั์ตน์ ครู โรงเรียนวัดโพธิผั์กไห่ (เวชพนัธ์อนุสรณ์)
151 นางบุษบา  สุภากจิ ครู โรงเรียนวัดโพธิผั์กไห่ (เวชพนัธ์อนุสรณ์)
152 นายธนัท  วัชระปันตรี ครู โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกลู"
153 นายสุรพล  ธรรมกจิ ครู โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
154 นางวัชรี  ทรัพยภ์ักดี ครู โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
155 นางเอื้ออารีย ์ แยม้ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
156 นางกาญจนา  กลัดทอง ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
157 นางสาวล ายอง  ออ่นแยม้ ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
158 นางมาลี  โอสถ ครู โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อปุถมัภ์
159 นางศุภกจิ  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อปุถมัภ์
160 นางรสกร  ภูมิราช ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
161 นางกลุวิภา  ชะเอม ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
162 นายปัญญวัฒน์  พฤกษ์สุขจติร์ ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
163 นายยภุา  ตรีไพชยนต์ศักด์ิ ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
164 นายอาคม  ตรีเจตน์ ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
165 นางกาญจนา  ภูริปัญญาวานิช ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
166 นางรดาธร  กล่ินธูปธ ารง ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
167 นางอรนุช  ลวดลาย ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
168 นายสุภาพ  ชาตินันท์ ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา



๕๗๖

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
169 นายพรพจน์  ดีวงษา ครู โรงเรียนอทุัย
170 นางลัดดา  จลุปานนท์ ครู โรงเรียนอทุัย
171 นางวรัฐพร  ไพบูลยว์งษ์ ครู โรงเรียนอทุัย

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4
1 นายอภิชาต  พทุธเจริญ ศึกษานิเทศก ์
2 นายไสว  เปรมปรี ศึกษานิเทศก ์
3 นายวิชัย  พึง่บุญไทย ศึกษานิเทศก ์
4 นางศรัญญา  จลุทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ
5 นางดวงกมล  คงเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
6 นายวัชรินทร์  มัสเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
7 นายสมชาย  พงษ์ภมร ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
8 นายชวา  หมื่นมี ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี
9 นายอารัญ  กจิสมพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค

10 นางสาวฉวีวรรณ  แสงคล้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
11 นายฉตัรชัย  เทพขจร รองผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
12 นายสุวัฒน์  แทนพลกรัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนธัญรัตน์
13 นางชมัยพร  มงคลลาภ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต
14 นางสาวอไุร  สุขใจ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต
15 นางสาวสมญา  รักษาดี ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สระบุรี
16 นางวิมลศรี  หนูเนตร ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
17 นางเบญจมาศ  แกว้ท ามัง ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
18 นางวิภา  รอดเอยีด ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
19 นายสันติ  วรรลยางกรู ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
20 นางจ านงค์  กญัญาพนัธุ์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
21 นางธิดา  เลิศวิชานันท์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
22 นางกอบแกว้  ตะนะพนัธุ์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
23 นางวรนุช  การสมวรรณ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี
24 นางสมจติต์  ทวีผล ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี
25 นางอบุลรัตน์  วัฒนสุข ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
26 นางนันทวัน  อวยพร ครู โรงเรียนแกง่คอย
27 นางมยรุา  หัสดินรัตน์ ครู โรงเรียนแกง่คอย
28 นางสมหมาย  ดีชื่น ครู โรงเรียนแกง่คอย
29 นายฉตัรชัย  สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนแกง่คอย
30 นายประจกัษ์  บุญเพิม่ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
31 นางอฏัฐศรี  ดิษฐาน ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
32 นายบุญเลิศ  มีฤกจิ ครู โรงเรียนดอนพดุวิทยา
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33 นางทัชชา  วุฒิเขตต์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล
34 นายเกยีรติกร  สังขแ์กว้ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
35 นางสาวเบญจพร  ธโนทัยวิจติร ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
36 นางสาวมาลัย  ออ่นละมัย ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
37 นางวิจติรา  บุญคุ้ม ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
38 นางมัตติกา  สุทธิสาร ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
39 นางส าราญ  ตะวะนิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
40 นางเยาวเรช  จติต์ผูก ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
41 นางสาวอ าไพ  กรายทอง ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
42 นางจฑุามาศ  สังขเ์งิน ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
43 นางไวชญานีก ์ มูลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
44 นางพชัรา  พวงษ์สัตย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
45 นายคงฤทธิ ์ ประดิษฐ์สกลุ ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม
46 นางสาวจริาภรณ์  คนอน้ ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม
47 นางนวลใย  เชื้อบุญจนัทร์ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
48 นางสาวสมหมาย  วิลาวรรณ์ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
49 นายวิชิต  ศรีสา ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
50 นายยงยทุธ  ชมไชย ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
51 นางสุจติรา  กระแสร์นุช ครู โรงเรียนหนองแค "สรกจิพทิยา"
52 นางบังอร  สอนราษฎร์ ครู โรงเรียนหนองแค "สรกจิพทิยา"
53 นางกรีชญา  สุขนิจรัญ ครู โรงเรียนหนองโดนวิทยา
54 นางกญัญาดา  ทศพร ครู โรงเรียนหนองโดนวิทยา
55 นางอจัฉรา  บัค๊มัน ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
56 นายช านาญ  ฟองเพชร ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
57 นางอวยพร  กล้ารอด ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย สระบุรี
58 นายวุฒิพร  ทองอยู่ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย สระบุรี
59 นางจ าลอง  โกมารทัต ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย สระบุรี
60 นางเดือนฉาย  แวดล้อมญาติ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย สระบุรี
61 นางสาวทิพวรรณ  วงศ์ศิริธร  ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน(์มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถมัภ์ฯ
62 นายอทุาร  เจก๊รวย ครู โรงเรียนบัวแกว้เกษร
63 นางรานี  ศิริวงษ์ ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
64 นายประนัย  นิ่มสงวน ครู โรงเรียนหนองโดนวิทยา
65 นายประกติ  เตโช ครู โรงเรียนแกง่คอย
66 นางสาวสมทรง  บรรเริงศรี ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
67 นายวิสุทธิ ์ ตรงสถติย์ ครู โรงเรียนโคกกระท้อนกติติวุฒิวิทยา
68 นางวันทนีย ์ จนัทร์งาม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค
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69 นางรัศมี  เจษฎารมย์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค
70 นางวันเพญ็  กองมณี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค
71 นางมาริน  ด าเนินสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านหมอ "พฒันานุกลู"
72 นางสาวภคินี  โอฬาริกชาติ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน(์มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถมัภ์ฯ
73 นางจนิตนา  ภูโ่กสีย์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต
74 นางกาญจนา  โตสกลุ ครู โรงเรียนปทุมวิไล
75 นางพกัตร์ศิริ  พมิเสน ครู โรงเรียนปทุมวิไล
76 นางรัตนา  สายอบุล ครู โรงเรียนปทุมวิไล
77 นางฉลวย  พมิพช์ัย ครู โรงเรียนโคกกระท้อนกติติวุฒิวิทยา
78 นางปราณี  จติรปล้ืม  ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน(์มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถมัภ์ฯ
79 นางพงศ์ลดา  เดชพงษ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
80 นางสุพตัรา  ทวีกลุกจิชัย ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี
81 นางยพุา  ปลากดัทอง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค
82 นายประดิษฐ์  รัตนมรรคคา ครู โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
83 นายณรงค์  อาจอาษา ครู โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
84 นางสุวรรณมาลี  นาคเสน ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา 
85 นางกญัชลีย ์ พทุธวงศ์ ครู โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พฒัน์ สายบ ารุง"
86 นางเปรมกมล  พริิยปัญจบุตร ครู โรงเรียนธัญบุรี
87 นางภัคนันท์  ทองจนัดี ครู โรงเรียนธัญบุรี
88 นางอนิทิรา  บ ารุงตน ครู โรงเรียนธัญบุรี
89 นายประทีป  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนธัญบุรี
90 นายอดุม  กลับเผ่ือน ครู โรงเรียนธัญบุรี
91 นางร าพงึ  จนัทร์วีนุกลู ครู โรงเรียนธัญบุรี
92 นางสาวสุวีร์  แซ่โบ ครู โรงเรียนธัญบุรี
93 นางเครือจนัทร์  ภาณูนฤมิต ครู โรงเรียนธัญบุรี
94 นางยวุลี  ศรีบุญสุข ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" 
95 นางสุรีรัตน์  ค าผาสุข ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" 
96 นายสายนัต์  เอี่ยมมิ ครู โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
97 นายศิรวิทย ์ เฮงภูเ่จริญ  ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต
98 นางยาใจ  เมฆรักษากจิ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต
99 นางวาสนา  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต

100 นางสุนีย ์ เปรมปรี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค
101 นางภัคจริา  มีสมศักด์ิ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
102 นางสุจติรา  วิวัฒน์ถาวรวงศ์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
103 นางสุชญา  ควรพนัธุ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี
104 นายวัฒนา  นัยสถติย์ ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
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105 นางอศิราพร  เพช็รพะเนาว์ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
106 นายนพดล  โต๊ะสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
107 นางอมัพร  ทองทวีเกยีรติ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
108 นางช่อทิพย ์ อยู่หลาย ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
109 นายปราชญ์  เผือกผาสุข ครู โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
110 นางเพญ็ศรี  คงสืบ ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
111 นางอทุัยวรรณ  ราชวงษ์ ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม
112 ว่าทีร้่อยตรีประเสริฐ  ตันติเวทย์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย สระบุรี
113 นางสาวอภิญญา  ชาดี ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
114 นางครองทรัพย ์ ดีนาน ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
115 นางเกษราภรณ์  สนธิสัมพนัธ์ ครู โรงเรียนบัวแกว้เกษร
116 นางกาญจนา  ปล้ืมส าราญ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" 
117 นายวีระวัฒน์  มโนวัฒน์ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" 
118 นางจริาภรณ์  หางแกว้ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี
119 นายกฤษฎา  ช้างงาม ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
120 นายประวิทย ์ ยางกลาง ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
121 นายพเิศษ  บริพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านหมอ "พฒันานุกลู"
122 นายชาญวิทย ์ คันธะ ครู โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
123 นายณัฐวัฒน์  สังขะวร ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
124 นางสมาพร  สุมโนจติราภรณ์ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
125 นางจรัิฏฐ์  ศรีพมิพม์าตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู"
126 นางนพวรรณ  ตรงชื่น ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
127 นายนนท์ธนัช  ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
128 นางรัตนา  ทินราช ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
129 นายเล็ก  เกษร ครู โรงเรียนธัญรัตน์
130 นางวัลภา  เจริญลาภ ครู โรงเรียนธัญรัตน์
131 นางบุญส่ง  ขนุหนังสือ ครู โรงเรียนธัญรัตน์
132 นางสาวเดือนเพญ็  บัณฑุวัฒนะ ครู โรงเรียนธัญรัตน์
133 นายบุญเลิศ  อละสัตย์ ครู โรงเรียนธัญรัตน์
134 นายบุญยิ่ง  พาหาสิงห์ ครู โรงเรียนธัญรัตน์
135 นางสาวจนัทร์เพญ็  ชัยช านาญ ครู โรงเรียนธัญรัตน์
136 นางโสภา  ทองบรรจบ ครู โรงเรียนธัญรัตน์
137 นายน้ าเพช็ร  วุฒิอนันต์ชัย ครู โรงเรียนธัญรัตน์
138 นายทวีป  ไพเราะ ครู โรงเรียนธัญรัตน์
139 นางสาวพมิพ ์ ปีท่อง ครู โรงเรียนธัญรัตน์
140 นายพรชัย  พมิพแ์ดง ครู โรงเรียนธัญรัตน์
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141 นางสาววงศ์เดือน  สังขด้์วงยา ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
142 นายจมุพล  บุตรพมิพ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
1 นางวัฒนา  โคตรมี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุรศักด์ิ  ม่วงสว่าง   ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจนัวิทยาคม
3 นางสิวลี  พนูไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญนาคพทิยาคม
4 นายโกวิทย ์ ทองอยู่   ผู้อ านวยการโรงเรียนพระนารายณ์
5 นายเกรียงไกร  เต่าค า   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา 
6 นายวินัย  ปานแดง   ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีอา่งทอง 
7 นายสง่า  โพธิก์ลีบ   ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
8 นายทนุธรรม  ชัยบุรินทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษด์ิ
9 นางสาวเฉดิฉนั  จนัทร์งาม   ผู้อ านวยการโรงเรียนอลิุตไพบูลยช์นูปถมัภ์ 

10 นายณัฐวุฒิ  พฤศจนัทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
11 นางสาวพรทิพย ์ สุพรรณกลุ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยนาทพทิยาคม 
12 นายวินัย  ธีระศิลป์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา
13 นายเดชา  เทียนศรี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
14 นายทว ี ละอองพราว   รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระนารายณ์ 
15 นายฉตัรชัย  ทานะมัย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
16 นางจรัิฐิติกาล  เจริญสลุง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
17 นางสมศรี  เฉลยมนต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม
18 นายเรืองศิลป์  หลวงวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม
19 นายวีระ  มุขลาย ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
20 นางนิภา  ค าเพชร ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
21 นางสุนีย ์ พนูทอง ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
22 นายสันติ  ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจนัวิทยาคม
23 นางวัลภา  วัฒนกลุ ครู โรงเรียนค่ายบางระจนัวิทยาคม
24 นางวิไลวรรณ  กล่ินสุคนธ์ ครู โรงเรียนค่ายบางระจนัวิทยาคม
25 นางปราณี  ข าศรี ครู โรงเรียนค่ายบางระจนัวิทยาคม
26 นายนิทัศน์  รอดช้าง ครู โรงเรียนค่ายบางระจนัวิทยาคม
27 นายธรรมนูญ  วิทยานันท์ ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา
28 นายธีระภัทท์  โอภาศ ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา
29 นางกณัณ์อลิน  จรุงธนารัชต์   ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ อา่งทอง 
30 นางรุ่งรัตน์  ส่งศิริ ครู โรงเรียนสรรพยาวิทยา
31 นายอคัรินทร์  ฤกษ์วิจติรัตน์ ครู โรงเรียนสรรพยาวิทยา
32 นางอารี  พชัราภา ครู โรงเรียนสามโกว้ิทยาคม
33 นางสาวจนิตนา  ส่ือแสงทอง   ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
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34 นางสาวศิริรัตน์  เศรษฐสกล   ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
35 นายพสิิฏฐ์  นาคสังข์ ครู โรงเรียนหันคาพทิยาคม
36 นายขจรศักด์ิ  สถริวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนหันคาพทิยาคม
37 นายชาตรี  ดีประสิทธิ์ ครู โรงเรียนหันคาพทิยาคม
38 นางพรทิพย ์ ดีประสิทธิ์ ครู โรงเรียนหันคาพทิยาคม
39 นายราเมศ  เลียบส่ือตระกลู ครู โรงเรียนหันคาพทิยาคม
40 นางกศุล  เกดิม่วง ครู โรงเรียนหันคาพทิยาคม
41 นางพเยาว ์ แสงสวิทย ์  ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
42 นายศักดา  เดชมา   ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
43 นางพรสวรรค์  กล่ ารักษ์   ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
44 นายไฉน  ม่วงแกว้   ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
45 นายเฉลิมเกยีรติ  ศรีนวล   ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
46 นายวิชัย  ชัยประทุม   ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
47 นางยพุนิ  กล่ ารักษ์   ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
48 นางสาวสุริยา  จนัทร์เนียม   ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
49 นางพสิิณี  ยี่โถขาว ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
50 นางสายมณี  ฮองกลุ ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
51 นางสาวปาณนาถ  จนัทร์สุเทพ ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
52 นางสุไมตรี  นามบัวน้อย   ครู โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
53 นางสุภาพร  ช่อมณี ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
54 นางสาวนันทกา  แกว้ล้อม ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
55 นางศรีสุดา  บุญข า ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
56 นายคูณ  รักวงษ์ ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา
57 จา่อากาศเอกสมชัย  เถาว์หมอ ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
58 นางสาวอรพรพรรณ  สืบศักด์ิ ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
59 นายถวิล  เกตุถาวร ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
60 นายรักไทย  อว่มวิไลย ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
61 นายประยรู  สุรตระกลู ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
62 นางวันดี  มีทอง   ครู โรงเรียนชัยนาทพทิยาคม 
63 นายไฉน  คงสนุ่น   ครู โรงเรียนชัยนาทพทิยาคม 
64 นางสุธีรา  บัวสุนทร   ครู โรงเรียนชัยนาทพทิยาคม 
65 นางสุมาลี  ธรรมเจริญ   ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
66 นางนุชจริา  สุขเพราะนา   ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
67 นายธวัชชัย  ชูตระกลู   ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
68 นายมานพ  นอบน้อม   ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
69 นายชัชวาล  จั่นงาม   ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
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70 นายบุญยงั  บ ารุงพานิชย ์  ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
71 นายบุญถิ่น  โพธิน์า   ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
72 นางสุวรรณา  ปิน่ทองน้อย   ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
73 นางนิราวรรณ  อรุณสวัสด์ิ   ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
74 นายพฒันา  เปรมปราคิน   ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
75 นายวิโรจน์  ห้องดอกไม้ ครู โรงเรียนโตกตูมวิทยา
76 นางรัตนา  พานทอง ครู โรงเรียนโตกตูมวิทยา
77 นางนิยมพร  ทองร้อยยิ่ง ครู โรงเรียนโตกตูมวิทยา
78 นางอจัฉราลักษณ์  ห้องดอกไม้ ครู โรงเรียนโตกตูมวิทยา
79 นางขนิษฐา  วังชากร   ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
80 นายสมชาติ  เผือกเพีย้น   ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
81 นายทศพร  บรรจง   ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
82 นางดารา  วิชัยพาณิชย์ ครู โรงเรียนท่าวุง้วิทยาคาร
83 นางวาสนา  กล่ าเดช ครู โรงเรียนท่าวุง้วิทยาคาร
84 นางอารีลักษณ์  เมืองเจริญ ครู โรงเรียนท่าวุง้วิทยาคาร
85 นางรัชพร  ขยนักลาง ครู โรงเรียนท่าวุง้วิทยาคาร
86 นางฐิติพร  หงษ์ทอง ครู โรงเรียนท่าวุง้วิทยาคาร
87 นางจนัทร์จริา  แกว้วิเชียร ครู โรงเรียนท่าวุง้วิทยาคาร
88 นางสาวสุรัตนา  พนัธุบ์พธิ ครู โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
89 นางสาวราตรี  แกว้ฉ่ า   ครู โรงเรียนบางระจนัวิทยา
90 นางศรีรัตนา  ตันอารีย์   ครู โรงเรียนบางระจนัวิทยา
91 นางสาวสุทัศน์  อคัรเดชากลุ   ครู โรงเรียนบางระจนัวิทยา
92 นายภักตร์  ตาสว่าง   ครู โรงเรียนบางระจนัวิทยา
93 นายมาโนด  พนัธาสุ   ครู โรงเรียนบางระจนัวิทยา
94 นางปราณี  ตัณติอานนท์   ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
95 นางวีรวรรณ  เพง็สมบัติ   ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
96 นายดนัย  พุม่โต   ครู โรงเรียนบ้านขอ่ยวิทยา
97 นางอญัชลี  แตงเขยีว   ครู โรงเรียนบ้านชีวิทยา
98 นางสาวจรัสศรี  สกลพนัธุ์   ครู โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
99 นางนงลักษณ์  ธรรมธุรส   ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

100 นางปราณี  ปาลวัฒน์   ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
101 นายณรงค์ศักด์ิ  รัตนสวัสด์ิ   ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
102 นางดวงดาว  เรืองรุ่ง   ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
103 นายกติติ  แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนบุญนาคพทิยาคม
104 นางธารทิพย ์ ฉตัรวิริยาวงศ์ ครู โรงเรียนบุญนาคพทิยาคม
105 นายอทุัย  ปรีชามานะศาสตร์   ครู โรงเรียนไผ่วงวิทยา 
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106 นายค านวณ  วงษ์สละ   ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
107 นางศศิธร  อนุรักษ์   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
108 นางรุ่งวดี  สมบูรณ์   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
109 นางนิฤมล  วิทยาเอนกนันท์   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
110 นางสาวทิพยว์ัลย ์ กาญจนศิลป์   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
111 นางสาวพรรณนภา  ภูษาทอง   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
112 นางพรภิมล  สมทอง   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
113 นางสุกญัญา  จติร์วิชัย   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
114 นางพวงรัตน ์ ไม้จนัทร์ดี   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
115 นางวิลาวรรณ  ศรีชมภู   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
116 นางวัฒนา  ใจเหมือน   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
117 นางวรรณี  โชคสมบัติ   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
118 นายอ านวย  ทองคง   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
119 นางพรทิพย ์ จนัทร์สุดา   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
120 นางสิริมน  แกว้จนิดา   ครู โรงเรียนพระนารายณ์
121 นางภาณุรักษ์  จนัทร์ไพร   ครู โรงเรียนพฒันานิคม
122 นายวันชัย  ประดับมุข   ครู โรงเรียนพฒันานิคม
123 นางสาวนพวรรณ  เมืองสว่าง   ครู โรงเรียนพฒันานิคม
124 นายสิรวิชญ์  แป้นพยคัฆ์ ครู โรงเรียนพฒันานิคม
125 นายสุเทพ  ขจรศิลป์   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
126 นายมลชัย  กติติศักด์ิมนตรี   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
127 นายศักด์ิสิทธิ์  นามสุวรรณ   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
128 นายอาทิตย ์ ทวีคูณ   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
129 นางขนิษฐา  ดีอว่ม   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
130 นายรวิสุต  ประยรูพนัธ์   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
131 นางมลิวัลย์  กิ่งกาญจนโรจน ์  ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
132 นางวิมลรัตน์  ทับทิมไทย   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
133 นางกลุจริา  กล่ินเกษร   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
134 นางสาวกนกพร  วิงวอน   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
135 นางสาวสุรีย์  บุตรลพ   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
136 นางไพรวัล  วงษ์เจริญสุข   ครู โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
137 ว่าทีร้่อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ า   ครู โรงเรียนโพธิท์อง"จนิดามณี"
138 นางเบญจา  บุญฤทธิ ์  ครู โรงเรียนโพธิท์อง"จนิดามณี"
139 นางปราณีต  ชงกรานต์ทอง   ครู โรงเรียนโพธิท์อง"จนิดามณี"
140 นางจงถนอม  แสวงนิล   ครู โรงเรียนโพธิท์อง"จนิดามณี"
141 นายประเสริฐ  มากระดี   ครู โรงเรียนร้ิวหว้าวิทยาคม 
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142 นายวรพนัธุ์  สืบสายพนัธุ์   ครู โรงเรียนร้ิวหว้าวิทยาคม 
143 นางพลูศรี  เขยีวมรกฏ   ครู โรงเรียนร้ิวหว้าวิทยาคม 
144 นางศรีสถาพร  สุพรรณกลุ ครู โรงเรียนวัดสิงห์
145 นางเบ็ญจมาภรณ์  ไกรลาศ   ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
146 นางพชัรินทร์  พึง่เนตร   ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
147 นายอานนท์  พุม่ขนุ   ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
148 นางบุบผา  ทองประเทือง   ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
149 นางสาวสุมาลี  เฉลยจรรยา   ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
150 นางวิไลวรรณ  เอี่ยมสะอาด   ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
151 นางเนาวรัตน์  เลิศนันทกลุ   ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
152 นางสาวประเทือง  ยิ้มพงษ ์  ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
153 นางกฤษณา  แป้นงาม   ครู โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 
154 นายสมศักด์ิ  สนใจ   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
155 นายนิพนธ ์ ทุง่ทอง   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
156 นายชัยชาญ  สีงาม   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
157 นางสาวพรีพรรณ  ศรินทรัตน์   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
158 นางดุษฎ ี สังขว์ิเศษ   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
159 นางจฑุามาศ  เมฆเจริญ   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
160 นายกษิด์ิเดช  พุม่สาขา   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
161 นางเบญจมาศ  วรภูม ิ  ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
162 นางกฤษณา  เหลืองธรรมชาติ   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
163 นางดวงใจ  พรมชาติ   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
164 นางจฑุามาศ  จนัทนเสวี   ครู โรงเรียนสตรีอา่งทอง
165 นายวรศิลป์  เพช็ร์สุกใส   ครู โรงเรียนสาครพทิยาคม
166 นางกอบแกว้  มุกด์สุวรรณ   ครู โรงเรียนสิงห์บุรี 
167 นางไพเราะ  พรหมประสิทธิ์   ครู โรงเรียนสิงห์บุรี 
168 นางศรีสวัสด์ิ  กรัตนุถะ   ครู โรงเรียนสิงห์บุรี 
169 นายอดิศักด์ิ  อารีศรีสม   ครู โรงเรียนสิงห์บุรี 
170 นายกณัตินันท์  งามข า   ครู โรงเรียนสิงห์บุรี 
171 นายจ ารัส  อนิทร์พยงุ   ครู โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตรอปุถมัภ์"
172 นายสนอง  สกลุทอง   ครู โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตรอปุถมัภ์"
173 นายทวีศักด์ิ  สืบสาย   ครู โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตรอปุถมัภ์"
174 นางละออ  สุดประเสริฐ   ครู โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
175 นางระเบียบ  วัฒนสิงห์ด ารงค์   ครู โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
176 นายมาโนช  ชินบุตร   ครู โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
177 นางสุนันท์  โสนาเรือ   ครู โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
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178 นางวันทนา  บัวทอง   ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
179 นายวิเชียร  แตงออ่น ครู โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม
180 นางเรไร  แจม่กระจา่ง ครู โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม
181 นางลักขณา  พงษ์พานิช ครู โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม
182 นางวันเพญ็  ศุภกจิ ครู โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม
183 นางสุชาวดี  เรืองรุ่ง   ครู โรงเรียนอนิทร์บุรี
184 นางศิริพร  ช้ าเกตุ   ครู โรงเรียนอนิทร์บุรี
185 นางกลุวดี  ศุภสิทธิกลุชัย   ครู โรงเรียนอนิทร์บุรี
186 นางวัชรี  เหรียญทอง   ครู โรงเรียนอนิทร์บุรี
187 นางเปรมฤดี  บริบูรณ์   ครู โรงเรียนอนิทร์บุรี
188 นางสมพศิ  จติต์อาจหาญ   ครู โรงเรียนอนิทร์บุรี
189 นางวรรณา  เงินมี   ครู โรงเรียนอนิทร์บุรี
190 นางเพญ็วิภา  ต้ังทว ี  ครู โรงเรียนอนิทร์บุรี
191 นายเกยีรติศักด์ิ  ชันตะ   ครู โรงเรียนอลิุตไพบูลยช์นูปถมัภ์ 
192 นางสุรีย์  ชัยชนะดี   ครู โรงเรียนอลิุตไพบูลยช์นูปถมัภ์ 
193 นางวันทนีย ์ สีเขม้   ครู โรงเรียนอลิุตไพบูลยช์นูปถมัภ์ 
194 นางซ่อนกล่ิน  ภูป่ระดิษฐ์   ครู โรงเรียนอลิุตไพบูลยช์นูปถมัภ์ 
195 นางจณา  ใจแสน   ครู โรงเรียนอลิุตไพบูลยช์นูปถมัภ์ 
196 นายวีระ  สีเขม้   ครู โรงเรียนอลิุตไพบูลยช์นูปถมัภ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6
1 นายชาญสินธุ ์ กจิแสงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรปราการ
2 นายเอนก  หร่ายเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
3 นายศิริพงศ์  ทีฆะ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ฉะเชิงเทรา
4 นางวิไลลักษณ์  พลูมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
5 นายสถติย ์ สวนพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
6 นางปราณี  ปัน้บัว ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี
7 นายสมบัติ  รัตนคร ผู้อ านวยการโรงเรียนพทุธิรังสีพบิูล
8 นายวงศ์ภิวัฒน์  คงสาคร รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
9 นางสาวพรพมิล  นิยมพนัธุ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี

10 นายอดุม  หมายเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดอมราอกัษรลักษณ์วิทยา
11 นางกนกพร  ดวงยหิวา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
12 นางสาวอรษา  เจริญพร ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
13 นางพชัรินทร์  ตันเจริญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
14 นางจ าเนียร  เทีย่งเจริญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
15 นางประทุม  อมรนพกลุ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
16 นายประยรู  แกว้เหมือน ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
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17 นางสาวสุรีมาตร์  เกษตรภิบาล ครู โรงเรียนดัดดรุณี
18 ว่าทีพ่นัตรีธีรวัฒน์  ตันเจริญ ครู โรงเรียนดัดดรุณี
19 นางลดาวัลย ์ ศิริประเสริฐ ครู โรงเรียนดัดดรุณี
20 นางพชัรีย ์ เอี่ยมอาภรณ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี
21 นางอบุลรัตน์  อมัพรโชติ ครู โรงเรียนดัดดรุณี
22 นางวาสนา  น้อยเชี่ยวกาญจน์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี
23 นายสุรพงษ์  รัตนแสง ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
24 นางสาวพชัรา  ชุนิวารวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
25 นางสุธาทิพย ์ หมอกเจริญ ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
26 นางสุรีย ์ จนัทศร ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
27 นางสมพร  ทองกลู ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
28 นางสมพร  กติติกลู ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
29 นางขวัญเรือน  อรุณพงษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
30 นางพนัธุพ์ศิ  ต้ังจติพทิักษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
31 นางองัคณา  แสงสว่าง ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
32 นางจงกล  ตัณฑ์เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
33 นางพรรณทิพย ์ ตุ่มศิริรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
34 นายวิชาญ  สุวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
35 นายณรงค์  กติินิรันดร์กลู ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
36 นางสุชาดา  แรกต้ัง ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
37 นางสาวชวีพร  เหลืองสุขเจริญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
38 นายส าราญ  จเูจริญ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์2
39 นางรัชนี  จ ารูญโรจน์ ครู โรงเรียนบางคล้าพทิยาคม
40 นายสุเทพ  ทองชูศักด์ิ ครู โรงเรียนบางคล้าพทิยาคม
41 นางมาลี  กนกแกว้ ครู โรงเรียนบางคล้าพทิยาคม
42 นายเสน่ห์  วิจติรกลู ครู โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา
43 นายภูมิพฒัน์  วรรณนภาลัย ครู โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา
44 นางกมลดา  วัฒนเศรษฐ ครู โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา
45 นายสมนึก  อมรวัฒนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา
46 นางลักษณา  ภักดี ครู โรงเรียนดอนฉมิพลีพทิยาคม
47 นายสุเมธ  ริดหมัด ครู โรงเรียนหมอนทองวิทยา
48 นายวุฒ  ซ าสุรีย์ ครู โรงเรียนหมอนทองวิทยา
49 นางพรพณิ  กตเวทิตาธรรม ครู โรงเรียนหมอนทองวิทยา
50 นางวัชรี  และอิ่ม ครู โรงเรียนหมอนทองวิทยา
51 นางสาวนงคราญ  ทองเจอื ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
52 นางวิรัตน์  วิรัชพนัธุ์ ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
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53 นางเพญ็นภา  เวศวงศ์ษาทิพย์ ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
54 นางกนัยา  ตันเจริญ ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
55 นายนิพนธ์  ท้าวพา ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
56 นายนิมิตร  ไทยตระกลู ครู โรงเรียนพทุธิรังสีพบิูล
57 นางสุภาภร  อทิธิโชติ ครู โรงเรียนพทุธิรังสีพบิูล
58 นางสาวอจัฉรา  วัฒนะบุตร ครู โรงเรียนพทุธิรังสีพบิูล
59 นางพรทิพย ์ วงศ์พยคัฆ์ ครู โรงเรียนผาณิตวิทยา
60 นายประภาส  น้อยจนิดา ครู โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
61 นายขจรศักด์ิ  ปานพวงแกว้ ครู โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
62 นางพลูสุข  มาลาทอง ครู โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
63 นางยวุดี  จงูจนัทร์ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
64 นางพรรณี  แสงอรุณ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
65 นายธีรวัฒน์  รัตนวงศ์ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
66 นางอษุา  ศิริรักษ์ ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
67 นางสาววรินทร์พร  หลายประสิทธิ์ ครู โรงเรียนไผ่แกว้วิทยา
68 นายสมเกยีรติ  วัฒนพรไพโรจน์ ครู โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
69 นางนันทยา  เชื้อทอง ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
70 นางณัทภิญญา  ธรรมบ ารุง ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
71 นางสาววันดี  วนภู ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
72 นางอ าไพวรรณ  ธนสถติตระกลู ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
73 นายบัญชา  สรรพชัย ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
74 นางสาวพลัลภา  ร่ืนเริง ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
75 นายสาสิทธิ ์ ภูม่ณี ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
76 นางพรรัตน์  หวังวงศ์เจริญ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
77 นายณรงค์  บุญญาภิสิทธิโสภา ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
78 นายไพศาล  พทุธลีลาศ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
79 ว่าทีร้่อยตรีสงัด  นาคสิงห์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
80 นางสุภาวดี  บุญญาภิสิทธิโสภา ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
81 นายภัสส์กญุช์  ศิริศวร์ชยตุ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
82 นางศิริพร  แทนบุญ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
83 นางชื่นจติ  ชุนหกรณ์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
84 นางสุภาพ  แสงนวกจิ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
85 นางสาวเยน็ตา  จริะโสภณรักษ์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
86 นางสาวสมพศิ  เอี่ยมสุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
87 นางสาวจริา  บุญรักษ์ ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
88 นางพรอนงค์  ล้ิมนราภิรมย์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
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89 นางสาวกญัญาวดี  พึง่เกตุ ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
90 นายสมชาย  เขยีวศิริ ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
91 นางวิมลศรี  แสงเดือน ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
92 นางรัตนา  เกดิมงคล ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง
93 นางพรรณิภา  ศุระศรางค์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
94 นางสุภีลาวัลย ์ ยิ้มเนียม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
95 นายส าลี  ดวงนาค ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
96 นางศรีสุรีย ์ มณฑา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
97 นายไพฑูรย ์ เทพสุวรรณ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
98 นางสาวส าอางค์  จติต์เจริญ ครู โรงเรียนหาดอมราอกัษรลักษณ์วิทยา
99 นางกฤษณา  ออ่นนวม ครู โรงเรียนหาดอมราอกัษรลักษณ์วิทยา

100 นางคันธรส  ศิรินานุวัฒน์ ครู โรงเรียนหาดอมราอกัษรลักษณ์วิทยา
101 นายไพโรจน์  พลีทอง ครู โรงเรียนหาดอมราอกัษรลักษณ์วิทยา
102 นางพรทิพย ์ มธุรพจน์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
103 นายวรนันท์  ทิพยรัตน์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
104 นางปราณี  มณีเทศ ครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจนัทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
105 นางสาวเรณู  ภูมิประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
106 นางเธียรทิพย ์ ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
107 นางวิไล  สิทธิวรรณธนะ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
108 นางสาวพรทิพย ์ สอนพงษ์ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
109 นายบุญโชค  อตัตโนรักษ์ ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
110 นางนภนาง  เสาหงส์ ครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
111 นางวรรณิภา  จนัทร์ฝอย ครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
112 นางกลุนิษฐ์  เบญจวรรณ ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์
113 นายอดุม  ทูลประโคน ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์
114 นายธราพงษ์  วงศ์โยธา ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์
115 นางรพพีรรณ  เรืองรัมย์ ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์
116 นายอดิศักด์ิ  ทรัพยส์อน ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์
117 นางสุคนธรัตน์  อนิทรอ านวย ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์
118 นางสาวสาธินี  ข าสีทอง ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์
119 นางธิติมา  อนิทโมรา ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
120 นางพฒันี  ศรีราษฎร์ ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
121 นายสุวุฒิ  รักวิทย์ ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
122 นายอารี  ปานนพภา ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง
123 นายศักด์ิชัย  ชมมาลี ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว้
124 นางวันทนีย ์ สุคนธาภิรมย ์ ณ  พทัลุงครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว้
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125 นายมติ  ราชรักษ์ ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว้
126 นางรัชนีกร  ไวระวัง ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว้
127 นางลักขณา  ธนสารสิทธิกร ครู โรงเรียนราชวินิตบางแกว้
128 นางสุชานี  จนัทร์ช่วง ครู โรงเรียนบางแกว้ประชาสรรค์
129 นางกฤษณา  ชาลีเครือ ครู โรงเรียนบางแกว้ประชาสรรค์
130 นายสมนึก  ออ่นจนัทร์ ครู โรงเรียนบางแกว้ประชาสรรค์
131 นางรุจริา  ทิพยรัตน์ ครู โรงเรียนหลวงพอ่ปานคลองด่านอนุสรณ์
132 นายภุชงค์  จนัทร์เปล่ง ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
133 นางสาวรุจาภา  สัมมา ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
134 นายอ าพล  สุวรรณโฆษิต ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
135 นางสาวเพญ็แข  งามดวงใจ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
136 นายวินัย  นุชอนิทร์ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
137 นางเพชรา  ทูลประโคน ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
138 นายไพบูลย ์ ชัชวาลยส์ายสินธ์ ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
139 นางพทิยา  บุญยนื ครู โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกจิวิทยาคม
140 นายสุรินทร์  เชี่ยวพานิชย์ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7
1 นายเลิศศักด์ิ  พรหมประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
2 นายอ านวยพร  ทรัพยค์ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
3 นางสาวพรทิพย ์ บรรจุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
4 นายสุชิน  วรรณฉวี ศึกษานิเทศก ์
5 ว่าทีร้่อยตรีสรยทุธ  สืบแสงอนิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพทิยากร"
6 นายรังสรรค์  พลูแยม้ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์
7 นายนิวัฒน์  พฒันไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ์
8 นายสมศรี  งามดี ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บ ารุง
9 ว่าทีร้่อยตรีโจทย ์ แดงจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเกษมพทิยา

10 นายทองพนู  ใจประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนอรัญประเทศ
11 นายปรีชา  สุสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
12 นายชัยธวัช  บุญมา รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
13 นางปุณณภา  ล้ิมไพบูลย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
14 นายจนัทศิล  ขอดทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนประจนัตราษฏร์บ ารุง
15 นางถวัลยศ์รี  อนันต์มานะชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนสระแกว้
16 นายอ านวย  เภตรา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังน้ าเยน็วิทยาคม
17 นางสุจติรา  สดีวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลองน้ าใสวิทยาคาร
18 นางเสาวคนธ์  กหุลาบเพช็ร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอรัญประเทศ
19 นายสมสุข  สว่างค า ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
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20 นางเพญ็แข  เรืองพาณิชย์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
21 นางอนงค์ลักษณ์  ณ  นคร ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
22 นางอรุณีย ์ พทิักษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
23 นายพยพั  ศริยานนท์พนิิจ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
24 นางสาวรัชนี  ธานินทราวัฒน์ ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
25 นางอญัชลีพร  วุฒิชาติ ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
26 นางสาวศิริรัตน์  โชติธรรม ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
27 นางจนัทิพา  ยี่กะแพทย์ ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
28 นางกฤษณา  ขนัแสง ครู โรงเรียนปิยชาติพฒันา
29 นายอาคม  กมลยะบุตร ครู โรงเรียนปิยชาติพฒันา
30 นางมลิวัลย ์ เมฆบวร ครู โรงเรียนปิยชาติพฒันา
31 นางวันเพญ็  ค าบุศย์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพทิยากร"
32 นางโชติกา  ประณตนันต์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพทิยากร"
33 นายณัฐพงษ์  พงษ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพทิยากร"
34 นางชวลี  ภควัตมนตรี ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพทิยากร"
35 นางสุภาวดี  จารุทะวัย ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพทิยากร"
36 นายวุฒิพงษ์  บุญสนอง ครู โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
37 นางวัลภา  อุ่นเรือน ครู โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
38 นางยพุา  ล าเจยีก ครู โรงเรียนองครักษ์
39 นางสาวอ าภา  แกว้ภราดัย ครู โรงเรียนองครักษ์
40 นายเกษม  ฐิติกลุ ครู โรงเรียนองครักษ์
41 นายนิพนธ์  แสงสว่าง ครู โรงเรียนองครักษ์
42 นางสาวนิภาพรรณ  ปิน่มั่น ครู โรงเรียนปราจณิราษฏรอ ารุง
43 นายชวลิต  ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนปราจณิราษฏรอ ารุง
44 นางอมัพร  ถกลประจกัษ์ ครู โรงเรียนปราจณิราษฏรอ ารุง
45 นางผ่องศรี  ดีจริง ครู โรงเรียนปราจณิราษฏรอ ารุง
46 นางชวนพศิ  เกตุเพช็ร ครู โรงเรียนปราจณิราษฏรอ ารุง
47 นายเล็ก  นิลผ้ึง ครู โรงเรียนปราจณิราษฏรอ ารุง
48 นางแดงต้อย  ด่ังหัง่ซ้ิน ครู โรงเรียนปราจณิราษฏรอ ารุง
49 นางศิริมา  หิรัญรัตน์ ครู โรงเรียนปราจณิราษฏรอ ารุง
50 นางทัศนีย ์ ลอยป้อม ครู โรงเรียนปราจณิราษฏรอ ารุง
51 นางสาวบังอร  ไชยม ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
52 นางนงนุช  พทิักษ์ธนานนท์ ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
53 นายชัยวัฒน์  ไฝเจริญมงคล ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
54 นางเพญ็ศรี  เขม็เศรษฐ ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
55 นายวันชัย  ชัยรัตนศิลป์ ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
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56 นายสมบัติ  เสริมศิลป์ ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
57 นางเนาวรัตน์  ชาญชัยวรวิทย์ ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
58 นางสาวทิพรัตน์  เฮงตระกลู ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
59 นางสุชีรา  อศัววิภาส ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
60 นางนันทกญั  ธนพาพงษ์ ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
61 นางอรพณิ  สุขใจ ครู โรงเรียนปราจนีกลัยาณี
62 นางสาวอรพณิ  วงษ์พาสกลาง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
63 นายชัยมงคล  รามัญ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
64 นายชาญณรงค์  นาคสวัสด์ิ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
65 นายสมชาย  ความเพยีร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
66 นางสาวชนามาศ  แกว้วิเชียร ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
67 นายสุรพงษ์  วีระพงษ์ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
68 นางสาวพรทิพย ์ ทรงนวรัตน์ ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
69 นายวรพงษ์  แจม่จา้ ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บ ารุง
70 นายบรรจง  ค าขจร ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
71 นางทิติยา  พลูทรัพย์ ครู โรงเรียนกบินทร์บุรี
72 นางจนัทรีวรรณ  ศรีอยู่ ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
73 นางสมใจ  จนัทสี ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
74 นายชินวร  งามศรี ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
75 นายชิงชัย  ว่องไว ครู โรงเรียนมณีเสวตรอปุถมัภ์
76 นายเกรียงศักด์ิ  คังคายะ ครู โรงเรียนมณีเสวตรอปุถมัภ์
77 นายณัฐพงษ์  กติติพงศ์พทิยา ครู โรงเรียนมณีเสวตรอปุถมัภ์
78 นางนวภรณ์  ฉายวัฒนะ ครู โรงเรียนมณีเสวตรอปุถมัภ์
79 นายปรีชา  กนัตรง ครู โรงเรียนประจนัตราษฏร์บ ารุง
80 นางอารี  วีระจติต์ ครู โรงเรียนประจนัตราษฏร์บ ารุง
81 นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค ครู โรงเรียนประจนัตราษฏร์บ ารุง
82 นางสาวศรีวนา  นิมูลชาติ ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
83 นางสุพตัรา  เชยชัยภูมิ ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ
84 นางสาวสุจติรา  ซ่ิวส าราญ ครู โรงเรียนสระแกว้
85 นายประเวศ  พลเจริญ ครู โรงเรียนสระแกว้
86 นางประเทือง  รอดไพบูลย์ ครู โรงเรียนสระแกว้
87 นายบุญเกดิ  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวังน้ าเยน็วิทยาคม
88 นายสมศักด์ิ  เรืองศรี ครู โรงเรียนวังน้ าเยน็วิทยาคม
89 นางอรุณี  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนวังน้ าเยน็วิทยาคม
90 นางสุพรรณี  ทิพยนันท์ ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
91 นายวินัย  ทักษ์คีรี ครู โรงเรียนทัพพระยาพทิยา
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8

1 นายปกรณ์  วงศ์สวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์
2 นายรัชชัยย ์ ศรสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
3 นายประทีป  จ าปาศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
4 นายภูริวรรฒก ์ แยม้สุคนธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ
5 นายวิสรรณ  พลเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ราชบุรี
6 นายชนะ  อปราชิตา ผู้อ านวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อปุถมัภ์
7 นายประยรู  สุธาบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
8 นายคติ  หงษ์วิไล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี
9 นายจกัรา  นันทวิสุทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

10 นายนิมิตร  ศรีสิทธิชูชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
11 นายพนิิจ  ทองเสริม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
12 นางสาวพมิศิริ  สิทธิสาตร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
13 นางณัฐณี  วิภาสกตัญญู ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
14 นายอ าพร  มิตรธรรมศิริ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
15 นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกลุ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
16 นางกชมล  ศรีณรงค์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
17 นางอมรา  นาคผจญ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
18 นายปรีชา  อนันต์พนิิจกลุ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
19 นางอบุล  ดีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
20 นายเจริญ  ดีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
21 นางศุจรัิตน์  สุระวิโรจน์ ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
22 นางสุภางค์  วงษ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
23 นางสาวณัจฉริยาร์  พลสุลจริต ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
24 นายจรูญ  มณีงาม ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
25 นางศรีสมวงษ์  สุขคันธรักษ์ ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
26 นางสาวปิยะนาฏ  ไกรสิงห์เดชา ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
27 ว่าทีร้่อยตรีเสริมพงศ์  เอี้ยงผล ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
28 นางสาววรรณา  ไชยศรี ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
29 นางกมลนิตย ์ กมิพร ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
30 นางลัดดา  วรรณฤกษ์งาม ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
31 นางสุกญัญา  แยม้สุคนธ์ ครู โรงเรียนแคทรายวิทยา
32 นางจารุณี  ธรรมพฒุ ครู โรงเรียนแคทรายวิทยา
33 นายประเสริฐ  พทุจริะ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
34 นายวิสุทธิ ์ สิทธิการ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
35 นายประทิน  สุวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
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36 นางบุญสม  ศรแผลง ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
37 นางชไมพร  ผลพรไพบูลย์ ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
38 นางจรรยา  อาริยาธนากลู ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
39 นางกฤษณา  ตะปานนท์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
40 นางสมสุข  วงศ์สกลุ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
41 นางสาวพเยาว์  เหม่งเวหา ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
42 นายพลพฒัน์  บุณยะบูรณ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
43 นางสาวสอิ้ง  ผกาแกว้ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
44 นายสุรัติ  สวนสมจติร ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
45 นางกญัญา  ศรีวิไล ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
46 นางจริยา  น้อยโสภา ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
47 นางจนัทนา  สมบุญ ครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
48 นางพชัรินทร์  โรจนวิทย์ ครู โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกศุลกจิพทิยาคม
49 นางสุประวีณ์  รัศมีตรีเนตร ครู โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกศุลกจิพทิยาคม
50 นางสาวปัญจวรรณ  ต้ังวิรุฬห์ ครู โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกศุลกจิพทิยาคม
51 นางสาวจงรักษ์  โชคถาวร ครู โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม
52 นางสาวสุพศิ  เสนียว์งศ์  ณ  อยธุยา ครู โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม
53 นางสาวยพุาพรรณ  สัตยธ์รรม ครู โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม
54 นายประภักร์  วรสหวัฒน์ ครู โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม
55 นางสาวทิพสุคนธ์  ศิลปนภาพร ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
56 นางเรียงสา  ทองสมนึก ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
57 ว่าทีร้่อยตรีเกษม  จริยรักษ์วรกลุ ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
58 นางสุนันท์  สกลุณา ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
59 นายจเร  ศิริโต ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
60 นางกมลรัตน์  ภูมิผิว ครู โรงเรียนหนองโพวิทยา
61 นางอนงค์  ฐิติพสุิทธิพงศ์ ครู โรงเรียนหนองโพวิทยา
62 นางวิพา  พลายแกว้ ครู โรงเรียนหนองโพวิทยา
63 นายช านาญ  ใจเยน็ ครู โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
64 นางกลุธิดา  เกตุรามฤทธิ์ ครู โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
65 นายเอนก  เหลาโชติ ครู โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
66 นายปรีชา  จนัทร์นิยม ครู โรงเรียนช่องพรานวิทยา
67 นางสาวจนัทรวรรณ  อยู่เลิศสุขอนันต์ ครู โรงเรียนช่องพรานวิทยา
68 นางพรทิพย ์ ไกรทอง ครู โรงเรียนช่องพรานวิทยา
69 นางวรางคณา  จนัทร์สุขเจริญจนิดา ครู โรงเรียนสายธรรมจนัทร์
70 นางนัยนา  บุญถนอม ครู โรงเรียนสายธรรมจนัทร์
71 นางระพพีตัร  จริะชีวะนันท์ ครู โรงเรียนสายธรรมจนัทร์
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72 นางวรพนิต  ศรีทอง ครู โรงเรียนสายธรรมจนัทร์
73 นางสาวอษุา  ยงัพึง่ ครู โรงเรียนสายธรรมจนัทร์
74 นางวรรณีย ์ กติติอดุมเดช ครู โรงเรียนสายธรรมจนัทร์
75 นายบัญชา  ศิริเรืองชัย ครู โรงเรียนสายธรรมจนัทร์
76 นายกมลพนัธ์  สุขเกษม ครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ
77 นายสมประสงค์  เพิม่สุวรรณ์ ครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ
78 นางจงกลนี  แยม้บางยาง ครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ
79 นางวันทนีย ์ คูหาคติภพ ครู โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา
80 นางจริาภรณ์  ไผ่ทอง ครู โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา
81 นางสมบูรณ์ยศ  แยม้นาศักด์ิ ครู โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา
82 นายส าราญ  แกว้เกดิ ครู โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา
83 นางศิริวรรณ  มิตรธรรมศิริ ครู โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา
84 นายบุญมี  เกดิทรัพย์ ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
85 นางสุวัฒนา  รอบจงัหวัด ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
86 นายเสน่ห์  จนัทร ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
87 นางสาวร าพงึ  ล้ิมเทียมรัตน์ ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
88 นางกลัยา  ประยรูเทพ ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
89 นางสุขกญัญา  แสงอทุัย ครู โรงเรียนปากท่อพทิยาคม
90 นายสมนึก  เจริญสุข ครู โรงเรียนปากท่อพทิยาคม
91 นายประพนัสิน  ศักด์ิเสถยีรพงศ์ ครู โรงเรียนปากท่อพทิยาคม
92 นางจริาภรณ์  นิลประพฒัน์ ครู โรงเรียนปากท่อพทิยาคม
93 นางสาวกรองแกว้  สานุสนธิ์ ครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
94 นางเรืองศรี  ตรีสุคนธ์ ครู โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา
95 นายนพรัตน์  อนิทศร ครู โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา
96 นายด ารงค์  บุญเลิศ ครู โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา
97 นายอ านวย  พนัธ์พานิช ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
98 นางประเทือง  ชัยณรา ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
99 นางจนิตนา  มณีวรรณ ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

100 นายชาตรี  ศรีสุข ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
101 นางจนัทนา  เล้าอารีย์ ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
102 นางพรทิพย ์ ศุภวงศ์ ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
103 นางสุชาดา  วัฒนโยธิน ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
104 นางอรพนิท์  ล าดวล ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
105 นางสาวสนทยา  แช่มนิล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
106 นางสิริยากร  เลิศล้ า ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
107 นางวัลลภา  ใจเยน็ ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
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108 นางพชัรา  สามนปาล ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
109 นางวนิดา  บ่อผล ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
110 นายอานนท์  มัธยมนันท์ ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
111 นายอดิเรก  วงศ์เทียมจนัทร์ ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
112 นายประสาร  ใจจง ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
113 นายสัมพนัธ์  ภาคภูมิ ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
114 นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
115 นางอภิษฐา  สวนเขม้ ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
116 นางศิริกลุ  มูลทองทิพย์ ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
117 นายอทุัย  อนิทจกัร์ ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
118 นางเกศิณี  ทับทิมชัย ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
119 นายศิวภาคย ์ ยนิดี ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
120 นางสาวพรทิพย ์ ด ารงพานิช ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
121 นางอณัณ์ชญาน์  ประสมทรัพย์ ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
122 นางอ าพา  ปลาทอง ครู โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อปุถมัภ์
123 นางโสภิณ  อยู่เป็นสุข ครู โรงเรียนท่าเรือพทิยาคม
124 นางสาวอรพนิท์  เรืองศุภนิมิต ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
125 นางจรีุพร  ปราบสุธา ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
126 นางอรพนิ  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
127 นายด ารงศิลป์  ทองเชื้อ ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
128 นายสุจริต  เชาวรักษ์ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
129 นายธีรพล  วุฒิเนตร ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
130 นางสาวรัตนา  เจยีมบุญ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
131 นางสาวอญัชลี  สรวิสูตร ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
132 นายนิธิวิทย ์ ปูรณะสุคนธ์ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
133 นายสมชัย  สนฉตัรทอง ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
134 นางยพุนิ  จงธนเศรษฐกลุ ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
135 นางอรวรรณ  ปราบหนองบัว ครู โรงเรียนพงัตรุราษฎร์รังสรรค์
136 นางรุ่งวนา  สุดจติต์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติฯกาญจนบุรี
137 นายจ ารัส  คมข า ครู โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9
1 นางสาวรุ่งเรือง  สนธิเณร ศึกษานิเทศก ์
2 นางถนอมศรี  กฤษประจนัต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นางสุพตัรา  เพชรล้ า นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
4 นายค ารณ  รูปสูง ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 3
5 นายนพดล  เด่นดวง ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
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6 นายสุชาติ  ศรีแดงบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา
7 นายท านอง  ดวงแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนตล่ิงชันวิทยา
8 นางส าราญ  วิเชียรณรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 3
9 นายราเชนทร์  ทิพเนตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา

10 นายวิชัย  พานิชวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย"์
11 นางนงลักษณ์  ศุภโสภณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง
12 นายสมชาย  พทิักษ์วงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอู่ทอง
13 นายปัณณวัฒน์  ภัยพทิักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพอ่เงินอนุสรณ์
14 นายสมศักด์ิ  วงศ์หงษ์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา
15 นางสาววลัยพร  ชัยประเสริฐสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
16 นายดิลก  อภิรักษ์ขติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ
17 นายณัฐวุฒิ  ปล้องเจริญ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
18 นางบงกชพรรณ  แสงสุข ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
19 นางอรวรัตม์  เชียงเงินธัญกลุ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
20 นายทองอาบ  ทัง่ดี ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
21 นางอรสา  นาคใหม่ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
22 นางศิริรัตน์  กางกั้น ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
23 นางณัฐลักษณ์  อ่ าทอง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
24 นางสุวิมล  จ าปาสัก ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
25 นายเกษม  มีสง่า ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
26 นางจ านงค์  รักการดี ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
27 นางสาวกรองทอง  เขยีนทอง ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
28 นายธนา  กล้าเขตการ ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
29 นายธนู  จนัทร์ลอย ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
30 นางสมรัก  พานิชวงษ์ ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1
31 นางอารี  ล้ิมลมัย ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1
32 นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1
33 นางพรทิพย ์ ทิพยภ์ักดี ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1
34 นางกรรณิกา  ฝึกวาจา ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 3
35 นางสุทธิภรณ์  สุขเกษม ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 3
36 นายทรงวุฒิ  อยู่วงษ์อั๋น ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 3
37 นางล ายอง  รอดโฉมฉนิ ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
38 นางสัญญา  ชาดิษฐ์ ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
39 นายนิรันดร์  พมิใจใส ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
40 นางศุภัควัลย ์ แสงคู่วงษ์ ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
41 นางสุปราณี  ผ่องศรี ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
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42 นางพรทิพย ์ ปานชา ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
43 นางสาวกรพนิธุ ์ คุณกะมุต ครู โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษด์ิ
44 นายมนต์  วงษ์วิจารณ์ ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
45 นางจริาภรณ์  ชูสาลี ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
46 นางพรรณา  ผิวเผือก ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
47 นางรัชนี  สารพฒัน์ ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
48 นางรัชนี  แสวงทอง ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
49 นางกญัญา  เมฆฉา ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
50 นางเพญ็ศรี  เปล่ียนโปร่งวิทย์ ครู โรงเรียนบางล่ีวิทยา
51 นางจนิตนา  ศรีพมิลพนัธุ์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง
52 นายมานะ  สุวรรณฤทธิ์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง
53 นางนงเยาว์  คล้ายสินธุ์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง
54 นายไพรัช  ธรรมวิชิต ครู โรงเรียนสงวนหญิง
55 นางสุธีรา  วงศ์ชวลิต ครู โรงเรียนสงวนหญิง
56 นางรัชนีกร  เนตรอนงค์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง
57 นายสุภศิลป์  ดอกรังกลู ครู โรงเรียนสงวนหญิง
58 นายนพพร  วงษ์วรรณดี ครู โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
59 นายมณฑล  พลเสน ครู โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
60 นายสุกล  ชัยวงศ์ ครู โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยา
61 นางสาววารี  คชศิลา ครู โรงเรียนสองพีน่้องวิทยา
62 นางล ายรู  เรือนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
63 นายมนตรี  สุดโต ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
64 นางสาวบังอร  นาคศิลป์ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
65 นายสามารถ  วัฒนไกร ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
66 นางสาวราตรี  ทองสุขดี ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
67 นายสราวุฒิ  ก าลังแพทย์ ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
68 นายมานพ  ดวงแกว้ ครู โรงเรียนหรรษาสุจติต์วิทยา 2
69 นางสุชาดา  สุนทรเนตร ครู โรงเรียนหรรษาสุจติต์วิทยา 2
70 นางพยงุศรี  หอมสุวรรณ ครู โรงเรียนหรรษาสุจติต์วิทยา 2
71 นายปัญญา  แกว้หอมค า ครู โรงเรียนหรรษาสุจติต์วิทยา 2
72 นางนงเยาว์  จริะสถติยพ์ร ครู โรงเรียนอู่ทอง
73 นางอมรพรรณ  กติติภควัต ครู โรงเรียนอู่ทอง
74 นางสาววิภา  สาครเสถยีรกลุ ครู โรงเรียนอู่ทอง
75 นายประจวบ  ศรีเหรา ครู โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
76 นายนันทชัย  แกว้วิชิต ครู โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
77 นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกจิ ครู โรงเรียนด่านช้างวิทยา
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78 นายวินิจ  กล้าหาญ ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
79 นางสาวปัทมา  เผือกหอม ครู โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 6
80 นางสุพตัรา  บุญเมือง ครู โรงเรียนศรีประจนัต์ "เมธีประมุข"
81 นางสุวรรณา  วงษ์วรรณดี ครู โรงเรียนศรีประจนัต์ "เมธีประมุข"
82 นางสุทิน  เสียดขนุทด ครู โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
83 นางสุพฒันา  แหวนเพชร ครู โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
84 นายส าเริง  อยู่ประจ า ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
85 นางประไพพศิ  ส่ือพทุธมนตรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
86 นางสาวดวงรัตน์  ประศาสน์วิทย์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
87 นางมุกดา  พลูศรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
88 นายสมศักด์ิ  จนัทร์หงษ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
89 นางสาวสมพร  ปาริจฉตัต์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
90 นางพชัรินทร์  งามมุข ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
91 นายชาญศักด์ิ  นิธิปฏิคม ครู โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา
92 นางสาวธนาคม  ตันตยานุวัตร ครู โรงเรียนคงทองวิทยา
93 นางปารมรัตน์  เชื่อมสามัคคี ครู โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ
94 นางจนิดา  เนตรโพธิแ์กว้ ครู โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ
95 นางพนมพร  บุญเรืองลือ ครู โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ
96 นางสาวอรพนิท์  เอี่ยมพนัธ์ ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา
97 นายธวัชชัย  สุริยะฉาย ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา
98 นางสมพร  ศรีปักษา ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา
99 นางบุหงา  พฒันศิริ ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา

100 นายประยทุธ์  ภูรุ่่งเรือง ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา
101 นางสุจติรา  เดชป้อง ครู โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
102 นายก าพล  พนูเพชร ครู โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
103 นายปรีชา  ยิ้มถนอม ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
104 นายสิทธิพงษ์  ลพานุวรรตน์ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
105 นางอลิสา  สารอต ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
106 นางบุญทอง  รักษาผล ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
107 นางอรุณรัตน์  ดิศรินทร์ไตรภาดา ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
108 นางสาวเกยรู  สุขะกาญจน์ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
109 นายวินิจ  แจง้ใจ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
110 นายณพศั  เรืองกาญจนสุรีย์ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
111 นางมลิสา  วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
112 นางศิรินทิพย ์ เด่นดวง ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
113 นายณรงค์  รวมจติร์ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
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114 นางรจนา  สายสุวรรณ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
115 นางนิพาพร  สนประเสริฐ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
116 นายสมชัย  บุญญานิติพงษ์ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
117 นางสาวราศี  กลุสิงห์ ครู โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม
118 นายธนภัทร  จนัทะวงษ์ ครู โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม
119 นางสุบัญ  สมบูรณ์พร ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์
120 นางสุชาดา  ยิ่งเจริญ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์
121 นางสาววิไล  ตันเสียงสม ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
122 นายเสน่ห์  กลุเรือง ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
123 นางวาสนา  โศภิตวจนะ ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
124 นางวไลพร  แกระวงค์ ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
125 นายศรัณย ์ ดาราทอง ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
126 นายสุรพล  กณัหา ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
127 นางชญาภา  มณีสุธรรม ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
128 นางกมลทิพย ์ วิบูลยช์าติ ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
129 นายถวัลย ์ พึง่เงิน ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์
130 นายมนตรี  สมไร่ขงิ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์
131 นางสุจติรา  ปัน้หยา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์
132 นางมณัธฎา  ยตุตานนท์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์
133 นางสิริพร  วงศ์โกมลเชษฐ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์
134 นางพรรณา  จนัทร์วาววาม ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์
135 นายสุบิน  เชียงฉี ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์
136 นางจนัทร์เพญ็  ฐิตเวท ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
137 นางสาวกนัยารัตน์  ฤทธิบ์ ารุง ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
138 นางเพญ็จติต์  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
139 นางเรณู  จ าปา ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
140 นางอารีย ์ พลูศรี ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
141 นางเพญ็ศรี  ก าเนิดศุข ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
142 นางพรปวีณ์  โคเลิศ ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
143 นางวิภาดา  กล่ันหวาน ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
144 นายนิสิต  มาสมบูรณ์ ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
145 นางสาวอทุัย  บุญมาดี ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
146 นายอ าพล  ทรัพยส์มบูรณ์ ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
147 นายชาญชัย  กจิสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
148 นายกมล  ประทีปธีรานันต์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
149 นางสิริมา  รัชวัฒนะ ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
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150 นายประหยดั  ก๋ านารายณ์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
151 นางกนัยาลักษม์  ภูประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
152 นางสมศรี  เล้ียงบ ารุง ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
153 นางสาวละออ  โตเล้ียง ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
154 นางสุภัทรา  วงศ์พพิธิ ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
155 นางศิริเพญ็  สุทธิประภา ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
156 นางสาวจนัทร์เพญ็  จริะรัตนาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา
157 นางสาวจรีารัตน์  ปีมณี ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเขว้ิทยาคม
158 นางอ าภาพนัธุ ์ ธานินทร์ธราธาร ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเขว้ิทยาคม
159 นางทัศนีย ์ อคันิตย์ ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเขว้ิทยาคม
160 นางสมสกลุ  จติราพเินตร ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเขว้ิทยาคม
161 ว่าทีร้่อยโทสมพงษ์  เล้าสุขสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเขว้ิทยาคม
162 นายฉลอง  ชื้นประไพ ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเขว้ิทยาคม
163 นางสาวกสุุมา  ชุ่มบุญชู ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
164 นายศรียทุธ  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
165 นายอ านวย  อนิทา ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
166 นางกิ่งแกว้  จารุกรุณา ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
167 นายวรวิทย ์ คงทน ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
168 นางเครือวัลย ์ ประชาพพิฒั ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
169 นายพรีะ  จนัทรวงศ์ ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
170 นางสุกานดา  นาคศิลป์ ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
171 นางสุรีย ์ มีมงคล ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
172 นายวรากร  ภูมิอไุร ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
173 นางนลินี  แสนเสนา ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
174 นางภัทรภร  วงศาชโย ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
175 นางฐานิตา  ดอกไม้จนี ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
176 นางโฉมสุดา  กล่ินเมือง ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
177 ว่าทีร้่อยตรีชัยวัฒน์  ฟา้เฟือ่งวิทยากลุ ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
178 นางดวงพร  บุษบรรณ ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
179 นางชุติกานต์  สังวาลยเ์ดช ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา
180 นางสาวปริศนา  บัวบุศย์ ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
181 นางอรัญญา  ชาวเรือ ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
182 นางจนัทร์เพญ็  ภาคีพนัธ์ ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครปฐม
183 นางนงสมร  พงษ์อภัย ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครปฐม
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10

1 นางเดือนพฤกษา  เพช็รสีเงิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางพติรชาภรณ์  ชุ่มกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก ์
3 นายด ารัส  อนิจนัทร์ ศึกษานิเทศก ์
4 นางพรสรรค์  สุขสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก ์
5 นางกญัญา  วัฒนถาวร ศึกษานิเทศก ์
6 นางณิชกานต์  โถรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก ์
7 นางสาวสุวรรณา  แสงสุริฉาย นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
8 นายสมชาย  ครึกคร้ืน ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี
9 นายร้อง  มะเจี่ยว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

10 นายสุชาติ  ทองสมนึก ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
11 นายสุรเดช  สมเกยีรติกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
12 นายวสรรณ์  น้อยภาษี รองผู้อ านวนการโรงเรียนเบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี
13 นางจารุพรรณ์  อนิจวงจริกติต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
14 นายนุกลู  เสือกล่ิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา
15 นายจรอ  โมกขบ์ุรุษ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
16 นายพลเทพ  ทับศรีนวล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
17 นางนพพนา  บัวสุวรรณ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
18 นางนพมาศ  สายเสน ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
19 นางสาวรองรัตน์  สนเทศ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
20 นายบ ารุง  ศิวสัตตพร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
21 นางปัทมา  ศรีสุโร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
22 นางสายทิพย ์ เล้ียงอยู่ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
23 นายธวัชชัย  บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
24 นางสัณห์พชิชา  ชวนส าราญ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
25 นายวิบูลย ์ หิรัญวงศ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
26 นางเยาวนารถ  พฒัเสมา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
27 นางสุปราณี  แพทยว์งษ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี
28 นางบัวแกว้  ยนืยง ครู โรงเรียนเบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี
29 นางสาวสุนีย ์ สังขสี์เงิน ครู โรงเรียนเบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี
30 นางสาวอญัชลี  ดวงทรัพย์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี
31 นางกมลวรรณ  เกง่กล้า ครู โรงเรียนเบญจมเทพอทุิศจงัหวัดเพชรบุรี
32 นายปรีชา  บุญเลิศ ครู โรงเรียนคงคาราม
33 นายสนั่น  แจม่แจง้ ครู โรงเรียนคงคาราม
34 นางสมพศิ  มงคลโสฬส ครู โรงเรียนคงคาราม
35 นางพวงเพญ็  ศักด์ิทอง ครู โรงเรียนคงคาราม
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36 นางรุจริา  ทับศรีนวล ครู โรงเรียนคงคาราม
37 นายเอกชัย  ภิรมยภ์ู่ ครู โรงเรียนวัดจนัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
38 นางละมัย  รูปน้อย ครู โรงเรียนวัดจนัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
39 นายวิชัย  เรืองแสงอร่าม ครู โรงเรียนดอนยางวิทยา
40 นายชาคริต  พนัธุห์ร่ิง ครู โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา
41 นางเบญจวรรณ  ไกรสวัสด์ิ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
42 นางสาวเพญ็ศรี  บุญญาหาร ครู โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
43 นางสาวสุกญัญา  ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
44 นางดารารัศม์  ศรีวรนารถ ครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
45 นายสุวรรณชัย  คัลธมาต ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
46 นางสาวชมภูนุช  ประเสริฐจติร์ ครู โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
47 นางศรีชัง  อารมยส์ว่าง ครู โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
48 นางส าอางค์  กล่ินงาม ครู โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี
49 นายจ าเนียร  คงเจริญ ครู โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
50 นางทิพยา  ด าข า ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา
51 นายสุวิทย ์ แกว้เจริญ ครู โรงเรียนหนองจอกวิทยา
52 นายมีชัย  วีระเดโช ครู โรงเรียนหนองจอกวิทยา
53 นายทองเฟือ้  เทียมอทุัย ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
54 นายณรงค์  ภานุมาต ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
55 นายยงยทุธ  พลูสุข ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
56 นายสมเจตน์  จนัทร์ออ่น ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
57 นางมาลัย  เลิศอาวาส ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
58 นายปริญญา  เลิศอาวาส ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
59 นายไชยยศ  ธนันทา ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
60 นางวารี  สมใจ ครู โรงเรียนแกง่กระจานวิทยา
61 นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต ครู โรงเรียนแกง่กระจานวิทยา
62 นางกญัญาภรณ์  สมทรัพย์ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
63 นางมนวิภา  เตโช ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
64 นางวัชรีย ์ น้อมกล่อม ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
65 นายอดิพนัธุ ์ ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
66 นางทิมาภรณ์  สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
67 นางสาววิจติรา  ญาณกติติ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
68 นางธัญพร  ลีลาโรจนกลุเลิศ ครู โรงเรียนทับสะแกวิทยา
69 นายสมบุญ  เช้ารุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนทับสะแกวิทยา
70 นางนงเยาว์  สุวรรณกลาง ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา
71 นายชลิต  เพาะผล ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา
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72 นายจ าลอง  ฤกษ์อรุณรัตน์ ครู โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
73 นางวาสนา  ขวัญเมือง ครู โรงเรียนกยุบุรีวิทยา
74 นางสาวภรณี  อรุสาห์ศิลป์ ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี
75 นางวาสนา  แซ่ต้ัง ครู โรงเรียนเตรียมอดุมพฒันาการปราณบุรี
76 นางสาวสุเกยีร  แซ่ต้ัง ครู โรงเรียนเตรียมอดุมพฒันาการปราณบุรี
77 นางสาวปราณีต  ศรีงาม ครู โรงเรียนหัวหิน
78 นายณรงค์  พทิักษ์ชลทรัพย์ ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
79 นายประจวบ  สุวรรณนัง ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
80 นายบุญสม  หุน่เกา่ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
81 นางมลิวัลย ์ ลิมปนชัยพรกลุ ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
82 นางลาวัลย ์ พหลยทุธ ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
83 นายสมพงษ์  พนัธ์ประสิทธิเวช ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
84 นางสาววรรณา  รอดทัศนา ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
85 นางสาวมุกดา  สุขเสง่ียม ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
86 นางสาวณิชาภา  ขนัติศรีสกลุ ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
87 นายมนตรี  ณ  บางช้าง ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
88 นายสุริยะ  ยวุะสุต ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
89 นางสุรีรัตน์  เปล่ียนดวง ครู โรงเรียนถาวรานุกลู
90 นางสาวอญัญาณี  นิลศรี ครู โรงเรียนถาวรานุกลู
91 นางสาวฉนัทนา  ค าช านาญ ครู โรงเรียนถาวรานุกลู
92 นางสาวสุนทรี  เลาหะวิริยะ ครู โรงเรียนถาวรานุกลู
93 นางมาลัย  รอดประดิษฐ์ ครู โรงเรียนถาวรานุกลู
94 นางสาวมาลี  อน้แสง ครู โรงเรียนถาวรานุกลู
95 นายวิมล  ชื่นใจ ครู โรงเรียนถาวรานุกลู
96 นายสุชีพ  มีรักษา ครู โรงเรียนท้ายหาด
97 นางมลิวัลย ์ จติต์ปราณี ครู โรงเรียนสกลวิสุทธฺ
98 นายนิคม  แท่นทรัพย์ ครู โรงเรียนสกลวิสุทธฺ
99 ว่าทีร้่อยตรีสมเกยีรติ  โพธิผ์ลิ ครู โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย

100 นางทิวาทิพย ์ เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย
101 นายนิวัฒน์  บรรจงรักษา ครู โรงเรียนอมัพวันวิทยาลัย
102 นางปราณี  พนัธ์ประสิทธิเวช ครู โรงเรียนบางกะพอ้ม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
103 นางพรทิพย ์ เหล่ากอดี ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
104 นายอดิเทพ  วรรณเรศ ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
105 นางประกอบ  เมฆอาภรณ์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
106 นางพรรณี  วนิชาชีวะ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
107 นายค านวน  ชูชาติ ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
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108 นายเบญจรงค์  น่วมไม้พุม่ ครู โรงเรียนกระทุม่แบน“วิเศษสมุทคุณ”
109 นางสุนภา  ทองตะโก ครู โรงเรียนกระทุม่แบน“วิเศษสมุทคุณ”
110 นายคมสัน  เยี่ยมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนกระทุม่แบน“วิเศษสมุทคุณ”
111 นางอริุยา  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนกศุลวิทยา
112 นางอาภาภรณ์  ศิริอาคเนย์ ครู โรงเรียนออ้มน้อยโสภณชนูปถมัภ์
113 นางวันเพญ็  นาคสุวรรณ ครู โรงเรียนออ้มน้อยโสภณชนูปถมัภ์
114 นายเชน  ปริยะเกตุ ครู โรงเรียนออ้มน้อยโสภณชนูปถมัภ์
115 นางสาววินิตา  เอกอนันทกลุ ครู โรงเรียนออ้มน้อยโสภณชนูปถมัภ์
116 นางมะลิ  แร่เชพร ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
117 นายสุวรรณ  แร่เพชร ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
118 นายธัญญา  กจิชัย ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
119 นางสาวธันยพร  โปสินธุ์ ครู โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
1 นายมนูญ  ศิลปรัศมี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสุนทรี  เศวตอารี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นางกติติธรา  จนัรอดภัย ศึกษานิเทศก์
4 นายส ารวจ  ถนอมศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา
5 นายมนตรี  จนัทรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พทิยา 2
6 นายศักสินธ์  ตันเกยีรติพงัน ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
7 นายเทวัญ  มินทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชนะ
8 นายถาวร  แสงเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนพนุพนิพทิยาคม
9 นายสมพงศ์  เรืองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะสมุย

10 นายธรรมรถ  ภิรมยาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพว่งพรมครวิทยา
11 นายอนันต์  มณีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียาภัย
12 นายวินัย  กรานมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
13 นายเอกชัย  กอธงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนปากน้ าชุมพรวิทยา
14 นายอดุม  ทองเจมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนปะทิววิทยา
15 นายฑีฆาวุฒิ  บุญสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพทิยาคม
16 นายนพรุจ  เขยีวสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน
17 นายปรีชา  พมิล ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา
18 นางนงกาญจน์  เครือหงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พทิยา
19 นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ ครู โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา
20 นายสัญชัย  ศิริสุข ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
21 นางสุนันทา  สถติเสถยีร ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
22 นางลัดดา  ลิกขะไชย ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
23 นางพชัรภรณ์  โภชนาธาร ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี



๖๐๕

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
24 นางรัตนา  ดวงแข ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
25 นางอรวรรณ  ด าประไพ ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
26 นางสุนทรา  ชูศิลป์ทอง ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
27 นางณัฐกานต์  พุม่พนู ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
28 นายสุธรรม  มณีรัตน์ ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
29 นายพสิษฐ์  พสิษฐ์พชัร ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
30 นายสมชาย  เขยีนงาม ครู โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา
31 นางฐิติกานต์  ประกอบศุขราษฎร์ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
32 นายชัยโรจน์  หิริศักด์ิสกลุ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
33 นางพชิามญชุ์  ตันติวิวัทน์ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
34 นางศิริจติต์  แสนเฉย ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
35 นางสุรภี  บุญสุวรรณ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
36 นายบัญชา  วิชัยดิษฐ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
37 นายประมวล  พนัธุว์ิชาติกลุ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
38 นางสุริพร  เพช็รรักษ์ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
39 นางมณฑา  ชาตินฤดม ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
40 นางคนึงนิจ  เทนสิทธิ์ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
41 นางศุภิกา  ชูศรี ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
42 นางสาววันดี  ชาลก ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
43 นางสาวประภาพร  สวัสดิโภชา ครู โรงเรียนมัธยมพชัรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
44 นางอไุรวรรณ  วงศ์ประไพ ครู โรงเรียนมัธยมพชัรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
45 นางจ าเนียร  กาญจนดิฐ ครู โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา 2
46 นายเริงศักด์ิ  เทพเล่ือน ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
47 นางมัลลิกา  แกว้ชลคราม ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สุราษฎร์ธานี
48 นางวัชราภรณ์  ศรีสิทธิยานนท์ ครู โรงเรียนเกาะสมุย
49 นางลัดดา  ทองพบ ครู โรงเรียนเกาะสมุย
50 นายธนิต  ดีทอง ครู โรงเรียนทีปราษฎร์พทิยา
51 นายประยรู  ทองส่งแสง ครู โรงเรียนท่าชนะ
52 นางสาววิราวรรณ  กลางนุรักษ์ ครู โรงเรียนท่าชนะ
53 นางราศรี  แพวิเศษ ครู โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
54 นางพวงจนัทน์  บัวออ่น ครู โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
55 นายอติชาติ  ยวุพงศ์พพิฒัน์ ครู โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
56 นางสุจติรา  บัวลอย ครู โรงเรียนน้ ารอบวิทยา
57 นายพฒันพงศ์  ดาวสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
58 นางอรทัย  เฉลิมพกัตร์ ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
59 นายยทุธพงศ์  นวเลิศปัญญา ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
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60 นายชาติชาย  ไชยขนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
61 นางศิริพร  โพธิเ์พชร ครู โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
62 นางอรวรรณ  วรรณโชติ ครู โรงเรียนเวียงสระ
63 นางกาญจนา  ภูเ่กดิสุข ครู โรงเรียนเวียงสระ
64 นายณรงค์ฤทธิ ์ บุญเกล้ียง ครู โรงเรียนเวียงสระ
65 นายชัยเจริญ  ฮุ่นศิริ ครู โรงเรียนศรียาภัย
66 นางกลัยา  แขวงรถ ครู โรงเรียนศรียาภัย
67 นางสาวศิริเพญ็  พรหมสถติย์ ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
68 นางรจนา  ขวัญคีรี ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
69 นายประจกัษ์  คงตระกลู ครู โรงเรียนปากน้ าชุมพรวิทยา
70 นางสาวพรพศิ  บุญยะศิลป์ ครู โรงเรียนศรียาภัย 2
71 นางอาภากร  ศรีสุพรรณ ครู โรงเรียนศรียาภัย 2
72 นางนิตยา  มุขประเสริฐ ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
73 นางนริศรา  ปราบมาก ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
74 นางอไุรวรรณ  ทองเจมิ ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
75 นางจงพศิ  อนิทรสุภา ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
76 นายสุรพงศ์  ขวัญคีรี ครู โรงเรียนท่าขา้มวิทยา
77 นางปรียา  ชูรังสฤษด์ิ ครู โรงเรียนท่าขา้มวิทยา
78 นางคนึงนิจ  ยวุพนัธ์ ครู โรงเรียนสวีวิทยา
79 นายสมเกยีรติ  แกว้วิจติร ครู โรงเรียนสวีวิทยา
80 นายสมพร  รัตนเทพี ครู โรงเรียนสวีวิทยา
81 นางประยงค์  โกสิทธิ์ ครู โรงเรียนสวีวิทยา
82 นางทัศนีย ์ พว่งแม่กลอง ครู โรงเรียนสวีวิทยา
83 นายวิรัตน์  ขนาบศักด์ิ ครู โรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา
84 นางสุวนีย ์ ทิพยโ์พธิ์ ครู โรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา
85 นายอนันต์  อดุม ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
86 นางอมรรัตน์  สุขะประดิษฐ ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
87 นายสุวิทย ์ มีเดช ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
88 นางจนิตนา  ด้วงค าจนัทร์ ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
89 นายประมวล  ประสมรอด ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
90 นายกมลศักด์ิ  ศรีหมุดกลุ ครู โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา
91 นางสุพตัรา  สันติสถาวร ครู โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา
92 นายฐากรู  โกละกะ ครู โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา
93 นางวาลี  ล้ิมไกรสรรณ์ ครู โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา
94 นางสาวมาลา  คงราช ครู โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา
95 นางปนัดดา  ศรีอดุลยพ์นัธ์ ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
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96 นางรัชชุดา  พรหมสนิท ครู โรงเรียนมัธยมพชัรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
97 นายประโชติ  จนัทร์ทิพยว์ารี ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
98 นายทวิช  หงษ์บิน ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สุราษฎร์ธานี
99 นายฉลาด  สุขเขยีว ครู โรงเรียนท่าอแุทพทิยา

100 นายพรีะพงศ์  วงศ์กองแกว้ ครู โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
101 นางสาวโสภิดา  แทนโชติ ครู โรงเรียนเกาะสมุย
102 นางสาวฐิตินันท์  โชคคณาพทิักษ์ ครู โรงเรียนเกาะสมุย
103 นางประภา  มีแสง ครู โรงเรียนเกาะสมุย
104 นางเรวดี  ฟองมณี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
105 นายวณิชย ์ บุญเลิศกลุ ครู โรงเรียนท่าชนะ
106 นางรัญชนา  ทุมโฆสิต ครู โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
107 นางอนิทิรา  แสงศรี ครู โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
108 นายวิญญงค์  โรจนสารัมภกจิ ครู โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม
109 นายพงษ์ศักด์ิ  บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
110 นางอาภรณ์  เจริญผล ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
111 นายประสิทธิ ์ อนิทรมนตรี ครู โรงเรียนพรุพพีทิยาคม
112 นายสุพศั  ศรีทองไหม ครู โรงเรียนเวียงสระ
113 นางศรีวิภา  ขวัญช่วย ครู โรงเรียนเวียงสระ
114 นายวิโรจน์  ทองหวาน ครู โรงเรียนเวียงสระ
115 นางวันเพญ็  อนิทรมนตรี ครู โรงเรียนเวียงสระ
116 นายมนัสธิป  วัฒิธรรม ครู โรงเรียนพระแสงวิทยา
117 นางสุจริา  สุวรรณกาญจน์ ครู โรงเรียนพระแสงวิทยา
118 นางบังอร  พลไทย ครู โรงเรียนศรียาภัย
119 นางสาวณัฐจรีย ์ ธรรมทัศนานนท์ ครู โรงเรียนศรียาภัย
120 นางกานดา  จนัทร์เพชร ครู โรงเรียนศรียาภัย
121 นางสาวสุวรรณา  ธรรมการัณย์ ครู โรงเรียนศรียาภัย
122 นางองิค์เกตน์  เทพกลุ ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
123 นางเตือนใจ  พลวารินทร์ ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
124 นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
125 นางเบญจพร  คงตระกลู ครู โรงเรียนปากน้ าชุมพรวิทยา
126 นางสมพร  โสพนิ ครู โรงเรียนปากน้ าชุมพรวิทยา
127 นายวิฑูรย ์ นิลพงษ์ ครู โรงเรียนศรียาภัย 2
128 นางสาวดวงพร  เผือกเนียร ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
129 นางพรรณวดี  ฮุ่นศิริ ครู โรงเรียนท่าขา้มวิทยา
130 นายก าธร  ม่วงไตรรัตน์ ครู โรงเรียนท่าขา้มวิทยา
131 นางรัตน์ศุภางค์  พมิพเ์พราะ ครู โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา
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132 นายบุญน า  รองมาลี ครู โรงเรียนด่านสวีวิทยา
133 นางวรกมล  แกว้อศิวร ครู โรงเรียนสวีวิทยา
134 นางจรรยา  คนซ่ือ ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
135 นางสุภา  วงศ์ค า ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
136 นายสานนท์  คนซ่ือ ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
137 นายส าราญ  สมบัติ ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
138 นายก าแหง  ต้ังอั้น ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
139 นางสาวสุนันทา  ขวัญรักษา ครู โรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12
1 นางอ านวย ไตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
2 นายโสภณ  บุรีแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนละอายพทิยานุสรณ์
3 นายประภาส  พรหมแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน
4 นายสามารถ  แต่งอกัษร รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช
5 นายสุธรรม  ช่วยชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
6 นายณรงค์  ทองเพง็จนัทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7 นายเจริญ  ศรีฟา้ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8 นายวิโรจน์  ราชมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด
9 นายรังสิต  เพชรานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

10 นายจ าลอง  ลาภวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีพทัลุง
11 นายยนิดี  วรรณมณี ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา
12 นางละเมียด  ดินเด็ม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
13 นางสาวฉวีวรรณ  กาพยเ์กดิ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
14 นางสายจติ  พนัธรักษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
15 นางนัยนา  รัตนถาวร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
16 นางสมศรี  เรืองแกว้ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
17 นางชไมพร  เล่ียมแกว้ ครู โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช
18 นางสาวศิรินุช  ธนาวุฒิ ครู โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช
19 นายเกษม  โพถาวร ครู โรงเรียนปากพนู
20 นางกรองแกว้  ทองเล่ียมนาค ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
21 นางประไพ  ทองราช ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
22 นางเบญจมาศ  ทองส่งโสม ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
23 นางจรัญญา  มาศบรรเจดิ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
24 นางตมนต์รัตน์  ขนุศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
25 นางอญัชลื  บุญมณี ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
26 นางดารณี  จงกลพชื ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
27 นางอทุัยวรรณ  วรรณพงศ์ ครู โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
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28 นางเปรมจติ  ภริตานนท์ ครู โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
29 นายกษม  ชาติสมบูรณ์ ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอทุิศ
30 นางสาคร  เกื้อเพชร ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
31 นางนิวัชรี  วงษ์ทอง ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
32 นางวรรณภรณ์  พนัธนียะ ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
33 นายวินัย  ก าจรฤทธิ์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
34 นางรัตนา  ไตรยวงศ์ ครู โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม
35 นางกลุณพชัร  นิลสลับ ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอทุิศ
36 นายบุญเยี่ยม  วิเศษสิงห์ ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอทุิศ
37 นางมณฑา  ชินวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาภาคใต้
38 นางประทุมพร  จนัทร์ภักดี ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาภาคใต้
39 นางวิมล  เมืองแกว้ ครู โรงเรียนช้างกลางประชานุกลู
40 นางสารภี  จนิพนัทัง ครู โรงเรียนช้างกลางประชานุกลู
41 นายศิริชัย  นรินทร์ ครู โรงเรียนช้างกลางประชานุกลู
42 นางองิอร  ชัยรัตน์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
43 นางสุรีรัตน์  บุญเกื้อสง ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
44 นายสมโชค  มุณีเกดิ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
45 นางวนิดา  ละลา ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
46 นางเอมวรรณ  ศุภศรี ครู โรงเรียนพปิูนสังฆรักษ์ประชาอทุิศ
47 นางวิลัย  หัตถยิา ครู โรงเรียนพปิูนสังฆรักษ์ประชาอทุิศ
48 นายจรินทร์  เลิศไกร ครู โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม
49 นายจรรยา  ชัยประสพ ครู โรงเรียนทุง่สง
50 นายค านึง  อภัยพงศ์ ครู โรงเรียนทุง่สง
51 นางกษมา  แร่ทอง ครู โรงเรียนทุง่สง
52 นางอารีย ์ พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนทุง่สง
53 นางสาวราตรี  ทับเทีย่ง ครู โรงเรียนทุง่สง
54 นายอดิศักด์ิ  ปฐมปรีชากลุ ครู โรงเรียนทุง่สง
55 นายวิรัตน์  บุญวงศ์ ครู โรงเรียนทุง่สง
56 นางรามวดี  ขนุช านาญ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
57 นางจติรา  ยอดแกว้ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
58 นางจนิตนา  นิยมชาติ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
59 นางอมัพา  ภูมิพชิญด ารง ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
60 นางณัฐนันท์  คงรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
61 นางเพญ็ศิริ  สังขสั์พพนัธ์ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
62 นายอดุม  สุชาติพงศ์ ครู โรงเรียนนาบอน
63 นายปัญญา  พลายชุม ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
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64 นางพวงรัตน์  ทองเทพ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
65 นางอรพนิท์  ชอบประกอบกจิ ครู โรงเรียนปากพนัง
66 นางแสงจนัทร์  หาญเผชิญโชค ครู โรงเรียนปากพนัง
67 นางอรภักด์ิ  ศรีสุรภานนท์ ครู โรงเรียนปากพนัง
68 นางสาวกลัยา  สุวพนัธ์ ครู โรงเรียนปากพนัง
69 นางสาววรวรรณ  วิชิตวาที ครู โรงเรียนปากพนัง
70 นางพวงรัตน์  ถริะโชติ ครู โรงเรียนปากพนัง
71 นางพกิลุ  เรืองรัตน์ ครู โรงเรียนปากพนัง
72 นายมนัส  หาญเผชิญโชค ครู โรงเรียนปากพนัง
73 นายอ านวย  ส่งทวน ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
74 นายบ ารุง  ขทุทกพนัธุ์ ครู โรงเรียนอนิทร์ธานีวิทยาคม
75 นางฉวี  ศรีอทุัย ครู โรงเรียนเกาะขนัธ์ประชาภิบาล
76 นางชาลี  คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
77 นายสราวุธ  สุมนัสพงศ์ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
78 นางสาวอ านวย  ทองนอก ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
79 นายอกัษร  ทองดี ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
80 นายเกรียงศักด์ิ  ทิพยบ์ ารุง ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
81 นายจ าลอง  เพง่บุญ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
82 นางยนิดี  ปรัชญาวรกลุ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
83 นางลัดดา  เพง่บุญ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์
84 นางอรุณศรี  เพชรจู ครู โรงเรียนเสาธงวิทยา
85 นายขจร  สายทอง ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา
86 นางมณฑา  เต็มไป ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา
87 นางละอองรัตน์  พรหมปลัด ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา
88 นางพรรณี  ตรีโชติ ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กยีรติวสุนธราภิวัฒก์
89 นางรัตนา  ยี่โหว๊ะ ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กยีรติวสุนธราภิวัฒก์
90 นางผกามาศ  พรหมอนิทร์ ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กยีรติวสุนธราภิวัฒก์
91 นางสุจริาภรณ์  เพชรศิวานนท์ ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กยีรติวสุนธราภิวัฒก์
92 นายเฉลียว  สุวรรณบ ารุง ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กยีรติวสุนธราภิวัฒก์
93 นายสมยา  มูสิกะ ครู โรงเรียนทรายขาววิทยา
94 นางสุกลัยา  มูสิกะ ครู โรงเรียนทรายขาววิทยา
95 นางสาวสุจติรา  พนัธนิตย์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
96 นายสมบูรณ์  ลอยวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
97 นายวีรยทุธ์  ศิริพรหม ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
98 นางวิลาศ  จนัทร์ณรงค์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
99 นางสาวจรีุ  พลูพพิฒัน์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
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100 นางกสุุมา  สุวรรณโณ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
101 นางวันทนา  บุญละม้าย ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
102 นางมะลิ  พดุละพนัธ์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา
103 นางวณี  รอดนวล ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา
104 นางกติิรัตน์  งามสง่า ครู โรงเรียนคงคาประชารักษ์
105 นางเกษร  สุวรรณมณี ครู โรงเรียนนบพติ าวิทยา
106 นางเครือวัลย ์ เครือเขื่อนเพช็ร ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
107 นายสุมิตร  ส าแดงสาร ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
108 นายไสว  ชีช้าง ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
109 นางรัฏจติา  เห็นพร้อม ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
110 นางศุภร  เวทยาวงศ์ ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
111 นายสมชาติ  ยศถา ครู โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ
112 นายชลอ  เชื้อพงษ์พนัธ์ ครู โรงเรียนขนอมพทิยา
113 นางคัมภีรา  ขนุฤทธิ์ ครู โรงเรียนขนอมพทิยา
114 นายปราโมทย ์ บุญยงั ครู โรงเรียนพทัลุง
115 นางชะออ้น  บุญยก ครู โรงเรียนพทัลุง
116 นางรีวิว  เส้งนุ่ม ครู โรงเรียนพทัลุง
117 นางนันทนา  ชูสิริ ครู โรงเรียนพทัลุง
118 นายสมมาตร  เขมะชัยเวช ครู โรงเรียนพทัลุง
119 นางนุชรินทร์  สุขสง ครู โรงเรียนพทัลุง
120 นายวินัย  เอี่ยมระยบั ครู โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
121 นางพบิูลยว์รรณ  กลุประสูติ ครู โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
122 นายประสบโชค  คงนาลึก ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
123 นายสัมพนัธ์  สังขเ์สน ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
124 นางแจม่พรรณ  ธาดาพรรษวุฒิ ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
125 นางสาวประภาพนัธ์  แป้นพลู ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
126 นายสุรพล  เทพขวัญ ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
127 นางพรรณี  รัตนโกศัย ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
128 นางสาวอญัชุลี  นุ้ยนุ่น ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
129 นางสุภา  บุณยะตุลานนท์ ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
130 นายประมวล  ขทุกาฬา ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
131 นางปิยะวรรณ  เขมะชัยเวช ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
132 นายสวัสด์ิ  พนัธ์ฤทธิด์ า ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถติ
133 นางศุภดี  รัตนบุรี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถติ
134 นางอบุลรัตน์  พราหมณพนัธุ์ ครู โรงเรียนควนขนุน
135 นางมาลินี  บุญหนูกลับ ครู โรงเรียนควนขนุน
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136 นางละออง  คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนควนขนุน
137 นายส าเริง  พฒุขาว ครู โรงเรียนควนขนุน
138 นางนงเยาว์  ภูสั่นติ ครู โรงเรียนควนขนุน
139 นางชนาภา  พลูเพิม่ ครู โรงเรียนควนขนุน
140 นางชุลีพร  จติบรรจง ครู โรงเรียนพนางตุง
141 นายบรรเทิง  จนัทร์ฉาย ครู โรงเรียนอดุมวิทยายน
142 นางเสาวณีย ์ จนัทร์ฉาย ครู โรงเรียนอดุมวิทยายน
143 นายพเิชฎฐ์  เพง่บุญ ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
144 นางสิริพร  หนูคง ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
145 นายสมพงษ์  ชัยฤทธิ์ ครู โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา
146 นายพชิัย  เอยีดใหญ่ ครู โรงเรียนป่าบอนพทิยาคม
147 นายอภินันท์  เกรียงศักดานุกลู ครู โรงเรียนเขาชัยสน
148 นายระวิ  อไุร ครู โรงเรียนปากพะยนูพทิยาคาร
149 นางประทีป  หมวดจนัทร์ ครู โรงเรียนตะโหมด
150 นางสนธยา  วิโสจสงคราม ครู โรงเรียนตะโหมด
151 นางพนัธ์รัตน์  สุขสว่าง ครู โรงเรียนบางแกว้พทิยาคม
152 นายวีรัตน์  จติสวาสด์ิ ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์
153 นายสมพงษ์  สาระอาภรณ์ ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต
154 นายอดุลย ์ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต
155 นายสุรพงศ์  พงศ์สมัคร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
156 นายวีระยทุธ  คุณารักษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
157 นางสารี  ณรงค์ทิพย์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
158 นางศุภร  เจษฎาพงศ์ ครู โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช
159 นางวิลาวัณย ์ บุญทอง ครู โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช
160 นายสมพร  วัชรกาฬ ครู โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช
161 นายขวัญชัย  โฉมทอง ครู โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช
162 นางอาภรณ์  สัตยาสุชีพ ครู โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช
163 นางจลา  สุดวิไล ครู โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช
164 นายเชาว์  สังขจ์นัทร์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
165 นางวงศา  เพง็สงค์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
166 นายพรม  ทองราช ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
167 นางสาวนนทพร  วรรณโสภณ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
168 นายสมพษิร์  รัตนบรรดาล ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
169 นายทวีสิทธิ ์ ด่านสุคนธฺ ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
170 นางนฤมล  ปรุงเสริม ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
171 นางชณัฏฐา  สังขท์อง ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
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172 นางสุวรรณี  คลุมดวง ครู โรงเรียนโยธินบ ารุง
173 นายนิทร  กาญจนถงึ ครู โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
174 นางสาวเพญ็ศรี  สุทธิวงศ์ ครู โรงเรียนท่านครญารวโรภาสอทุิศ
175 นางณัฐปราง  สุจารีย์ ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอทุิศ
176 นายประเชษฐ์  จลุศักด์ิ ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
177 นางอารอบ  ถนิมลักษณ์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
178 นางสมร  พนูเอยีด ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
179 นายสมศักด์ิ  จอกทอง ครู โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม
180 นางพชัรียา  สุวรรณวิโก ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอทุิศ
181 นางกลัยา  ยอดวิจารณ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาภาคใต้
182 นายประพฒัน์  ก าลังเกื้อ ครู โรงเรียนทางพนูวิทยาคาร
183 นายสมชาย  วรรณวาส ครู โรงเรียนทางพนูวิทยาคาร
184 นายไสว  จนัทร์ศิริ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
185 นายไพจติร  แหวนเพชร ครู โรงเรียนบางขนัวิทยา
186 นายบุญธรรม  ทองอนันต์ ครู โรงเรียนช้างกลางประชานุกลู
187 นายประภัทร  รัตนพนัธุ์ ครู โรงเรียนทุง่สง
188 นางนิรมล  เกษราพงศ์ ครู โรงเรียนทุง่สง
189 นางจนัทนา  นาคะรัตน์ ครู โรงเรียนทุง่สง
190 นางสาววารี  สมบูรณ์ราช ครู โรงเรียนทุง่สง
191 นางนันท์นภัส  ขวัญเมือง ครู โรงเรียนทุง่สง
192 นางรัตนา  สันติศักด์ิสกลุ ครู โรงเรียนทุง่สง
193 นางมยรุา  ศฤงคาร ครู โรงเรียนทุง่สง
194 นายณรงค์  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนทุง่สง
195 นายสวัสด์ิ  ศุภศรี ครู โรงเรียนทุง่สง
196 นางศิริภรณ์  ผดุง ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
197 นางวัลลีย ์ ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
198 นายพชิิต  หนูปล้ืม ครู โรงเรียนสตรีทุง่สง
199 นายพศิิษฐ  มวยดี ครู โรงเรียนนาบอน
200 นางสาวกาญจนี  สุขเกื้อ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
201 นายเชิดชัย  วนศิริพงศ์ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
202 นางสุวรรณา  จนัทรโชตะ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
203 นายเรวัตร  รัตนมุณี ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
204 นางอุ่นจติร  ฉายวิริยะ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
205 นายสุทธา  ชาลีทา ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
206 นายสาคร  รัตนจ านอง ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
207 นายสมบูรณ์  บุญญวงศ์ ครู โรงเรียนโศภณคณาภรณ์
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208 นางเพญ็ศรี  แดงงาม ครู โรงเรียนโศภณคณาภรณ์
209 นายทินกร  สมวิวัฒนกลุ ครู โรงเรียนชะอวด
210 นางสรินยา  อดุมศักด์ิ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
211 นายสมหวัง  ฤทธิรงค์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
212 นางบุญพา  บุญศรีโรจน์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
213 นางชลลดา  บุญศิลป์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
214 นายสุชาติ  พรหมอนิทร์ ครู โรงเรียนเสาธงวิทยา
215 นายมงคล  จนัทร์วงศ์ ครู โรงเรียนเสาธงวิทยา
216 นางขนบ  ศรีสุข ครู โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
217 นางสาวนิลุบล  ช้างกลาง ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา
218 นางรัชนี  ชืตรัฐฐา ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา
219 นายณรงค์ธรรม  สุวรรณปาน ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กยีรติวสุนธราภิวัฒก์
220 นายสากล  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กยีรติวสุนธราภิวัฒก์
221 นายเฉลิมเกยีรติ  อุ่นสุข ครู โรงเรียนเขาพงัไกร
222 นางวันทนีย ์ พชืโรจน์ ครู โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย์
223 นายสุริยะ  คชินทร์ ครู โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย์
224 นายธวัชชัย  ชูพนัธ์ ครู โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย์
225 นางประวิง  ชุมทอง ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
226 นายอากร  พงศ์รักธรรม ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
227 นายไสว  แกว้ชื่น ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม
228 นางจารึก  ไชยชนะ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา
229 นางโสภิต  แกว้มีบุญ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา
230 นายมนตรี  ผ่องแผ้ว ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา
231 นายประสิทธิ ์ แกว้มีบุญ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา
232 นางภาวนา  รัตนคช ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา
233 นางละม่อม  เฉวียงหงส์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
234 นายยคุล  อรุณฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
235 นางอรุณี  ตันติวิธิเวท ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
236 นางจริารัตน์  ชัยฤกษ์ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
237 นายจติติชัย  ตันติวิธิเวท ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
238 นางสาวปานจติ  ไชยรักษ์ ครู โรงเรียนพทัลุง
239 นายสมศักด์ิ  ขาวสุต ครู โรงเรียนพทัลุง
240 นางอาภรณ์  นามสังข์ ครู โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
241 นางวิไลวรรณ  ทิพยโสธร ครู โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
242 นางเพญ็ศรี  หอยสกลุ ครู โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
243 นางสาวพรทิพย ์ เกสรา ครู โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม
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244 นางรัชรินทร์  สุทธิศักด์ิ ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
245 นายสายณัห์  เดชสง ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
246 นางพมิพใ์จ  ด้วงนุ่ม ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
247 นางเกศรา  อคัรบวร ครู โรงเรียนสตรีพทัลุง
248 นายวิเชียร  เกตุแกน่ ครู โรงเรียนพรหมพนิิตชัยบุรี
249 นางสุภา  แกว้บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนควนขนุน
250 นางบัณฑิต  แกว้บุญส่ง ครู โรงเรียนพนางตุง
251 นางจ านงค์  พรหมวิเชียร ครู โรงเรียนป่าบอนพทิยาคม
252 นายอดุม  ทองซุ้นห่อ ครู โรงเรียนเขาชัยสน
253 นางจกัรกมล  สุจนิต์โณ ครู โรงเรียนเขาชัยสน
254 นางจฑุารัตน์  สงสุรินทร์ ครู โรงเรียนกงหราพชิากร
255 นางยพุา  พทิักษ์ฉนวน ครู โรงเรียนตะโหมด
256 นายวีระศักด์ิ  วิจติรโสภา ครู โรงเรียนตะโหมด
257 นางสดศรี  เศรษฐสุข ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต
258 นางมยรีุ ส าเภาพล ครู โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์
259 นางทัศนีย ์สุขบัวแกว้ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
260 นางปรุงจติ สุขมาก ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
261 นางวนิดา อไุรรัตน์ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
262 นายปองผดุง ช่วยนุกลู ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
263 นายโชติ ไกรศิริ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
264 นายสมพงศ์ ใฝ่ฝัน ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
265 นายสมพล พรหมรัตน์ ครู โรงเรียนปัญญาวุธ
266 นายเมธา อนิทรกนิฏฐ์ ครู โรงเรียนบางแกว้พทิยาคม
267 นางเกยรู นุ้ยฉมิ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพทิยาคม
268 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพทิยาคม
269 นางยพุา กาแกว้ ครู โรงเรียนป่าพะยอมพทิยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13
1 นางกฤติกา  นิลเพชร นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
2 นางสารภี  จนัทร์เต็ม เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
3 นายยงยทุธ  มณีโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
4 นายภิญโญ  พดุจนี ผู้อ านวยการโรงเรียนยา่นตาขาวรัฐนูปถมัภ์
5 นายสมนึก  อน้เพช็ร ผู้อ านวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
6 นายประพนัธ์  งานดี ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
7 นายชวลิต  เลิศเกยีรติวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์
8 นายประสิทธิ ์ พนประชาเชษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
9 นายสุเทพ  ต้ันเอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง
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10 นายสุธรรม  โสภามัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอา่วลึกประชาสรรค์
11 นายประพนัธ์  วงศ์อภิชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกนัตังพทิยากร
12 นายอนรรฆ  อนิทรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
13 นายมิตร  แสงหิรัญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
14 นายชื่น  ปลอดใจดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกระบี่
15 นายสุเมธ  ชดช้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
16 นางสาวสุนันท์  บุสบล ครู โรงเรียนกนัตังพทิยากร
17 นางมุตตา  พลประสิทธิ์ ครู โรงเรียนกนัตังพทิยากร
18 นางธนาพร  ไชยโรจน์ ครู โรงเรียนอา่วลึกประชาสรรค์
19 นางสาวสุชัญญ์ญา  ตันติพนาทิพย์ ครู โรงเรียนกนัตังพทิยากร
20 นางสาวนวลละออง  เสียมไหม ครู โรงเรียนคันธพทิยาคาร
21 นางสาวกมลรัตน์  ก่ าเซ่ง ครู โรงเรียนทุง่ยาวผดุงศิษย์
22 นางจารุนันท์  แกว้เลิศ ครู โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
23 นางขนิษฐา  บุญประกอบ ครู โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐนูปถมัภ์
24 นายเสริม  มาศวิวัฒน์ ครู โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐนูปถมัภ์
25 นางสุนีย ์ รักษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนรัษฎา 
26 นางนวนศรี  คงรักที่ ครู โรงเรียนวังวิเศษ
27 นางกติติยา  ปราบสงคราม ครู โรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
28 นางสาววิไล  หนูนาค ครู โรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
29 นางสาวสุพร  สินธพรัตนะ ครู โรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
30 นายสุวัตร  ทองหอม ครู โรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
31 นางปรารมภ์  ภูมินาถ ครู โรงเรียนห้วยยอด
32 นางสุจติรา  อตัโถปกร ครู โรงเรียนห้วยยอด
33 นายสุทธิรัตน์  เสนีชัย ครู โรงเรียนห้วยยอด
34 นางวาสนา  ออ่นพลู ครู โรงเรียนห้วยยอด
35 นางสุวรรณา  เกยีรติเมธา ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
36 นางวิยดา  ภูอ่ภิรักษ์ ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
37 นางอารักษ์  เอื้อปัญจะสินธุ์ ครู โรงเรียนสภาราชินี 2
38 นายวิชาญ  มณีโชติ ครู โรงเรียนสภาราชินี 2
39 นายชาญกจิ  เหนือคลอง ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
40 นางสุกญัญา  อนิทรัตน์ ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
41 นางยบุล  กปัตัน ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
42 นางอดุมลักษณ์  โรจนารัตนาพงศ์ ครู โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพทิยา
43 นางเยน็จติ  เชาวลิต ครู โรงเรียนคลองหินพทิยาคม
44 นางอทัยา  ทิพยจ์นัทร์ ครู โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
45 นางพทิยาภรณ์  ปลอดใจดี ครู โรงเรียนเมืองกระบี่
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46 นางนงนุช  ส่งทอง ครู โรงเรียนเมืองกระบี่
47 นางพรเพญ็  สวัสดิภิรมย์ ครู โรงเรียนเมืองกระบี่
48 นางพรรณิภา  ธนะเจริญธรรม ครู โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู
49 นางดวงพร  บูรณชัย ครู โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู
50 นางมาริษา  ไหวพริบ ครู โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู
51 นางนพวรรณ  มะศิริ ครู โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู
52 นางสาวพนูสุข  รัตนเดช ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง
53 นางบุญโญ  ศรีงาม ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง
54 นายสุขมุ  ทองบัว ครู โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
55 นางวรรณี  ศรีวราพนัธุ์ ครู โรงเรียนกนัตังพทิยากร
56 นางเยาวพาณี  สุขการัณย์ ครู โรงเรียนกนัตังพทิยากร
57 นางริยนารถ  ณ  นตร ครู โรงเรียนกนัตังพทิยากร
58 นายประเสริฐ  ไชยการ ครู โรงเรียนกนัตังรัษฎาศึกษา
59 นายทวี  ทองขาว ครู โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
60 นางนันทนา  สังขมณี ครู โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐนูปถมัภ์
61 นายอานนท์  บุญประกอบ ครู โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐนูปถมัภ์
62 นายมณเทียน  สาเหล้ ครู โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐนูปถมัภ์
63 นางวันดี  ประทีปจติร ครู โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐนูปถมัภ์
64 นางจติราภรณ์  บุญแนบ ครู โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐนูปถมัภ์
65 นางสาวดรุณี  ตระการภาสกลุ ครู โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐนูปถมัภ์
66 นางจติสุภา  ทับเทีย่ง ครู โรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
67 นายสุภาคินัย  จนัทรกลู ครู โรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
68 นางธนิสร  บุญเจริญ ครู โรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
69 นายวิชัย  แกว้เลิศ ครู โรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
70 นางฐิติมา  ศิริธร ครู โรงเรียนสภาราชินี จงัหวัดตรัง
71 นายประภาส  มุกดารักษ์ ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
72 นายสัมฤทธิ ์ สิทธิสุข ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
73 นางวรรณชาติ  สิทธิชัย ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
74 นายบุญเริด  ทองดี ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
75 นายวิสาท  กล่อมพงษ์ ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
76 นางรัชวรรณ  ศรีวราพนัธุ์ ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข
77 นายนพดล  ไตรสุวรรณ ครู โรงเรียนคลองหินพทิยาคม
78 นางฤตินันท์  ไชยสงคราม ครู โรงเรียนอา่วลึกประชาสรรค์
79 นางชลาริน  สุขเกดิ ครู โรงเรียนอา่วลึกประชาสรรค์
80 นายอารยะ  ยวงทอง ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
81 นางสุภา  จั่นแกว้ ครู โรงเรียนทุง่ยาวผดุงศิษย์
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82 นางสาวอาริสา  ศรีชาย ครู โรงเรียนทุง่ยาวผดุงศิษย์
83 นายปรีชา  หมั่นทวี ครู โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
84 นายอ านวย  ธนูศิลป์ ครู โรงเรียนรัษฎา 
85 นายวิเชียร  บุญจนัทร์ ครู โรงเรียนรัษฎา 
86 นางมยรีุ  นาคมณี ครู โรงเรียนรัษฎา 
87 นายสุธี  เทพทอง ครู โรงเรียนล าภูราเรืองวิทย์
88 นางพรรณี  ชนสูงเนิน ครู โรงเรียนล าภูราเรืองวิทย์
89 นายบุญช่วย  ธ ารงวิศว ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓
90 นางฬิลาศนี  ศักดามาศ ครู โรงเรียนห้วยยอด
91 นายอดุลย ์ ณ  ระนอง ครู โรงเรียนห้วยยอด
92 นายจริเดช  ศรีประสงค์  ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
93 นายคงศักด์ิ  ปัญจมาตย์ ครู โรงเรียนสภาราชินี 2
94 นางจฑุา  โสมสง ครู โรงเรียนสภาราชินี 2
95 นายสุรพงศ์  เครือจนัทร์ ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
96 นายสุชัด  เจยีวกก๊ ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
97 นายพชร  ชูบัว ครู โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพทิยา
98 นายพพิฒัน์  ปิติ ครู โรงเรียนเมืองกระบี่
99 นางอรุณลักษณ์  ว่องไวทวีวงศ์ ครู โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู

100 นางศิริลักษณ์  เทพดารักษ์ ครู โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู
101 นายเจริญ  ทองแกว้ ครู โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู
102 นางศรีประภา  รัตนมณี ครู โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู
103 นายนริศ  บุญเสริม ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง
104 นางกาญจนา  สังขค์ า ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14
1 นายก าจร  อทุัยวจนพนัธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน
2 นายสมควร  ดิษฐสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีพงังา
3 นายเสรี  บุญทอย ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
4 นายวีระศักด์ิ  ภูข่นัเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
5 นายวัฒนา  จนิดาพล รองผู้อ านวยการโรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน
6 นายนิโรธ  สุเภากจิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองถลาง
7 นางสุคนธ์  เทพณรงค์ ครู โรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน
8 นายสงวนศักด์ิ  เสนาเพง็ ครู โรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน
9 นายเอนก  เขตพบิูลชัย ครู โรงเรียนทุง่โพธิว์ิทยา

10 นางนวพร  นนทวัฒน์ ครู โรงเรียนตะกั่วทุง่งานทวีวิทยาคม
11 นางสาวจรีะจติ  โกยสมบูรณ์ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกลู"
12 นางยพุา  เกื้อสกลุ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกลู"
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13 นางสุดารัตน์  มณีพงษ์ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกลู"
14 นางบังอร  ผลากจิ ครู โรงเรียนทับปุดวิทยา
15 นางเอนก  มิตรวงศ์ ครู โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
16 นายสุนทร  เอง่ฉว้น ครู โรงเรียนทุง่มะพร้าววิทยา
17 นายพบิูล  แสงวันลอย ครู โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย
18 นางกรวรรณ  แยม้สวน ครู โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย
19 นางสุภาภรณ์  เพชรล่อเหลียน ครู โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย
20 นางวราพร  ปัตถา ครู โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย
21 นายถนอมเกยีรติ  งานสกลุ ครู โรงเรียนสตรีภูเกต็
22 นางจนัทร์เพญ็  ใจกล้า ครู โรงเรียนสตรีภูเกต็
23 นางพรศิริ  จนิาพงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเกต็ฯ
24 นางเบญจลักษณ์  อึ๋งสืบเชื้อ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเกต็ฯ
25 นางกลัยา  ประดับลาย ครู โรงเรียนเมืองถลาง
26 นายวันชัย  ภูท่อง ครู โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร
27 นายปิยวัฒน์  ธันว์ธนะ ครู โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร
28 นายอดุม  ค าแป้น ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา
29 นางสาวแจม่ศรี  อนิทรักษ์ ครู โรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน
30 นางสาววิมาลา  ลายลักษณ์ ครู โรงเรียนกะปงพทิยาคม
31 นายสัมฤทธิ ์ พมิล ครู โรงเรียนทุง่โพธิว์ิทยา
32 นายสุทัศน์  นนทวัฒน์ ครู โรงเรียนทุง่โพธิว์ิทยา
33 นางสุธิดา  ไตรมาศ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกลู"
34 นางสุมาลี  ส าแดงพนัธ์ ครู โรงเรียนทับปุดวิทยา
35 นายอนันต์  จึ่งสกลุ ครู โรงเรียนทับปุดวิทยา
36 นางจริยาพร  บุญรักษา ครู โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
37 นายอดุลย ์ บุญประสิทธิ์ ครู โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย
38 นายอดุม  เพช็ร์คง ครู โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย
39 นางสุดารัตน์  สว่างแกว้ ครู โรงเรียนสตรีภูเกต็ 
40 นางธัญทิพย ์ เศวตรัตนเสถยีร ครู โรงเรียนสตรีภูเกต็ 
41 นางธัญญวัน  พลรงค์ ครู โรงเรียนสตรีภูเกต็
42 นายวุฒิ  บุญโกย ครู โรงเรียนกะทูว้ิทยา
43 นายปราโมทย ์ สุวรรณหงษ์ ครู โรงเรียนกะทูว้ิทยา
44 นายระพนิ  สุดสวาสด์ิ ครู โรงเรียนเมืองถลาง
45 นางสุพรรณี  ฉั่วสกลุ ครู โรงเรียนเมืองถลาง
46 นายธนู  ฤทธิโชติ ครู โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
47 นายสุชาติ  สังวรกาญจน์ ครู โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร
48 นางเพญ็ทิพย ์ วรพนัธ์ ครู โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร
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49 นายก าพล  พนัธุล์ ายอง ครู โรงเรียนสตรีระนอง
50 นายเสน่ห์  อมัพรวรรณ ครู โรงเรียนสตรีระนอง
51 นายปราโมช  พงศ์นุรักษ์ ครู โรงเรียนสตรีระนอง
52 นายนภดล  ศิริธวัช ครู โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15
1 นางบุญเอื้อ   หอประเดิมอนุสรณ์ ศึกษานิเทศก์
2 นางดาเรศ  สิโรตมาภรณ์   ศึกษานิเทศก์
3 นางสาวจติรา   มาบู ผู้อ านวยการโรงเรียนเรียงราษฏร์อปุถมัภ์
4 นายนรินทร์   อเูซ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวารินทร์ 
5 นายสิทธิชัย  เลนุกลู ผู้อ านวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู
6 นายณัฏฐ์   พรหมแกว้ ครู โรงเรียนนราธิวาส
7 นางสาวประจวบ   เฉดิฉิ้ม ครู โรงเรียนนราธิวาส
8 นายสมพงษ์   สกลุจนี ครู โรงเรียนนราธิวาส
9 นางสาวจนิตนา   นิลละเอสงฆ์ ครู โรงเรียนนราธิวาส

10 นางวรัญญา   พูพ่งศ์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนนราธิวาส
11 นางวิไล   ขนัธ์เงิน ครู โรงเรียนนราธิวาส
12 นางประไพพรรณ   บุญคง ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย
13 นางสาวสุวไล   สุขน้อย ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย
14 นายอนุชิต   วามิง ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย
15 นายภิญโญ  พลูสุข ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย
16 นางสาวอชัรีภรณ์  จวิสกลุ ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย
17 นางนิตยา   อมููดี ครู โรงเรียนตากใบ
18 นายกวี   คงชูดวง ครู โรงเรียนตากใบ
19 นายภักดี   เสาร์วงษ์ ครู โรงเรียนตากใบ
20 นางสุจนิ   สีแดง ครู โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
21 นายอ ามาตย ์  อาหามะ ครู โรงเรียนสุไหงโก-ลก
22 นางสาวทัตดา   ลีวัธนะ ครู โรงเรียนสุไหงโก-ลก
23 นางจฑุาทิพย ์  อาแว ครู โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
24 นายกติติพงษ์   ค้ิวด า ครู โรงเรียนตันหยงมัส 
25 นางรสสุคนธ์   อกัษรแกว้ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวัดปัตตานี
26 นางต่วนซาร๊ะ   อบัดุลบุตร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวัดปัตตานี
27 นางราตรี   สู่สุข ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวัดปัตตานี
28 นางเพลินจติ   เกยีรติสุต ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวัดปัตตานี
29 นายจมุพล   ณ  สมาน ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวัดปัตตานี
30 นางฉลวย   นิรันดร์พฒุ ครู  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู
31 นางวัลลภา   ครุฑทอง ครู  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู
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32 นายเสริมศักด์ิ   ขวัญเชื้อ ครู  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู
33 นางมลิวรรณ   หัตถา ครู  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู
34 นางโสภา   นิคม ครู โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา
35 นายผนึก   ขนุเมือง ครู โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา
36 นางยนิดี   เพชรนุ้ย ครู โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา
37 นางสุธิดา   พรหมไชย ครู โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา
38 นางภัทรียา   หงส์บุรินทร์ ครู โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา
39 นางมนพนัธ์  โชติกญุชร ครู  โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์
40 นางละออ   สืบประดิษฐ์ ครู  โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์
41 นายอบัดุลกาแม   อาแว ครู โรงเรียนท่าขา้มวิทยาคาร
42 นายพชิัย   ไชยณรงค์ ครู โรงเรียนท่าขา้มวิทยาคาร
43 นายมะตอเฮ   มะลี ครู โรงเรียนสายบุรี "แจง้ประชาคาร"
44 นายกอเซ็ง   ดาโอะ ครู  โรงเรียนสะนอพทิยาคม
45 นายสุธรรม   มณีไตรทิพย์ ครู โรงเรียนสตรียะลา
46 นางละออง   ศิวะพรประสงค์ ครู โรงเรียนสตรียะลา
47 นายทวี  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนสตรียะลา
48 นางรุจวิรรณ   โต๊ะหนู ครู โรงเรียนสตรียะลา
49 นางชมลภัส   แสงทอง ครู โรงเรียนสตรียะลา
50 นายอทุัย   พรหมทอง ครู โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
51 นายโกสิต   วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนยะหาศิรยานุกลู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16
1 นายธนู  นูนน้อย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายชาญชัย  ปาณูปกรณ์ ศึกษานิเทศก์
3 นายอ านวย  สังราชกจิ ผู้อ านวยการโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์
4 ว่าทีร้่อยตรีทรงเกยีรติ  พชืมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
5 นางสาวจนัทนา  ทองมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
6 นายทวี  ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนสะบ้ายอ้ยวิทยา
7 นางดรุณี  ถาวรนุกจิกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกล่ าวิทยา รัชมังคลาภิเษก
8 นายสุชาติ  ชาติวัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนกอบกลุวิทยคม
9 นายรังสฤษฎ์  ศรีปาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

10 นายจรัญ  ศรีทวีวัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
11 นายสันติ  ด าแกว้ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
12 นายอศัวเดช  ทองเกต รองผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
13 นางสาวกวิยา  พร้อมมูล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
14 นางสุนี  ลิมปนดุษฎี ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
15 นางสมศรี  ชอบกจิ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา
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16 นางบุณยรัตน์  พงศ์จรัส ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา
17 นายประคอง  จนัทอง ครู โรงเรียนจะนะวิทยา
18 นางจนิตนา  องัคณานุเคราะห์ ครู โรงเรียนจะโหนงพทิยาคม
19 นางสาวกณุฑี  แกว้สุข ครู โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
20 นางศิริณาฐ  คงช่วย ครู โรงเรียนเทพพทิยาภาณุมาศ 
21 นางอไุรวรรณ  กองสวัสด์ิ ครู โรงเรียนธรรมโฆสิต
22 นางปรุงทิพย ์ ปานเมือง ครู โรงเรียนธรรมโฆสิต
23 นางมารศรี  ชาญกล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
24 นายส าราญ  เพช็ร์ชระ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
25 นายพยงุ  จนัทรัตน์ ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
26 นางวิมล  ช่อชู ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
27 นางนทสรวง  โพธิพงศา ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
28 นายสุดสวาท  กมุารจนัทร์ ครู โรงเรียนพมิานพทิยาสรรค์
29 นางศิริณัฏฐ์  สวัสดิศักด์ิ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
30 นางจรีุ  จนัตุด ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
31 นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
32 นางนาถนารี  ชนะผล ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
33 นางเบ็ญจา  คงทอง ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
34 นางสาวเยาวพา  ถาวระ ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
35 นางร าไพ  น้อยกดู ครู โรงเรียนระโนด
36 นางสุภาณี  ทองขาว ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
37 นางอนงค์  รอดบน ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
38 นายสัมพนัธ์  ด าเพง็ ครู โรงเรียนรัตนพลวิทยา
39 นางอารีย ์ รัตนพทิักษ์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
40 นายสถติยพ์งศ์  เพง็สถติย์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
41 นายสุรศักด์ิ  นกเพชร ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
42 นางนันทพร  มิตรกลู ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
43 นางเฉลิมศรี  ศิวติณฑุโก ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
44 นายชอบ  สังขศิ์ลป์เลิศ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
45 นางพนัชกร  ฟเูกยีรติสุทธิ์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
46 นางจฑุามาศ  หอมจนัทร์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
47 นางสาวอทุุมพร  รัตนมณี ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
48 นางกชกร  ทองแกว้เจริญ ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา
49 นายวีระศักด์ิ  วรกลุชัยวัฒน์ ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกมัพลานนท์อนุสรณ์"
50 นางอนงค์พร  มณีออ่น ครู โรงเรียนสะบ้ายอ้ยวิทยา
51 นายยทุธนา  สุกไกร ครู โรงเรียนสะบ้ายอ้ยวิทยา
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52 นางนิภา  ชอบงาม ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
53 นายคัมภีร์  สุขศรี ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
54 นางอไุรวรรณ  สุขทาน ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
55 นายสฐา  วุน่สน ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
56 นางจนิตนา  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
57 นางฐิตินันท์  แสงใส ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกนัยา
58 นางสายฝน  กลุนิล ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกนัยา
59 นางถนอม  พนิิจสกลุ ครู ปฏิบัติงานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
60 นางสมใจ  สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนกระแสสินธุว์ิทยา
61 นางดัชนี  จติต์ภักดี ครู โรงเรียนกอบกลุวิทยาคม
62 นางสาวอรุณี  จริโสภณ ครู โรงเรียนก าแพงวิทยา
63 นางกาญจนา  ปาโต ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา
64 นางประคอง  จนัทจติร ครู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา
65 นางสุณีษา  ชูติระกะ ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา
66 นางวิไล  เหมือนจนัทร์ ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา
67 นายหิรัญ  เถาถวิล ครู โรงเรียนคูเต่าวิทยา
68 นายสายณัห์  นารถกลับ ครู โรงเรียนคูเต่าวิทยา
69 นางสาวชนากานต์  พชืพนัธ์ ครู โรงเรียนจะโหนงพทิยาคม
70 นายบุญเลิศ  ชูชื่น ครู โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์
71 นายมรุต  หมานเต๊ะ ครู โรงเรียนเทพา
72 นายกรอม  ศรีประพนัธ์ ครู โรงเรียนธรรมโฆสิต
73 นางมนัสสินันท์  ศรีประพนัธ์ ครู โรงเรียนธรรมโฆสิต
74 นายทวี  พรีะประสมพงศ์ ครู โรงเรียนธรรมโฆสิต
75 นางละออง  แกว้กระชูติ ครู โรงเรียนธรรมโฆสิต
76 นายประวิตร  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
77 นางฐานิดา  สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
78 นางกนกกร  ศรีวรรณ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
79 นางสาวบุญทิพย ์ สังขสุ์วรรณ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
80 นายเสรี  วรสิทธิกร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
81 นางสุพรรณี  ศิริกลุ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
82 นางสาวจารี  ทองชนะ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
83 นายฉลอง  คชพลายกุต์ ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
84 นายนิทัศน์  รัตนะ ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
85 สิบเอกสุชีพ  พรหมอนิทร์ ครู โรงเรียนปาล์มพฒันวิทย์
86 นางณิชาภา  หนูคง ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
87 นางรัชนีกลู  ชนะวรรณโณ ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
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88 นางปฐวี  พนิกลับ ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
89 นางอบุล  อกัษรพาลี ครู โรงเรียนพมิานพทิยาสรรค์
90 นางจริุนทร์  เพง็จนัทร์ ครู โรงเรียนพมิานพทิยาสรรค์
91 นางสุวิมล  ประกอบชัยชนะ ครู โรงเรียนพมิานพทิยาสรรค์
92 นางรจนา  คุณาธรรม ครู โรงเรียนพมิานพทิยาสรรค์
93 นายสุชาติ  ยี่สุ่นศรี ครู โรงเรียนพมิานพทิยาสรรค์
94 นางสาวพรจนัทร์  โทมณี ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
95 นางจนัทร์ศิริ  พฒันอมร ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
96 นางสาวเบญญา  ทองเต็ม ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
97 นายเถลิง  ไพโรจน์ภักด์ิ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
98 นางนงลักษณ์  ธนแกน่ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา
99 นางสาวจรรยา  จนัทะโฆษ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา

100 นายประจติร  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
101 นางพวงเกสร  ณ  รังษี ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
102 นายเจนจบ  ณ  พทัลุง ครู โรงเรียนระโนด
103 นายสุชาติ  หนูรักษ์ ครู โรงเรียนระโนด
104 นายเลิศ  ป่านลาย ครู โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
105 นางลาวัลย ์ เผือกสุวรรณ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
106 นางสุเพญ็  คงเรือง ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
107 นางคัทยวรรณ  แสงงาม ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
108 นายสมชาย  รัตนะ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
109 นางพนูสุข  เพง็สถติย์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
110 นางวารินทร์  รัตนจามิตร ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
111 นางปพชิญา  แมนชีพ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
112 นางสุดใจ  บ ารุงวงศ์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จงัหวัดสงขลา
113 นางวิภาศิณี  สนิทมัจโร ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
114 นางสาวระวีวรรณ  ดุลยาภรณ์ ครู โรงเรียนสตูลวิทยา
115 นางผุสดี  เสนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา
116 นางสุดารัตน์  มุสิกะ ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา
117 นายนิธิ  อนันตพงศ์ ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกมัพลานนท์อนุสรณ์"
118 นางสาวประพมิพ ์ ตฤตียปุตรานนท์ ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกมัพลานนท์อนุสรณ์"
119 นางชุติมา  ไพโรจน์ ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกมัพลานนท์อนุสรณ์"
120 นางปนัดดา  อนันตพงศ์ ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกมัพลานนท์อนุสรณ์"
121 นายโอภาส  เอี่ยววัฒนา ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกมัพลานนท์อนุสรณ์"
122 นางนพภาพร  ศรีสุข ครู โรงเรียนสะบ้ายอ้ยวิทยา
123 นายอรรถพล  เกดิทิพย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
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124 นางนงนุช  แกว้อกัษร ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
125 นางสุธาสินี  ชุมสุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
126 นายถนอมศักด์ิ  กติิเศวตจติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
127 นางวริสร์ภัทร  ภัทรอานนท์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
128 นางนุช  นีรนาทรังสรรค์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
129 นางภคนิจ  สัตยายทุย์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
130 นางกติิพฒัน์  ตรีรัตนานุรักษ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
131 นางสาวจณิณสุภางค์  จริะอภิรักษ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
132 นางวรางคณา  ธรรมโชติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
133 นายจรัญ  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
134 นางวัฒนา  บูรณเพชร ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
135 นางจไุรวรรณ  จติต์สุวรรณ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
136 นางศิริบงกช  หนูดี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
137 นางสาวธนพร  ไพรพสุิทธิ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
138 นางตวงมนต์  สังขชาติ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกนัยา
139 นางถนอม  จนัทรโชติกลุ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกนัยา
140 นางเพชรี  รัศมี ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกนัยา
141 นางอรทัย  คงเหมือน ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกนัยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17
1 นางบังอร  ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์
2 นายวิลิศ  สกลุรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
3 นายประชง  วัฒนชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์
4 นายพฒัน์ธนัย  จนัทร์สว่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าใหม"่พลูสวัสด์ิราษฏร์นุกลู"
5 นางสาวสุมาลี  นิตยจ์นิต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์
6 นายกฤตภัค  จนัทเหีย้ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์
7 นายธวัชชัย  เจริญกจิวนารักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
8 นางสาวลดาวัล  ศิริคติพจน์ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
9 นางธนัฐดา  เจริญแสงสุข ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

10 นางสยมุพร  นามกร ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
11 นางลัดดา  ชลายนวัฒน์ ครู โรงเรียนคิชฌกฏูวิทยา
12 นายอาณัติ  จั่นสังข์ ครู โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพยีรอปุถมัภ์
13 นายอาวุธ  เนตรสุวรรณ ครู โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
14 นางนฤมล  สุทธิฉนัท์ ครู โรงเรียนท่าใหม"่พลูสวัสด์ิราษฏร์นุกลู"
15 นางสุนันทา  คงดี ครู โรงเรียนท่าใหม"่พลูสวัสด์ิราษฏร์นุกลู"
16 นางสาววรรณรีย ์ ประกอบ ครู โรงเรียนนายายอามพทิยาคม
17 นายนรินทร์  ชัยศรีอนุรักษ์ ครู โรงเรียนนายายอามพทิยาคม
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18 นางรุ่งอรุณ  ศักด์ิสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบางกะจะ
19 นางชณัฐา  สุโข ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
20 นายการุณย ์ ผลสมบัติ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
21 นายศักดา  เขม็ทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
22 นางกฤษณา  เทียนศรี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
23 นางบุศรา  เมฆกมล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
24 นายภิญโญ  บัวตูม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
25 นางอรุาวรรณ  เรืองจรูญ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
26 นางสาวสุริยา  โชติพงษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
27 นางสาวมานี  ผลอนันต์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
28 นางสาวเสาวณีย ์ วรรณวงษ์ ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
29 นายสุรินทร์  สุรรัตนากร ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
30 นางประจวบ  เสมสฤษด์ิ ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
31 นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
32 นางพรรณธิภา  ช่างนาค ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
33 นางสาววรรณา  ไสยวรรณ ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
34 นางสุชาดา  เจริญผล ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
35 นางชัยรัตน์  คีรีแลง ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
36 นางนัยนา  จนัทมิตร ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
37 นายสุพจน์  วาสุกรี ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
38 นางธาระณี  จนัทโสฬส ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
39 นางอบุลวนา  วงเวียน ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
40 นางสาวกนัตพร  ปุสสเทพ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
41 นายพรชัย  ผู้ช่วย ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
42 นางธนาวิชญ์  สุขวัฒนะ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
43 นางกลุวรางค์  พวงศรี ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
44 นางลดาวัลย ์ แสงศิริโรจน์ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
45 นางผ่องศรี  เกล้ือนรัตน์ ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
46 นายณรงค์ชัย  สิทธิปัญญา ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
47 นางกมลทิพย ์ จนัทราวดี ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
48 นางนลินทิพย ์ เพชรวงษ์ดี ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
49 นางชุติกาญจน์  สรณะ ครู โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์
50 นางสาวสารภี  สุทธิพร ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
51 นางอมรา  กระต่ายจนัทร์ ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
52 นางพงษ์ศรี  สุประดิษฐ ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
53 นายวรชัย  คณาญาติ ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
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54 นางสาวกติิมา  เกษโกวิท ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
55 นางบุญลักษณ์  สุขะ ครู โรงเรียนสอยดาววิทยา
56 นางจรรยา  จงึตระกลู ครู โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อปุถมัภ์"
57 นายสุรเทพ  โสภาพร ครู โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อปุถมัภ์"
58 นายสุเทพ  ผิวงาม ครู โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อปุถมัภ์"
59 นายธนู  กระต่ายจนัทร์ ครู โรงเรียนอา่วใหญ่พทิยาคาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18
1 นายวรศักด์ิ  วัชรก าธร   ศึกษานิเทศก์
2 นางสาวนงลักษณ์  เนียมท้วม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นายอทุัย  สิงห์โตทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
4 นายวัชระ  บุบผามาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
5 นายเรืองเดช  สาระปารัง ผู้อ านวยการโรงเรียนอา่งศิลาพทิยาคม
6 นางสาวยพุยง  วุน้วงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถมัภ์
7 นายวิษณุ  ผสมทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางละมุง
8 นายพภิพ  นามสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนมกฎุเมืองราชวิทยาลัย
9 นายอดิศร เสริมสุนทรศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่เหียงพทิยาคม

10 นางสมพร  แสวงดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
11 นายอกัษร  มากพนู รองผู้อ านวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
12 นายสมหมาย  ทับสุริย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนัสพทิยาคาร
13 นายจ านง  ยนิดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จนัทร์วิทยา
14 นางสาวศรีเพญ็  วรวาส รองผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
15 นายฉลาด  สมพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
16 นายพนม  ร่มเยน็ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม
17 นายสถติย ์ เบญจมาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมกฎุเมืองราชวิทยาลัย
18 นางสาวจติรา  ปานสกณุ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
19 นายอภิภู  สกลุทรายเพชร ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
20 นางสาวอรศิริ  จั่นบ ารุง ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
21 นางทิพยา  สงวนบุญญพงษ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
22 นายจารึก  อาจวารินทร์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
23 นายวุฒิ  ภูพ่ระอนิทร์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
24 นางเปรมจติต์  ศรีวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
25 ว่าทีร้่อยตรีดนัย  ถาวรวัฒนะ ครู โรงเรียนชลกนัยานุกลู
26 นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกจิ ครู โรงเรียนชลกนัยานุกลู
27 นางอษุา  กญัจนวัตตะ ครู โรงเรียนชลกนัยานุกลู
28 นางสุวภา  รัฐนันทมงคล ครู โรงเรียนชลกนัยานุกลู
29 นายนิรันดร อมรพนัธ์ ครู โรงเรียนชลกนัยานุกลู
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30 นางกาญจนา  มากพนู ครู โรงรียนชลบุรี "สุขบท"
31 นางอชัณา  พนัธุเ์สือ ครู โรงรียนชลบุรี "สุขบท"
32 นางนันทพร  ค าม่วง ครู โรงรียนชลบุรี "สุขบท"
33 นางธนินทร์พร  แยม้ละออ ครู โรงรียนชลบุรี "สุขบท"
34 นางสาวธฏฬษ  วงษ์เหรียญ ครู โรงรียนชลบุรี "สุขบท"
35 นายชาญจติ  ธีรวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
36 นายสุขวุฒิ  มงคลฉตัรพร ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
37 นายอ านวย  พทุธภูมิ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
38 นายประพนธ์  ยิ้มสกลุกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
39 นางสาวนงนุช  ขจรกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
40 นางรัตนา  อติเรกวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
41 นางสาวลักขณา  ใช้ฮวดเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
42 นางสงวน  ปัญญาประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
43 นางสมโภชน์  ส่องสว่าง ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
44 นางชลลดา  ยิ้มเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
45 นางสาวสุภาภรณ์  ภัทรพศิาล ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
46 ว่าทีร้่อยตรีจริะชัย  ธรรมนิยม ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
47 นางสาวสมรัก  หาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
48 นางนันทา  ผลบุญ ครู โรงเรียนแสนสุข
49 นางสาวเกตุแกว้  พนัธนะวาทิน ครู โรงเรียนแสนสุข
50 นายพชิิต  กล่ินทอง ครู โรงเรียนแสนสุข
51 นางจลิาวัลย ์ สัญญาวิรัตน์ ครู โรงเรียนแสนสุข
52 นางสมพร  ดอกไม้คล่ี ครู โรงเรียนแสนสุข
53 นางสาวประไพศรี  ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนอา่งศิลาพทิยาคม
54 นางคะนึงนิตย ์ เอี่ยมสังข์ ครู โรงเรียนอา่งศิลาพทิยาคม
55 นางสาวสายพณิ  ทองเยน็ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อตุสาหกรรมนุเคราะห์"
56 นางสาวสุปราณี  กาญจนศร ครู โรงเรียนบ้านบึง "อตุสาหกรรมนุเคราะห์"
57 นางสรรสุดา  สุขโข ครู โรงเรียนบ้านบึง "อตุสาหกรรมนุเคราะห์"
58 นางวรรษมน  ค าสุข ครู โรงเรียนบ้านบึง "อตุสาหกรรมนุเคราะห์"
59 นางกาญจนา  หงษ์หิรัญพนัธ์ ครู โรงเรียนบ้านบึง "อตุสาหกรรมนุเคราะห์"
60 นายพนิิต  สิงห์ทอง ครู โรงเรียนบ้านบึง "อตุสาหกรรมนุเคราะห์"
61 นางสมพร  ศัพท์พนัธุ์ ครู โรงเรียนพนัสพทิยาคาร
62 นางจรีาวรรณ  สุนทรภักด์ิ ครู โรงเรียนพนัสพทิยาคาร
63 นางเตือนใจ  อนิโอภาส ครู โรงเรียนพนัสพทิยาคาร
64 นางเกื้อกลู  สุขปิติ ครู โรงเรียนพนัสพทิยาคาร
65 นายสมพร  พทิักษ์โพธิง์าม ครู โรงเรียนพนัสพทิยาคาร
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66 นายสุริยา  ภาระกจิโลหะ ครู โรงเรียนทุง่เหียงพทิยาคม
67 นางวันทนา  แจม่กงัวาล ครู โรงเรียนอทุกวิทยาคม
68 นางยภุาพร  ทองเอี่ยม ครู โรงเรียนอทุกวิทยาคม
69 นายไพโรจน์  กมิเต๊ก ครู โรงเรียนอทุกวิทยาคม
70 นายนิวัฒน์  ปรีชารัตน์ ครู โรงเรียนพานทอง
71 นางสาวจรรยา  ชินวุฒิ ครู โรงเรียนพานทองสภาชนูปถมัภ์
72 นางศิริรัตน์  บุญเพญ็ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
73 นางมาลี  เรืองศรี ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
74 นางวรรณี  ปาณะลักษณ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
75 นางวัชรี  สุขสมัย ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
76 นางพรทิพย ์ ชีวะการ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
77 นางสิริวรรณ  เกดิภู่ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
78 นางสาวนิ่มนวล  โมกขศักด์ิ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
79 นายเกษม  นุชพงษ์ ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
80 นางศิวาพร  ศรีวิไล ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
81 นางอจัฉรา  จนิดาทอง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
82 นางสุนิตยา  ทับแสง ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
83 นางศักด์ิสุดา  ทิมมา ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
84 นางพมิพลั์กษณ์  ออ่นวงศ์ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
85 นางเบญจวรรณ  สงวนชื่อ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
86 นางเตือนใจ  โอชะกล่ิน ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
87 นางสุภัชชา  แสงจนัทร์ ครู โรงเรียนบางละมุง
88 นางพบิูลยศ์รี  โสภักดี ครู โรงเรียนบางละมุง
89 นางสาวอสิรา  ตยงัคะกนก ครู โรงเรียนบางละมุง
90 นายสุพจน์  ปัญญาริกานนท์ ครู โรงเรียนบางละมุง
91 นายชัชวาลย ์ เพญ็สุภา ครู โรงเรียนผินแจม่วิชาสอน
92 นางสาวฐิติภัสร์  โรจนผลนิธิ ครู โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พทิยาคาร
93 นางบรรยาย  สุขส าราญ ครู โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พทิยาคาร
94 นางจรีนันท์  โสภณพนิิจ ครู โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พทิยาคาร
95 นายพทิยา  สารพนัธ์ ครู โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พทิยาคาร
96 นายพรุิณ  องคศิลป์ ครู โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พทิยาคาร
97 นางสาวกษมา  ทองนุช ครู โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พทิยาคาร
98 นางสาวสุดารัตน์  วานิชภิญโญ ครู โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พทิยาคาร
99 นางรัชนีบูลย ์ ใจยงค์ ครู โรงเรียนศรีราชา

100 นางนิศานาถ  วงศ์ภูดี่ ครู โรงเรียนศรีราชา
101 นางรุ่งนภา  บัวหมื่นชล ครู โรงเรียนศรีราชา
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102 นางสาวสุมน  สุธรรมนิรันด์ ครู โรงเรียนศรีราชา
103 นางธัญบูรณ์  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนทุง่ศุขลาพทิยา "กรุงไทยอนุเคราะห"์
104 นายบัญชา  มานะจติร ครู โรงเรียนทุง่ศุขลาพทิยา "กรุงไทยอนุเคราะห"์
105 นาย  ทีปกร  บัวแยม้ ครู โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม
106 นายชูศักด์ิ  อริยเกศมงคล ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
107 นายกงัวาฬ  ยมจนิดา ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
108 นางจ าเนียร  วงศ์สุทธิ์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
109 นางสุจติรา  สระมณี ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
110 นางอจัฉรา  รัตนวงษ์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
111 นางจนิตนา  อตุภาพ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
112 นางอรอนงค์  พฤกษา ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
113 นางศรีธร  สุขเกษม ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
114 นางนิตยา  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
115 นางรัชดาวัลย ์ สวนจนัทร์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
116 นางภคณัฐ  เกษมสุข ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
117 นางกรวรรณ  นิติกรวรากลุ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
118 นางอารี  สุวรรณลมัย ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
119 นางสาวจนิตนา  จริเสาวภาคย์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
120 นางสุธาทิพย ์ มั่นใจ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
121 นายณรงค์  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
122 นางฐิรวรรณ  ถาวรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
123 นางสุมาลี  บรรณสาร ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
124 นางอรพนิ  คุ้มเดช ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
 นิคมอตุสาหกรรม
125 นายสมเด็จ  วันชุ่ม ครู โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร
126 นางมลิวัลย ์ สินรัตน์ ครู โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร
127 นางนัทกาญจน์  รัตนวิจติร ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
128 นายมาโนช  อดุมเจริญ ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
129 นางชนิตา  แกว้ประดับ ครู โรงเรียนบ้านค่าย
130 นางวราพร  หวานระร่ืน ครู โรงเรียนบ้านค่าย
131 นางรงค์รุจา  พรหมบุบผา ครู โรงเรียนบ้านค่าย
132 นางสมจนิตนา  เอี่ยมก าแพง ครู โรงเรียนบ้านค่าย
133 นางเรณู  ศรีสุภา ครู โรงเรียนบ้านค่าย
134 นายธงชัย  ปัทมหาร ครู โรงเรียนบ้านค่าย
135 นายกจิจา  เศรษฐะทัตต์ ครู โรงเรียนบ้านค่าย
136 นายประยรู  ค าภา ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุวิทยา
137 นางสาวรังสิมา  อมรสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุวิทยา
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138 นายชูชีพ  ทองภู่ ครู โรงเรียนนิคมวิทยา
139 นายสมศักด์ิ  สิทธิปาลวัฒน์ ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
140 นายกมัพล  จติรเอื้ออารียก์ลุ ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
141 นางจไุรรัตน์  บุญช่วยเหลือ ครู โรงเรียนสุนทรภูพ่ทิยา
142 นายพชิัย  งามสม ครู โรงเรียนสุนทรภูพ่ทิยา
143 นางกนัยา  ชัยเจริญศิลป์ ครู โรงเรียนสุนทรภูพ่ทิยา
144 นางจารุณี  ทุมสิทธิ์ ครู โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา
145 นางพชัรินทร์  ไวสู้ศึก ครู โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา
146 นางสาวองัครัตน์  วงษ์สวรรค์ ครู โรงเรียนวังจนัทร์วิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
1 นายสมเจษฎ์  ศรีสมจกัร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายบุญแช่ม  ดู่ป้อง ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
3 นายประสบการณ์  นาถ้ าพลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
4 นายเจริญ  จนัทศร ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา
5 ว่าทีร้่อยตรีบัญชา  ศรีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนภูหลวงวิทยา
6 นายจริะศักด์ิ  ชัยชนะทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
7 นายอศันีย ์ ช้างอนิทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
8 นายนิติศักด์ิ  เอกกณัหา รองผู้อ านวยการโรงเรียนกดุดู่พทิยาคม
9 นายวิชชา  แกว้เชื้อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพทิยาสรรค์

10 นายจมูพจน์  จนัทรเสนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
11 นางพชัรี  จนัทร์ดาบุญ ครู โรงเรียนเลยพทิยาคม
12 นางสาวสุพรพรรณ  สาระทัศนานันท์ ครู โรงเรียนเลยพทิยาคม
13 นางธนัชชา  รามศิริ ครู โรงเรียนเลยพทิยาคม
14 นางสายพณิ  ศรีสมจกัร์ ครู โรงเรียนเลยพทิยาคม
15 นางสุทธินันท์  วงษ์วชิรโชติ ครู โรงเรียนเลยพทิยาคม
16 นางจารุวัลฐ์  สุทธิสานนท์ ครู โรงเรียนเลยพทิยาคม
17 นางจรินยา  นาหัวนิน ครู โรงเรียนเลยพทิยาคม
18 นางฉนัทนา  ชาวนาแปน ครู โรงเรียนเลยพทิยาคม
19 นางบ าเพญ็พร  ดวงอปุะ ครู โรงเรียนนาออ้วิทยา
20 นางดุษณีย ์ นิยะโมสถ ครู โรงเรียนนาออ้วิทยา
21 นางนวรัตน์  เกตะวันดี ครู โรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา
22 นายลิขติ  แกว้สีแดง ครู โรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา
23 นายนิรันดร์  วรรณปะเก ครู โรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา
24 นางสุดารัตน์  แถลงการณ์ ครู โรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา
25 นายวีรจกัร  ศรีค า ครู โรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา
26 นางวีรวรรณ  ทิพรส ครู โรงเรียนเชียงคาน
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27 นางวราภรณ์  ชัยวงษ์ ครู โรงเรียนเชียงคาน
28 นายจติรกร  เทมียะโก ครู โรงเรียนน้ าสวยพทิยาสรรพ์
29 นายนพดล  วราหกจิ ครู โรงเรียนน้ าสวยพทิยาสรรพ์
30 นางบุญสืบ  วางอภัย ครู โรงเรียนท่าล่ีวิทยา
31 นางนงลักษณ์  ประจนัตะเสน ครู โรงเรียนท่าล่ีวิทยา
32 นายประทีป  ศรีวารี ครู โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
33 นายธ ารงเกยีรติ  ธีระเดชากลุ ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
34 นางสาววารุณี  พรหมมาศ ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
35 นายวินัย  ศรีวังค า ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
36 นางสลักจติ  ผลเรือง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
37 นางสาววรพกัตร  วรชัยพทิักษ์ ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
38 นางงามตา  เขยีวทอง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
39 นางระเบียบ  โสดาศรี ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
40 นางวิไลวรรณ  จนัทาค า ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
41 นางดวงเดือน  บุตรดีสุวรรณ ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
42 นางจติรลดา  ดู่ป้อง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
43 นายพงษ์ศักด์ิ  แกว้อดุร ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
44 นายไกรศักด์ิ  ไกรศรีสุนทร ครู โรงเรียนภูกระดึงวิทยา
45 นางอตุมะรังษี  ไกรศรีสุนทร ครู โรงเรียนภูกระดึงวิทยา
46 นางมะลิวรรณ  โยทานันท์ ครู โรงเรียนภูกระดึงวิทยา
47 นางเครือวัลย ์ โคตรบาล ครู โรงเรียนกดุดู่พทิยาคม
48 นายวิวัฒน์  ปัญจศิลา ครู โรงเรียนบ้านขามพทิยาคม
49 นางวิไลวรรณ  กปัโก ครู โรงเรียนบ้านขามพทิยาคม
50 นางมณฑิรา  สรรพวุธ ครู โรงเรียนบ้านขามพทิยาคม
51 นายสัมฤทธิ ์ ศรีไวย์ ครู โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
52 นายสังคม  อุ่นจติ ครู โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
53 นางสมพรพรรณ  อุ่นจติ ครู โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์
54 นางปวันรัตน์  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
55 นางอภิญญา  อุ่นจางวาง ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
56 นางสาวนงลักษณ์  โกมุทพงษ์ ครู โรงเรียนกงุแกว้วิทยาคาร
57 นางบุษรากร  ขนันทอง ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร
58 นางเบญจวรรณ  นุชิต ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร
59 นางไพฑูรย ์ ชัยขนัธ์ ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร
60 นายเทอดชัย  คอนดี ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร
61 นายพงศ์พนัธุ ์ ภูมิพานิชย์ ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร
62 นางมนวิภา  อาจหาญ ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร
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63 นางศรีสุข  บุตรรัตนะ ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร
64 นายบุญส่ง  ไทยศิริ ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร
65 นายบุญเลิศ  จนัทรกอง ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร
66 นางจนัทร์เพญ็  ศรีหาบัติ ครู โรงเรียนหนองบัวพทิยาคาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 20
1 นายอาคม  สัตถาผล นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
2 นายวิเชียร  กู่แกว้ นิติกรช านาญการ
3 นายสุรพล  ผลประเสริฐ ศึกษานิเทศก์
4 นายชัยนาท  พรมมาลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
5 นายสมเกยีรติ  รัตนจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุมเส้าพทิยาคาร
6 นายชูชีพ  ช านาญเอื้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา
7 นายอาวุธ  ท้าวเนาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
8 นายสุรชาติ  วงศ์อารีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
9 นายบรรจบ  พรหมถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนพบิูลยรั์กษ์พทิยา

10 นายนรากร  พนูศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุมเส้าพทิยาคาร
11 นายวาสนา  จฑุานันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
12 นายสมเกยีรติ  โศณณายะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
13 นางอรุณศรี  เทพภูบาล รองผู้อ านวยการโรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
14 ว่าทีพ่นัตรีเรืองฤทธิ ์ มานะโส รองผู้อ านวยการโรงเรียนอดุรธรรมานุสรณ์
15 นายสกลรัตน์  ศิริกลุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพทิยาคาร
16 นายวิชัย  ศรีกงพาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษา
17 นายปรีชา  สิงหเสนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนกู่แกว้วิทยา
18 นางสาวฉวีวรรณ  มงคลศิริรัตน์ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
19 นายนพพร  หิรัญมาพร ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
20 นางนงพงา  กนกพนิิต ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
21 นางสาวเพญ็พชิา  ชมชัยรัตน์ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
22 นายชัยพล  พมิพา ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
23 นางวิภาภรณ์  ศรีจนัทร์ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
24 นางสาวบุปผมาศ  นันทโพธิเดช ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
25 นางสาวงามจติ  พรรณวิเชียร ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
26 นางสาวระวิวรรณ  นนทะแสน ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
27 นางรุ้งตะวัน  จรูญพงษ์ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
28 นางจไุรรัตน์  พมิพา ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
29 นางปาริฉตัร  บุญมาตุ่น ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
30 นางจนัทิวา  วงค์อารีย์ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
31 นางเพลินพศิ  ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
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32 นางสุดสวาท  มหาพรหม ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
33 นางนวลฉวี  อึ้งพรหมบัณฑิต ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
34 นางเยน็จติร  วงศ์ดี ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
35 นายอดุลย ์ เปรมโต ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
36 นายวิชัย  สิงห์สัตย์ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
37 นางอนงค์  โชติมาภรณ์ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
38 นางปารดา  พณิสมบัติ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
39 นางมะลิจนัทร์  สีสม ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
40 นางสาวเรวดี  จนัทร์กอง ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
41 นางพสิมัย  พมิพพ์เิศษ ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
42 นางจารีย ์ สีหาบัณฑิต ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู
43 นางเสาวภา  แสงปัญหา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
44 นางสาวพรีญา  ภูวศรีวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
45 นางสุปราณี  ติยะวรรณ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
46 นางสมสมัย  จนัทร์นุรักษ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
47 นางจนัทร์งาม  แกว้มณี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
48 ว่าทีร้่อยโทจกัรพนัธ์  จรูญพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
49 นางพชีญาภรณ์  กิ่งมิ่งแฮ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
50 นางสาวจนิตนา  ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
51 นางนงลักษณ์  วงษ์ศรีแกว้ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
52 นางวิลาสินี  พทิักษ์ชน ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
53 นายโอภาส  เสนารณฤทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
54 นางสุนันทา  พานิชพงศ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
55 นางจฑุาพร  หล้าบุญมา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
56 นายสมศักด์ิ  ฉลาดแยม้ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
57 นางมณีรัตน์  วิมุขติบุตร ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
58 นางณัฐนิจ  ศรีปัดถา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
59 นางนฤมล  สกลุคู ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
60 นายพนัส  วีระชัย ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
61 นางพรทิพย ์ อนิทรพานิช ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
62 นางกลัยา  สุพรรณเภสัช ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
63 นายยงศักด์ิ  นรินทร์ ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
64 นายเกรียงไกร  เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
65 นางผ่องศรี  มาตยน์อก ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
66 นางสุกญัญา  ต้ังอยู่ศิริ ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
67 นายเทพนม  ศิรินคร ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
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68 นางวารีรัตน์  ทองดี ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
69 นางพศิวาส  หนูมอ ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร
70 นางสุภาพนัธ์  ภาพสิงห์ ครู โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคม
71 นายชาติเจริญ  แกว้มณี ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
72 ว่าทีพ่นัตรีชูชัย  กจิจงเจริญยิ่ง ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
73 นางชนิภา  ลายแกว้ ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
74 นายบ ารุง  ศรีษะภูมิ ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
75 นางล าพนู  พรหมสิทธิ์ ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
76 นายแสง  ป้องนอก ครู โรงเรียนอดุรธรรมานุสรณ์
77 นางปัทมา  ศรีวิไล ครู โรงเรียนอดุรธรรมานุสรณ์
78 นายวัชรินทร์  สิมโน ครู โรงเรียนอดุรธรรมานุสรณ์
79 นายไสว  ศรีวิไล ครู โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร
80 นายประสิทธิ ์ ทบวงษ์ศรี ครู โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร
81 นายสิริชัย  ผาสุขธรรม ครู โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร
82 นางนวลสวาท  มหาโคตร ครู โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร
83 นายพนิิจ  เถื่อนทนนท์ ครู โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร
84 นางกหุลาบ  เหลืองกระโทก ครู โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร
85 นางปุญชรัศมิ์  เธียรทรรศน์กลุ ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
86 นางเพญ็จนัทร์  สุวิตธรรม ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
87 นางสาวเพยีงตา  อมรเวช ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
88 นายบรรจง  ด่านวัฒนาพงษ์ ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
89 นางอนงค์  จนัทร์คลัง ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
90 นางอมัพร  จนัทนาสกลุ ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
91 นางเรียมรักษ์ศรี  ศรีสงคราม ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
92 นายสมชัย  กติติปัญญาศิริ ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
93 นางสาวอรุาวดี  ไทยใจดี ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
94 นางสาวชญานิศวร์  เรืองกลุทรัพย์ ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
95 นางประภาพนัต์  กจิเจริญปัญญา ครู โรงเรียนอดุรพชิัยรักษ์พทิยา
96 นายเดชา  มุทธสินธุ์ ครู โรงเรียนอดุรธานีพทิยาคม
97 นางสมานจติ  พพิฒัน์วัชรา ครู โรงเรียนอดุรธานีพทิยาคม
98 นางพมิล  ตันประเสริฐ ครู โรงเรียนอดุรธานีพทิยาคม
99 นางเครือวัลย ์ ผดุงพรพทิยา ครู โรงเรียนอดุรธานีพทิยาคม

100 นางฐณภัชร์  พลูสวัสด์ิ ครู โรงเรียนอดุรธานีพทิยาคม
101 นายประจวบ  พกุาธร ครู โรงเรียนสามพร้าววิทยา
102 นางพวงแกว้  โคตรมณี ครู โรงเรียนสามพร้าววิทยา
103 นางช่อผกา  หมวดใหม่ ครู โรงเรียนสามพร้าววิทยา
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104 นายสุทธิพล  การดี ครู โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
105 นายอร่าม  สีกะกลุ ครู โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
106 นางกรวีร์  อ่ าครองธรรม ครู โรงเรียนอดุรพฒันาการ
107 นายเริงศักด์ิ  อคัราช ครู โรงเรียนอดุรพทิยานุกลู2
108 นางธัญรัศม์  กาญจนวาปสถติย์ ครู โรงเรียนอดุรพฒันศึกษา
109 นางสาวประภารัตน์  เกื้อธวัชเกยีรติ ครู โรงเรียนราชินูทิศ2
110 นางทัศนีย ์ สารคม ครู โรงเรียนกมุภวาปี
111 นางบังอร  จนัทวงษา ครู โรงเรียนกมุภวาปี
112 นายวุฒิไกร  ชัยวินิตย์ ครู โรงเรียนกมุภวาปี
113 นางกชพร  กติิราช ครู โรงเรียนกมุภวาปี
114 นางเพยีงพศิ  ไชยวรรณ ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพทิยาคาร
115 นายจ ารัส  กาญจนศิริรัตน์ ครู โรงเรียนน้ าโสมพทิยาคาร
116 นางลัดดาวรรณ์  ประไพศิลป์ ครู โรงเรียนน้ าโสมพทิยาคาร
117 นางวัชรีวรรณ  พงษ์เมธา ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
118 นางอภิญญา  นามแสง ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
119 นายณรงค์  จนัทร์งาม ครู โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
120 นางรวีวรรณ  มาลา ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
121 นายยทุธศิลป์  พงศ์จนิดารัศมี ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ
122 นางสาวพสิมัย  สระบัวค า ครู โรงเรียนหนองหัวคูประชานุเคราะห์
123 นางปราณี  ทิวะทรัพย์ ครู โรงเรียนเพญ็พทิยาคม
124 นายวสันต์  อนุวงษา ครู โรงเรียนเพญ็พทิยาคม
125 นางสาวสมภาร  ด่านก ามา ครู โรงเรียนเพญ็พทิยาคม
126 นางอศันี  พรหมเจตน์ ครู โรงเรียนเพญ็พทิยาคม
127 นายสุรัช  ป้องพาล ครู โรงเรียนเพญ็พทิยาคม
128 นางกฤษฎีกานต์  แสนสีแกว้ ครู โรงเรียนสุมเส้าพทิยาคาร
129 นายอนัตตา  แกว้ศิริ ครู โรงเรียนตาดทองพทิยาคม
130 นายคุณาสิน  ดอนปราการ ครู โรงเรียนหนองวัวซอพทิยาคม
131 นางสมัคร  จนัสีข า ครู โรงเรียนหนองยางชุมพทิยาคม
132 นายพทิยา  สนิทชน ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
133 นายเฉลิม  ขนัรัฐบาล ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
134 นางประภาพร  สุวรรณเทน ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
135 นางสาวจริภา  อมัฤตานนท์ ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
136 นางสุภารัตน์  สนิทชน ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
137 นางบุญรัตน์  พุม่ทับทิม ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
138 นายสุพจน์  โคตรโสภา ครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
139 นางเทียมจนัทร์  บัวชา ครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
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140 นายเคน  บัวชา ครู โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
141 นางอญัชลี  ปัดชาสี ครู โรงเรียนกดุจบัประชาสรรค์
142 นางสุทธิสตรี  จติธรรมมา ครู โรงเรียนโนนสะอาดพทิยาสรรค์
143 นางฐิติมา  แกว้ล้วน ครู โรงเรียนโนนสะอาดพทิยาสรรค์
144 นางวิมลศรี  ฤๅชากลุ ครู โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร
145 นางสุดาวดี  ฤๅชากลุ ครู โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร
146 นายราชัน  ค าพมิาน ครู โรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคาร
147 นางปราณี  บุตรศาสตร์ ครู โรงเรียนไชยวานวิทยา
148 นายพณิ  สุเนตร ครู โรงเรียนไชยวานวิทยา
149 นางประเทือง  ไชยคุณ ครู โรงเรียนไชยวานวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
1 นายศุภกฤต  ไกรสกลุ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางสาวทิพวรรณ  ฤทธิฐิ์ติ ศึกษานิเทศก์
3 นายชัยรัตน์  หลายวัชระกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
4 นายจติการ  หนูจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพานพร้าว
5 นายชาตรี  จนัทน์ต้น ผู้อ านวยการโรงเรียนเด่ือวิทยาคาร
6 นายไพศาล  พรรณะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
7 ว่าทีร้่อยตรีเริงฤทธิ ์ มาตุลกลุ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ
8 นายไพฑูรย ์ เชื้อเมือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบ่อ
9 นายไพศาล  พงษ์เสรี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

10 นางสาวสุจติรา  วัฒนสุข ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
11 นางสุวลักษณ์  เตียวศิริชัยสกลุ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
12 นางเอมอร  แกว้มะโน ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
13 นางสาวกลัยาณี  จนัทระ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
14 นายสุระศักด์ิ  ทัพวิเศษ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
15 นางประภาภรณ์  ขนัทอง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
16 นายโพธิยา  ค าผิว ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
17 นางกลัยาณี  มงคลรัฐ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
18 นางผ่องศรี  ชุมพล ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
19 นายเรืองวิทย ์ สีหไตร ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
20 นางจริวรรณ  ตึงตระกลู ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
21 นางณิฎา  หิรัญวัฒนะตระกลู ครู โรงเรียนท่าบ่อ
22 นางสลับศรี  ออ่นฉลวย ครู โรงเรียนท่าบ่อ
23 นายทรงเจมิ  กองอดุม ครู โรงเรียนท่าบ่อ
24 นางนงเยาว์  ศรีแกว้ ครู โรงเรียนท่าบ่อ
25 นางเพญ็สิริ  บุญยนื ครู โรงเรียนท่าบ่อ
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26 นายเจริญ  รอดมา ครู โรงเรียนท่าบ่อ
27 นางปัทมา  โพธิวิทย์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ
28 นางประเสริฐศรี  ตัณฑรัตน์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ
29 นางเสาวลักษณ์  โอตาคาร ครู โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย
30 นางนพคุณ  สุวจนัทร์ ครู โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย
31 นางไพบูลย ์ เสมอสมัย ครู โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย
32 นางสาวภูษิตา  สุวรรณรอด ครู โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย
33 นางอรพนิท์  อึ้งวัฒนศิริกลุ ครู โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย
34 นางวิไลศักด์ิ  ชาธิรัตน์ ครู โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย
35 นางกาญจนา  ผดุงศรี ครู โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย
36 นางนิตยา  เลิศสมพร ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
37 นางสาวนิตยา  มงคลสวัสด์ิ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
38 นางนฤมล  ปุยนุเคราะห์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
39 นางบุญเนื่อง  สูตรสุคนธ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
40 นางสุกญัญา  นันทะมีชัย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
41 นางสมจติร์  พชิิตชัย ครู โรงเรียนพานพร้าว
42 นางเกตุแกว้  หนูจนัทร์ ครู โรงเรียนพานพร้าว
43 นางวัชรี  วรรณสุทธิ์ ครู โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยคม
44 นายสมฤทธิ ์ ไชยจนัพรหม ครู โรงเรียนท่าบ่อพทิยาคม
45 นางประดับศรี  พจนพมิล ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
46 นางวิจติรา  ขานชา ครู โรงเรียนน้ าสวยวิทยา
47 นางศิรินารถ  ทิพรักษ์ ครู โรงเรียนน้ าสวยวิทยา
48 นางมะลิวรรณ  ศรีสุจนัทร์ ครู โรงเรียนประชาบดีพทิยาคม
49 นายท านอง  บุตรสีทัด ครู โรงเรียนกวนวันวิทยา
50 นางพชันี  บุตรเจริญ ครู โรงเรียนบึงกาฬ
51 นางสาวเกวลิน  จรูญธัญธร ครู โรงเรียนบึงกาฬ
52 นายประจกัษ์  เกษแกว้ ครู โรงเรียนบึงกาฬ
53 นางกานดา  เจริญดี ครู โรงเรียนบึงกาฬ
54 นางจริาพร  อดุลเดชา ครู โรงเรียนบึงกาฬ
55 นางอรุาวรรณ  สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนบึงกาฬ
56 นายพษิณุ  ต้ังศิริวัฒนกลุ ครู โรงเรียนบึงกาฬ
57 นายวันชัย  ศรีนาทม ครู โรงเรียนเซกา
58 นางศรีอ าพร  ศรีนาทม ครู โรงเรียนเซกา
59 นายทรงศักด์ิ  เขยีวค า ครู โรงเรียนเซกา
60 นางสุรส  เนื่องชมภู ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
61 นายสุกรรณ  โพธิสว่าง ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
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62 นางดรุณี  อนิทร์บัว ครู โรงเรียนหนองหิง้พทิยา
63 นางนิ่มนวล  นิรมล ครู โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
64 นายประยรู  ใจปานแกน่ ครู โรงเรียนพานพร้าว

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22
1 นายสมชัย  อมุะวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 ว่าทีพ่นัตรีบุญเทศก ์ บุษมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก
3 นายปรีชา  เจตินัย ผู้อ านวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
4 นายวิมาลทอง  ยนืยง ผู้อ านวยการโรงเรียนค าสร้อยพทิยาสรรค์
5 นายสมจติ  ราชิวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร
6 นายสุกรี  ชัยมงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
7 นายอดุม  สิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนกตุาไกว้ิทยาคม
8 นายชัยยงค์  น้อยใหญ่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พฒันา
9 นายธนูศักด์ิ  วรรณค าผุย รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

10 นายประเสริฐ  มูลสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
11 นางแน่งน้อย  จลุมาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
12 นายวีระชัย  ตามะลี รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
13 นายประจมิ  คล่องแคล่ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกพทิยาคม
14 นางวรรณวิมล  นาโสก รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
15 นายสุรเชษฐ์  ย ายวน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอดุมวิทย์
16 นางสุคนธ์  จนัทร์ดาประดิษฐ์ ครู โรงเรียนธาตุพนม
17 นางวาณี  โรจน์วิรัตน์ ครู โรงเรียนธาตุพนม
18 นางสมปอง  มูลตองคะ ครู โรงเรียนธาตุพนม
19 นางรัตนา  ศุภวุฒิ ครู โรงเรียนธาตุพนม
20 นางไพศรี  กองสินแกว้ ครู โรงเรียนธาตุพนม
21 นางพรมดี  รสานนท์ ครู โรงเรียนธาตุพนม
22 นางสาวอรนุช  ต้ังศิริ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
23 นายพรศักด์ิ  วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
24 นางเบญจมาศ  ศรีกระจา่ง ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
25 นางสุปิยา  สิทธิกานต์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
26 นายสังคม  บุญอาจ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
27 นายเรืองฤทธิ ์ เพชรศิริ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
28 นางสาวสุดธิดา  จนัทะสิน ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
29 นางสายยล  แสนรังค์ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู
30 นายพฒันา  เทพสุรินทร์ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู
31 นางสาววิจติรา  นาดี ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู
32 นางจนิตนา  สุมาทัย ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู
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33 นายประวิทย ์ กณัณีย์ ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู
34 นางเอื้องจติร  จนัทร์กล่ า ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู
35 นางวิภาวี  ก าลังผล ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู
36 นางอนิทวี  กจิสมพงษ์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
37 นายเทอดเกยีรติ  จนัทรโคตร ครู โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
38 นางยนิยอม  สุขเกษม ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ
39 นางอรุณี  ผาอดิดี ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ
40 นางเกิ่งแกว้  สิทธิ ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ
41 นายชัยพล  พลราชม ครู โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกลู
42 นายสุรจติร์  พอ่บ ารุง ครู โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกลู
43 นางสาววิไลณี  วงศ์ตาขี่ ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
44 นางศิริพนัธ์  บุญคร่ า ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
45 นางเรียบร้อย  พอ่บาล ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
46 นายกยัสิทธิ ์ วงศ์จ าปา ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
47 นายวราวุธ  เหมะธุลิน ครู โรงเรียนนาถอ่นพฒันา
48 นายศักด์ิชัย  บริบูรณ์ ครู โรงเรียนนาถอ่นพฒันา
49 นางประไพ  เหง้าน้อย ครู โรงเรียนนาหว้าพทิยาคม "ธาตุประสิทธิป์ระชานุเคราะห์"
50 นายมนูญ  ข าค า ครู โรงเรียนนาหว้าพทิยาคม "ธาตุประสิทธิป์ระชานุเคราะห์"
51 นางสาวชอุ่ม  ค าหา ครู โรงเรียนบ้านแพงพทิยาคม
52 นายทิวา  กติิศรีวรพนัธุ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพทิยาคม
53 นายชาญยทุธ  โคตรเคน ครู โรงเรียนบ้านแพงพทิยาคม
54 นายเสรี  พมิราช ครู โรงเรียนปลาปากวิทยา
55 นางไพรัตนา  สิริ ครู โรงเรียนปลาปากวิทยา
56 นางทัศนา  ไชยวงษ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
57 นายวัชระ  บุรชาติ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
58 นางพวงทอง  หวังถนอม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
59 นายรังสรรค์  สายวร ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
60 นายวรเชษฐ์  ศรกายสิทธิ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
61 นางสมพร้อม  พลสา ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
62 นางถาวร  ราชนาวี ครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
63 นางดวงพร  พรมสุ้ย ครู โรงเรียนอเุทนพฒันา
64 นางเจริญรักษ์  ค าป้อง ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
65 นายเทีย่ง  ศิริวัชรกาญจน์ ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
66 นายเฉลียว  มงคลเกตุ ครู โรงเรียนมุกดาหาร
67 นางสาวสุดา  เสง่ียมศักด์ิ ครู โรงเรียนมุกดาหาร
68 นายมนัส  น้อยชื่น ครู โรงเรียนมุกดาหาร
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69 นางอารยา  อุ่นอารียก์ลุ ครู โรงเรียนมุกดาหาร
70 นางวาสนา  บ ารุงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนมุกดาหาร
71 นางนาฎยา  นัยจติ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อสีาน
72 นางบุญจนัทร์  ทาระ ครู โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
73 นายสิทธิพร  ธรรมวงศา ครู โรงเรียนค าชะอวีิทยาคาร
74 นางสาววิจติรา  กลุตังวัฒนา ครู โรงเรียนค าชะอวีิทยาคาร
75 นายพรชัย  วังคะฮาต ครู โรงเรียนค าชะอวีิทยาคาร
76 นายชัชวาล  สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนค าชะอวีิทยาคาร
77 นายบัญญัติ  รัชอนิทร์ ครู โรงเรียนค าชะอวีิทยาคาร
78 นายมนตรี  นิโรคะ ครู โรงเรียนค าสร้อยพทิยาสรรค์
79 นางอรุณี  สายคง ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
80 นายเรืองฤทธิ ์ เรืองศาสตร์ ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา
81 นางภาณิชา  โพธิเ์มือง ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
82 นางนรินทร์ทิพย ์ วังคะฮาต ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
83 นายสุดกาน  กลางประพนัธ์ ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
84 นายวิชิต  สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23
1 นายวิกรานต์  ศรีอกัเศษ ศึกษานิเทศก์
2 นายประนมเนตร  มุลฑา ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุบากพฒันาศึกษา
3 นายวิบูลย ์ ค ามุข ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา
4 ว่าทีร้่อยตรีชัยเดช  บุญรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
5 นายประเสริฐ  สวัสด์ิจติร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
6 นายจรีาวัฒน์  ศรีหาญธรรม(วิจติร  ศรีหาญ)ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
7 นายพลกฤษณ์  ศิริบูรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกดุบากพฒันาศึกษา
8 นายตวงทรัพย ์ ไชยทองศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนกสุุมาลยว์ิทยาคม
9 นางสาวอนิทิมา  โยคิกานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเต่างอยพฒันศึกษา

10 นายวีระศักด์ิ  ค าแพงอาจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพงัโคนวิทยาคม
11 นางแสงจนัทร์  ศิริสรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
12 นายวรการ  รุจาคม ครู โรงเรียนกดุเรือค าพทิยาคาร
13 นางพจนา  ยงดี ครู โรงเรียนกสุุมาลยว์ิทยาคม
14 นางส าลี  ค าเมือง ครู โรงเรียนกสุุมาลยว์ิทยาคม
15 นายแดง  พนัธ์ชัย ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
16 นางเมธาวดี  สัสดี ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
17 นางจรีนันท์  ค าปัง ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
18 นางนิรมล  มาซา ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
19 นายปริพล  สิทธิสิน ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
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20 นางวัฒนา  ไตรธิเลน ครู โรงเรียนเต่างอยพฒันศึกษา
21 นายลาภยศ  ผงงอย ครู โรงเรียนเต่างอยพฒันศึกษา
22 นางโกศล  แกว้มุงคุณ ครู โรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา
23 นางสุภาภรณ์  อปุพงษ์ ครู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
24 นายสายณัห์  กลัยาไสย ครู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
25 นายไพรสัณฑ์  ถติยป์ระเสริฐ ครู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
26 นางดอกจนัทร์  ถติยป์ระเสริฐ ครู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
27 นางอารียว์รรณ  เกดิแสง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
28 นางอมรวัลย ์ มุ่งภูก่ลาง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
29 นายสมัยชัย  อนิทร์ค าน้อย ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
30 นางรัชนี  เจริญพร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
31 นายสุขสันต์  พพิธันัมพร ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
32 นางวิริยะ  สารทอง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
33 นายชัยยศ  ชายทอง ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
34 นายณรงค์  แกน่จนัทร์ ครู โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
35 นางทิพวรรณ์  สุวรรณรงค์ ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
36 นายสุรพล  แพงดี ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
37 นางสมศรี  ค่ายหนองสวง ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
38 นายทรงวิทย ์ ศรสุราษฎร์ ครู โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม
39 นางวนิดา  เหมะธุลิน ครู โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม
40 นางสมใจ  กจิเจริญ ครู โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม
41 นายพสิิฐ  พพิธิกลุ ครู โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
42 นายศรีสุนทร  ส าราญสุข ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
43 นางสุนันทา  พรหมดา ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
44 นางระจริา  ล้อศรีสกลุ ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
45 นางศิรินันท์  โสมสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
46 นางจนิดาพร  สีสถาน ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
47 นางวราภรณ์  ช านาญ ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
48 นายจ าเนียร(เกริกเกยีรติ)  เจริญไชย ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
49 นายสุรัตน์  ไชยพนัธ์ ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
50 นายทรงเดช  ลุนจกัร ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
51 นายพรชัย  ศรีพรหมษา ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
52 นางเถลิงศรี  วงศ์ประทุม ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
53 นายสุวิทย ์ แกว้อุ่นเรือน ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
54 นางนิจรินทร์  ธรรมสมบัติ ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
55 นายชัยณรงค์  พอ่อามาตย์ ครู โรงเรียนร่มเกล้า
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56 นางสุพรรณ  พรหมเชษฐา ครู โรงเรียนร่มเกล้า
57 นางสายแจง  วงศ์เครือศร ครู โรงเรียนร่มเกล้า
58 นายสุระศักด์ิ  สงกลาง ครู โรงเรียนร่มเกล้า
59 นางสมเพชร  สงกลาง ครู โรงเรียนร่มเกล้า
60 นางสมพศิ  บุญเสนา ครู โรงเรียนร่มเกล้า
61 นางจริานุช  ทุมพานิชย์ ครู โรงเรียนร่มเกล้า
62 นางทัศนีย ์ เพญ็ศิริ ครู โรงเรียนแวงพทิยาคม
63 นางลาวัลย ์ คุณแสน ครู โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา
64 นางนุชนารถ  จรูญธรรม ครู โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา
65 นางสกลุศรี  บ ารุงสิน ครู โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา
66 นางระวิวรรณ์  พฤกษติกลุ ครู โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา
67 นายจรัญ  คะศรีทอง ครู โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา
68 นางสาวกนกนารถ  ศรีอาจ ครู โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา
69 นางวรรณพร  ภูมี ครู โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา
70 นางพลูศรี  แสงพทิยา ครู โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา
71 นางวัฒนา  มิตรแสง ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
72 นางศรีวัฒนา  สมพงษ์ ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
73 นางนิรมล  แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
74 นางนุชสรณ์  ศรีสุราช ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
75 นายพงศ์ทวี  นาคะผิว ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
76 นายประภาส  วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
77 นางสาวเดือนเพญ็  โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
78 นางวิไลวรรณ  ภูดี ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
79 นางภาวนา  เหมะธุรินทร์ ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
80 นางธิยารัตน์  แกว้คล้ายขจรศิริ ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
81 นายราเชนทร์  ภูรัพพา ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
82 นายณัฐวุฒิ  โทษาธรรม ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู
83 นายวีรยศ  ยตุรินทร์ ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
84 นางสาวปราณี  พลสีลา ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
85 นางอดุมพร  ชิณเทศ ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
86 นางปิยะนุช  เทพหัสดิน  ณ  อยธุยา  (บุญเหนือ)ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
87 นายอทุิศ  จนัลาเศษ ครู โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 นายรณชัย  ดวงกลุสา ครู โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา
89 นางปริศนา  ดวงกลุสา ครู โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24

1 นายสุจนิต์  วิชัยวงค์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางกสุุมาลย ์ ถนิอภัย ศึกษานิเทศก ์
3 นายเสน่ห์  ค าสมหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
4 นายกลุธวัช  จนัทร์ประทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนค าเจริญวิทยาคม
5 นายชาญชัย  ตัณฑสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
6 นายจดุหมาย  อารมณ์สวะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาวงพทิยาคาร
7 นายฐานัน  พมิพสิ์น รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาวงพทิยาคาร
8 นายสมเกยีรติ  ลาภบุญเรือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
9 นายผจญ  พมิพป์ระสงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม

10 นายอรุณ  วรรณทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคูพฒันา "ก.ร.ป.กลางอปุถมัภ์"
11 นางศิรนันท์  บ ารุงกลุ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
12 นางกาญจนา  เรืองฤทธิก์ลู ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
13 นางคงขวัญ  ไสยนิตย์ ครู โรงเรียนกมลาไสย
14 นางดาวเรือง  กมลชัย ครู โรงเรียนกมลาไสย
15 นางสาวถนอมจติ  คงพลูเพิม่ ครู โรงเรียนกมลาไสย
16 นายส าเริง  อดุรบูรณ์ ครู โรงเรียนกมลาไสย
17 นายวัชรา  ยลวงศ์ ครู โรงเรียนกมลาไสย
18 นางพรทิพย ์ อนุแสน ครู โรงเรียนกมลาไสย
19 นางพลูทรัพย ์ วุฒิปรีดี ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
20 นางศุภลักษณ์  เอกตาแสง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
21 นางศิริวรรณ  ศรีทอง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
22 นางเครือมาศ  ธรรมประชา ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
23 นางทิพยพ์ร  เกดิมี ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
24 นางพทัราพร  ลาภบุญเรือง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
25 นางประจกัษ์  ปรีพลู ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
26 นางเพญ็นี  กลุชาติ ครู โรงเรียนกฉุนิารายณ์
27 นางวันทนีย ์ หมวดเมือง ครู โรงเรียนกฉุนิารายณ์
28 นายสุทธิศักด์ิ  ศรีนวล ครู โรงเรียนเขาวงพทิยาคาร
29 นางทองหลาง  เหล่าลาภะ ครู โรงเรียนค าเจริญวิทยาคม
30 นางพณิทอง  สุขเกษม ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
31 นางเสาวณีย ์ ธรรมสินธุ์ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
32 นายบรรจงศักด์ิ  อปุพงษ์ ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
33 นายศิริพงษ์  ภูปา ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
34 นายพจน์  วงศ์กมลาไสย ครู โรงเรียนร่องค า
35 นางนงนุช  มีตา ครู โรงเรียนสมเด็จพทิยาคม
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36 นางจริาภรณ์  ศรีวรสาร ครู โรงเรียนสมเด็จพทิยาคม
37 นางณิชมน  จติตยะโสธร ครู โรงเรียนสหัสขนัธ์ศึกษา
38 นางสมมาศ  วังซ้าย ครู โรงเรียนสหัสขนัธ์ศึกษา
39 นางบุญล้อม  ภูขามคม ครู โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคาร
40 นายสุรศักด์ิ  โชติจ าลอง ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
41 นายปัญญา  เถาว์ชาลี ครู โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
42 นางอนงค์นาฏ  บุญเพิม่ ครู โรงเรียนอนุกลูนารี
43 นางสุพตัรา  บุญเขื่อง ครู โรงเรียนอนุกลูนารี
44 นางจงศิริ  พฒันสระคู ครู โรงเรียนอนุกลูนารี
45 นางนงเยาว์  ธรรมวงศา ครู โรงเรียนอนุกลูนารี
46 นายช านาญ  กติติจารุภักดี ครู โรงเรียนอนุกลูนารี
47 นางศรีมาลา  จตุพร ครู โรงเรียนอนุกลูนารี
48 นางรัชนีพร  ดอนสมจติร ครู โรงเรียนอนุกลูนารี
49 นายมนูญ  จงสมชัย ครู โรงเรียนกมลาไสย
50 นางสาวณิชาภา  สระบงกช ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษก
51 นางวราภรณ์  นิยมธรรม ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
52 นางวิไลวรรณ  ศุขศานต์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
53 นายรัชชพงษ์  ตาลวงษ์ ครู โรงเรียนกฉุนิารายณ์
54 นางรัชนีวัลย ์ คงมั่น ครู โรงเรียนกฉุนิารายณ์
55 นายประยรู  ภูมิไชยโชติ ครู โรงเรียนเขาวงพทิยาคาร
56 นายชัยวิรัตน์  สวัสดิภาพ ครู โรงเรียนค าเจริญวิทยาคม
57 นายกติติทัต  ไชยบุญ ครู โรงเรียนโคกศรีเมือง
58 ว่าทีร้่อยตรีชูชาติ  ค าทอง ครู โรงเรียนโคกศรีเมือง
59 นายปองพสัตร์  สายกติติไชย ครู โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
60 นางวิราวัณย ์ พนัธุขนัธ์ ครู โรงเรียนท่าคันโท
61 นางสาวพนัทอง  เหลาแหลม ครู โรงเรียนบ้านนาคูพฒันา "ก.ร.ป.กลางอปุถมัภ์"
62 นางล ายอง  สกลุซ้ง ครู โรงเรียนบ้านนาคูพฒันา "ก.ร.ป.กลางอปุถมัภ์"
63 นายตาลจติ  วิเศษศรี ครู โรงเรียนพทุโธภาวนาประชาสรรค์
64 นายวรวิทย ์ อะสุรินทร์ ครู โรงเรียนฟา้แดดสูงยางวิทยาคาร
65 จา่สิบต ารวจถวัลย ์ จนัทะรัง ครู โรงเรียนมัธยมภูฮังพฒันวิทย์
66 นางอบุลรัตน์  ภูปรางค์ ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
67 นางละเอยีด  ภูนิลวาลย์ ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
68 นายอฐัพงษ์  ภูพานเพชร ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
69 นายประพนัธ์  ภูมิสิทธิ์ ครู โรงเรียนร่องค า
70 นางพกิลุ  มณีแผลง ครู โรงเรียนร่องค า
71 นายปรีชา  ปุริศรี ครู โรงเรียนสมเด็จพทิยาคม
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72 นางละมุล  ศรีปัญญา ครู โรงเรียนสหัสขนัธ์ศึกษา
73 นางทองเพชร  ศักด์ิค าดวง ครู โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคาร
74 นายสมัย  อาจสงคราม ครู โรงเรียนหนองกงุศรีวิทยาคาร
75 นายโพยม  โพนไพรสันต์ ครู โรงเรียนห้วยผ้ึงพทิยา
76 นางปาริฉตัร  ชมภูเพชร ครู โรงเรียนห้วยผ้ึงพทิยา
77 นายทรงศักด์ิ  ภูเกา้แกว้ ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
78 นายสนอง  พละรังสี ครู โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
79 นางมัลลีรัตน์  กาญจนัดา ครู โรงเรียนอนุกลูนารี
80 นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์
81 นางเทียมจนัทร์  บรรยง ครู โรงเรียนเขาวงพทิยาคาร
82 นายสังคม  ภูขน ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
83 นายศรีบุญเรือง  เฉลิมแสน ครู โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
1 นายนพภา  นิสสัยพนัธุ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสุรินทร์  หล้าหา นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
3 นางนันทนิจ  ด่านคอนสกลุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
4 นายธนัท  ไชยทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
5 นายสุธรรม  โพธิง์าม ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติพฒันกจิวิทยา
6 นายนิคม  จ าปานิล ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
7 นายวสิทธิ ์ วรรณพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงหวานพฒันศึกษา
8 นายวทัญญู  ภูชาดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่
9 นายเปล่ียน  จงเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

10 นายวุฒิชัย  แสงสุดตา ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนขา่วิทยา
11 นายกศุล  หาญสุริย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา
12 นายณัฐวุฒิ  ศักด์ิค าดวง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
13 นายสัญญา  พนัธไชย รองผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
14 นางวิยะดา  พมิพเ์บ้าธรรม ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา
15 นางส าเนียง  เวียงวิเศษ ครู โรงเรียนนครขอนแกน่
16 นางศศมน  มะปราง ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
17 นายบุญทัน  แสงสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
18 นางศรีวรรณ  พนัธ์สวัสด์ิสกลุ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
19 นางนงลักษณ์  อภัยพนัธุ์ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
20 นายศักด์ิชาย  อนิทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
21 นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
22 นางพนูศรี  นิยมศาสตร์ ครู โรงเรียนขามแกน่นคร
23 นางศุภลักษณ์  อิ้งจะนิล ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร
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24 นางระเบียบ  ดวงมาตยพ์ล ครู โรงเรียนอบุลรัตน์พทิยาคม
25 นางอรุณ  ศรีมาน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา
26 นายศักด์ิสิทธิ ์ ศิริบุรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
27 นางจรินันท์  โพธิศ์รี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
28 นายผจงเกยีรติ  ธนวัจน์โชคทวี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
29 นางสาวอรอาภา  หาญวาระ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
30 นางสาวนิลรัตน์  ทองรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่
31 นางพธัมน  ตันทพงษ์ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
32 นางสงัด  ผิวแดง ครู โรงเรียนโคกโพธิไ์ชยศึกษา
33 นายประมวล  กานต์รังสรรต์ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
34 นายทรงธรรม  ชินบุตร ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
35 นางจนัทร์เพญ็  ทองล้น ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
36 นายด ารงค์  ชาแท่น ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
37 นางสาวสุปราณี  ขา้วบ่อ ครู โรงเรียนบ้านไผ่
38 นายชัยพฤกษ์  แกว้หยอ่ง ครู โรงเรียนบ้านไผ่
39 นางยวุดี  พลพทิักษ์ ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
40 นางเพญ็ศิริ  วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครขอนแกน่
41 นางอรพนิ  สรรเสริญสุข ครู โรงเรียนขามแกน่นคร
42 นางคณิตา  ชินภักดี ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 2
43 นางมยรีุ  ปรุงวิทยา ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
44 นายวิเชียร  คะมา ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
45 นางนัดดา  พมิพดี์ด ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
46 นางวิไลพร  ทัพซ้าย ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
47 นางบุญประกอบ  งามยิ่ง ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร
48 นางสมจติ  ศิริกาญจนพงศ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
49 นางเรืองจติร  สุตะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านไผ่
50 นางสาวสุนันทา  ปิยะศิลป์ ครู โรงเรียนขามแกน่นคร
51 นางสาวสุรีรัตน์  เดือนฉาย ครู โรงเรียนขามแกน่นคร
52 นางสาวยวุดี  สามารถ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
53 นางนลินี  กบิลพฒัน์ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
54 นางกระจา่งจติ  ผาณิบุศย์ ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
55 นายศิริชัย  ศิริมั่งมูล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา
56 นายสวัสด์ิ  ศรีชมชื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
57 นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
58 นางพนูพร  แพทยก์จิ ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
59 นางสาวลักขณา  พวกเมืองพล ครู โรงเรียนบ้านไผ่
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60 นางมะลิวรรณ  วิเชฎฐะพงษ์ ครู โรงเรียนขามแกน่นคร
61 นางจารุณี  สว่างปัญญา ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
62 นางสาวนรงค์  เติมอนิทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
63 นางสุดาภรณ์  ดรหลาบค า ครู โรงเรียนบ้านไผ่
64 นางสาวชูจติ  รักษ์มณี ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
65 นางนงลักษณ์  วัฒนะพทิักษ์สกลุ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
66 นางปทิตตา  ไชยทิพย์ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
67 นางณภาพร  พฒันจกัร ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
68 นายพนมไพร  เกตุษา ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
69 นายประเทศ  วิเศษสา ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
70 นางยพุนิ  พนัธุดิ์ษฐ์ ครู โรงเรียนขอนแกน่พฒันศึกษา
71 นายบุญแทน  ปราบ  ณ  ศักด์ิ ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
72 นางสุกลัยา  บูรณประเสริฐกลุ ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
73 นางสาวพรทิพย ์ ศรีตระกลู ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร
74 นางเพญ็พร  ยนยบุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
75 นายสุชาติ  แสนหล้า ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
76 นางสมภาร  ศิริโนนรัง ครู โรงเรียนพงัทุยพฒันศึกษา
77 นายพงษ์เทพ  ไวบรรเทา ครู โรงเรียนประชารัฐพฒันาการ
78 นางสุรัญชนา  สระบัว ครู โรงเรียนนครขอนแกน่
79 นายศิริพงษ์  ศรีภิรมย์ ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
80 นางศิวิไล  วรรณพมิพ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการขอนแกน่
81 นางสมจติร  เหล่าคนค้า ครู โรงเรียนโคกโพธิไ์ชยศึกษา
82 นายนราวิชญ์  ค ามูล ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยาลัย
83 นางนวลจนัทร์  เลิศศึกษากลุ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
84 นางสิริบูรณ์  อนิทรมณี ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร
85 นางกลัยาณี  พลบ ารุง ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร
86 นางเบญญาภา  นาวา ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
87 นายสุทธิชัย  ดีวงษ์ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
88 นางศัสยา  ชนะวงศ์ ครู โรงเรียนพล
89 นางขวัญใจ  โบราณมูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่
90 นายธีระศักด์ิ  คามวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านไผ่
91 นางสุจติรา  สว่างโรจน์ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
92 นางสุคนธ์  โชติชัยสถติย์ ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
93 นางจติติมา  เปลรินทร์ ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
94 นายประจวบ  กองสมบัติ ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
95 นางช่อพทุธรักษา  หมายบุญ ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร
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96 นายประกาศิต  คัญทัพ ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
97 นางวรพนิต  ซิมมอนส์ ครู โรงเรียนนครขอนแกน่
98 นางสิรยา  นามสง่า ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
99 นางพนมมาศ  ชาแท่น ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา

100 นางอภิรดี  นิราศสูงเนิน ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
101 นางจรรยา  แสวงธรรม ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
102 นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกลู ครู โรงเรียนบ้านไผ่
103 นางพนูตา  ไตรยสุทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการขอนแกน่
104 นายวีระยทุธ  ศิลาศรี ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
105 นายสมศักด์ิ  ขนุบ้านฆ้อง ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
106 นายวิเชียร  กระพีแ้ดง ครู โรงเรียนขามแกน่นคร
107 นางสาวสุนันทา  มานะปรีชาธร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
108 นางสาววิจติรา  วิตตะ ครู โรงเรียนบ้านไผ่
109 นางจไุรวรรณ  เคนโยธา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
110 นางจฑุาทิพย ์ แสงฤทธิ์ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยาลัย
111 นางวรญา  ศรีกลุจร ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 2
112 นางอรนุช  นาคเรือง ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
113 นายสมยศ  แจม่ใส ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
114 นางอไุรวรรณ  หีบแกว้ ครู โรงเรียนขอนแกน่พฒันศึกษา
115 นางลักษณี  รักษาเคน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
116 นางศิริยา  ตระกลูสุ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
117 นางจลุรัตน์  วุฒิวรรณ ครู โรงเรียนอบุลรัตน์พทิยาคม
118 นางอาภากรณ์  ผิวขม ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 2
119 นายทวี  ทินเต ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
120 นางกาญจนา  ค าใบ ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
121 นางอาทิชา  วันชาติ ครู โรงเรียนน้ าพองศึกษา
122 นายศรีสุวงศ์  บัวผัน ครู โรงเรียนโคกสีพทิยาสรรพ์
123 นางวิรมณ  ภิรมยไ์ชย ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
124 นางสมสมัย  เกตุเพชร ครู โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
125 นางเบญจพร  ตังคณิตานนท์ ครู โรงเรียนโนนขา่วิทยา
126 นางพกิลุ  ทองสอดแสง ครู โรงเรียนขอนแกน่พฒันศึกษา
127 นายวิชัย  บุญรอด ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
128 นางวราภรณ์  มาตราสงคราม ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร
129 นายบุญยง  กองกะมุด ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
130 นายชัยวิทย ์ วงศ์วทัญญู ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา
131 นางกติติมา  พนัธุก์าฬสินธุ์ ครู โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน
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132 นายชัยมงคล  บัวช่วย ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
133 นางสาวรัชนี  วินยพงศ์พนัธ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
134 นายทองพลู  เมืองวงษ์ ครู โรงเรียนนครขอนแกน่
135 นายอรุณ  บุญชู ครู โรงเรียนอบุลรัตน์พทิยาคม
136 นางไขนภา  วิมุกตานนท์ ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร
137 จา่สิบเอกยศนันท์  ขนัทะ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการขอนแกน่
138 นางสุกญัญา  พกัวัน ครู โรงเรียนกลัยาณวัตร
139 นายเสมอ  ประเสริฐ ครู โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
140 นางดวงจนัทร์  เกตุแกว้ ครู โรงเรียนบัวใหญ่พทิยาคม
141 นายนาวิน  ซ้ายสุข ครู โรงเรียนมัธยมโพนเพก็
142 นางสาววรรณฑา  บริราชเดชากลุ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแกน่
143 นายปราโมทย ์ พนูปริญญา ครู โรงเรียนขามแกน่นคร
144 นายอทุิศ  หูไธสง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแกน่
145 นายณัฐพงษ์  สุวรรณโสภา ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
146 นางอ าภา  ท านอง ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
147 นางจรรยา  กล่ าอนิทร์ ครู โรงเรียนโคกสีพทิยาสรรพ์
148 นายทองสร้อย  พลนงค์ ครู โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย
149 นายพสิิษฐ์  วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
1 นายไวรัช  ตะวัน ศึกษานิเทศก์
2 นายเกษม  ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสารคามพทิยาคม
3 นายจงกล  เวียงสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรวิชัย
4 นายประเทือง  พลเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
5 นางศิริพร  พมิลทีป รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรบือ
6 นายปรีชา  จนัทราช รองผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงนารี
7 นายวิทูลย ์ สืบศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงนารี
8 นายถนอม  ทองภูธรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
9 นายอทุัย  เหล่าดี ครู โรงเรียนเขื่อนพทิยาสรรค์

10 นายอมัพร  พนิทะปะกงั ครู โรงเรียนมหาวิชานุกลู
11 นายพทิักษ์  ทวงชน ครู โรงเรียนเชียงยนืพทิยาคม
12 นายสุนทร  ใหม่คามิ ครู โรงเรียนเชียงยนืพทิยาคม
13 นายอ านาจ  คุณแรง ครู โรงเรียนเชียงยนืพทิยาคม
14 นางวรรนกร  แพงค า ครู โรงเรียนเชียงยนืพทิยาคม
15 นางสุชีรา  เทศาพรหม ครู โรงเรียนเชียงยนืพทิยาคม
16 นางประคอง  สร้อยเกลียว ครู โรงเรียนเชียงยนืพทิยาคม
17 นางชลดา  ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
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18 นางวนิดา  ค าผุย ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
19 นายสมชัย  คงถวิลวงศ์ ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
20 นางอทุัยวรรณ  โลหะบาล ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
21 นางนงลักษณ์  วรรณปะกา ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
22 นางสังวาลย ์ ชาญศึก ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
23 นางจารุวรรณ  โสรัจจ์ ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
24 นายสุพฒัน์  แสนศักด์ิ ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
25 นางอนุช  พลลาภ ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
26 นายโกเมนทร์  พลิาแดง ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
27 นายธนะศักด์ิ  ตรีสุทธิวงษา ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
28 นางจฑุารัตน์  ใจมัน ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
29 นางสาวกนิษฐา  ละมุลตรี ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
30 นางวรางคณา  อุ่นอดุม ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
31 นางสายพนิ  เหลืองวิริยะสิริ ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
32 นายเสริมพงษ์  กล้ิงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
33 นายวัชรชัย  แสงฉายา ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
34 นางนภา  ไตรยะวิภาค ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
35 นางปราณี  สูงเนิน ครู โรงเรียนสารคามพทิยาคม
36 นางสาวสุจนิตนา  ประค าทอง ครู โรงเรียนผดุงนารี
37 นางโฉมยง  จนัทราช ครู โรงเรียนผดุงนารี
38 นางพรรณี  ไม้หอม ครู โรงเรียนผดุงนารี
39 นางล าดวน  สง่า ครู โรงเรียนผดุงนารี
40 นางยพุดี  ธนสีลังกรู ครู โรงเรียนผดุงนารี
41 นายพนิิจ  ชลารักษ์ ครู โรงเรียนผดุงนารี
42 นายวสันต์  เนตรแสงศรี ครู โรงเรียนมหาชัยพทิยาคาร
43 นายจรีพงษ์  ยอดเพชร ครู โรงเรียนกนัทรวิชัย
44 นายสัมฤทธิ ์ ไชยบัง ครู โรงเรียนกนัทรวิชัย
45 นางวิมลพร  วิชัยชาญสกลุ ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
46 นางนิภาพรรณ  ศรีทรัพย์ ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
47 นายชัชวาลย ์ อมรพนัธุ์ ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
48 นายประวัติ  เกตษา ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
49 นายทรงศักด์ิ  รัตนคุณศาสน์  ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
50 นางบังอร  สิทธิสาร ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
51 นายอ านวย  มาบุญธรรม ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
52 นายอกัษร  ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
53 นางสมควร  สิทธิจนัทร์เสน ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
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54 นายณัฐกรณ์  ราชมูล ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
55 นางอจัฉราพร  สาระรัตน์ ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
56 นางรจนา  ราชมูล ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
57 นางรัชนี  สิทธิขวา ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
58 นายพรีะพงศ์  พรนิคม ครู โรงเรียนกู่ทองพทิยาคม
59 นายสุขประชัย  ค ายานุกลู ครู โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์
60 นางสุกญัญา  ภูร่ะยบั ครู โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์
61 นางประภากร  คุตไชยกลุ ครู โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์
62 นายสมภพ  วรรณวาศ ครู โรงเรียนบรบือ
63 นายประเสริฐ  คลังแสง ครู โรงเรียนบรบือ
64 นายสมยง  ดงเรียงราช ครู โรงเรียนบรบือ
65 นางพชัรี  ศรีมงคุณ ครู โรงเรียนบรบือ
66 นางสุนันทา  พงไธสงค์ ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
67 นายประมวล  ชิลวงษ์  ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
68 นางลักขณา  ศรีสารคาม ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
69 นางสาวกลุปราณี  ยศดา ครู โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
70 นางอมัพร  วงวาศ ครู โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยาคาร
71 นางสาวจริพรรณ  บุณยเพญ็ ครู โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยาคาร
72 นายบุญตา  มาตรา ครู โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยาคาร
73 นายสุพจน์  สมศรีดา ครู โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยาคาร
74 นางเพชรศรี  ไชยสงโท ครู โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยาคาร
75 นางณภัทร  พลูพฒัน์ ครู โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยาคาร
76 นางกาญจนา  สวนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
77 นางลัดดาวัลย ์ แพนล้ินฟา้ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
78 นางนิดา  กจิจนิดาโอภาส ครู โรงเรียนวาปีปทุม
79 นางสุมาลา  สุวรรณพนัธ์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
80 นางล าดวน  ดงอทุิศ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
81 นางพรพศิ  คุตไชยกลุ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
82 นายนิคม  เพชรโรจน์ ครู โรงเรียนวาปีปทุม
83 นายอ าพน  พรมโคตร ครู โรงเรียนแกด าวิทยาคาร
84 นายประเสริฐ  ซ้ายสนาม ครู โรงเรียนแกด าวิทยาคาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27
1 นายสิทธิชัย  รถา ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน
2 นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
3 นายถวัลย ์ พนัธุวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร
4 นายวิมล  ภูศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนเสลภูมิพทิยาคม
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5 นายชิษณุพงศ์  อุ่นละออ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศึกษา
6 นายชูศักด์ิ  หงส์มาลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนจนัทรุเบกษาอนุสรณ์
7 นายสุพฒัน์  บรรณาลัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
8 นายค าสุก  ศิลาเหลือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
9 นางสาวจรัลรัตน์  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา

10 นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา
11 นางเพยีงเพญ็  สารฤทธิ์ ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา
12 นางสุมัจฉา  ปวงสุข ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา
13 นายจกัรพนัธ์  ก าแหงพล ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา
14 นางประภัสสร  ดงเทียมสี ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา
15 นางศรีนวล  สมทรัพย์ ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา
16 นางเพลินจติ  ซาเหลา ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา
17 นายมารุต  โคตรุฉนิ ครู โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย
18 นายโกวิทย ์ ออ่นประทุม ครู โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย
19 นายสุรพล  ศรีสมภพ ครู โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย
20 นางรัตนา  สัจจะมโน ครู โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย
21 นางจฬุาลักษณ์  พงษากจิ ครู โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย
22 นายชัยศักด์ิ  แตงแกว้ ครู โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย
23 นางสาวเกศินี  ปริปุณณะ ครู โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย
24 นายฤทธิศักด์ิ  ชาติเจริญศิลป์สุข ครู โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม
25 นางสาวนิจติญา  สิงห์บุตรา ครู โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก
26 นายพนมศักด์ิ  กลุจติติสาธร ครู โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก
27 นางพนมพร  กลุจติติสาธร ครู โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก
28 นายสมสี  วงค์อนิตา ครู โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก
29 นายวัฒนา  หงส์ทองค า ครู โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก
30 นายไพโรจน์  แกว้คุณ ครู โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก
31 นางอจัฉรา  ไชยราช ครู โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก
32 นางสุทิลน์  จติไทย ครู โรงเรียนจตุรพกัตรพมิานรัชดาภิเษก
33 นางสุภาวดี  ไชยโย ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา
34 นางสวรรค์  ศิลาเหลือง ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
35 นายอรุณ  จนัทะเพชร ครู โรงเรียนเสลภูมิพทิยาคม
36 ว่าทีร้่อยตรีวิโรจน์  พลวงศ์ษา ครู โรงเรียนเสลภูมิพทิยาคม
37 นายนฤนาท  พลสาเดช ครู โรงเรียนเสลภูมิพทิยาคม
38 นายชาญวิทย ์ ปรีชาพาณิชพฒันา ครู โรงเรียนเสลภูมิพทิยาคม
39 นายศิริพงษ์  โพธิว์ันนา ครู โรงเรียนเสลภูมิพทิยาคม
40 นางสุภาพร  พนัทะสาร ครู โรงเรียนโพธิช์ัยชนูปถมัภ์
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41 นางสุรีพร  กลางบุรัมย์ ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
42 นายวีระชัย  สายเชื้อ ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน
43 นายชาตรี  แสนศักด์ิ ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน
44 นางสาวกติติพร  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน
45 นายวรพจน์  กลางท่าไคร้ ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน
46 นายนิธิธนนท์  มโนวิมลญาณ์ ครู โรงเรียนจงัหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
47 นางพชัรินทร์  พนัธุเ์ลิศ ครู โรงเรียนจงัหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
48 นายวุฒิพงษ์  สิงห์ธวัช ครู โรงเรียนจงัหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
49 นางสาวสุภาวดี  วัชรกติติ ครู โรงเรียนขติัยะวงษา
50 นางงามตา  จติศีล ครู โรงเรียนขติัยะวงษา
51 นางเบญจพรรณ  ดิษฐเนตร ครู โรงเรียนขติัยะวงษา
52 นางนิภา  มโนรัตน์ ครู โรงเรียนขติัยะวงษา
53 นายจรูญ  แสงสัตย์ ครู โรงเรียนเสลภูมิ
54 นางฉวีวรรณ  สุวรรณ์ ครู โรงเรียนเสลภูมิ
55 นางสุภาพร  ส่งศรีโรจน์ ครู โรงเรียนเสลภูมิ
56 นายประสาร  สาระวิถี ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร.กอ่ สวัสด์ิพาณิชย ์อนุสรณ์"
57 นายจมุพล  จ าปาแถม ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
58 นายสมชัย  สนิท ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
59 นางเพชรรัตน์  เสริฐสนิท ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
60 นางจงจติ  ถนัดค้า ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
61 นางสาววัลภา  พลเวียงธรรม ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
62 นางรัตนพร  ยอดยิ่ง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
63 นายสรวิช  ฉมิสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
64 นางอากาศรัศมี  จลุเหลา ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
65 นางอจัฉรา  ทุมภา ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
66 นางพมิพา  จนัทร์อยู่ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
67 นางนงรักษ์  มหาวัจน์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
68 นางสาวปองจติ  ศรีสัมพนัธ์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
69 นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณศรี ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
70 นายฉนัท์  ศรีลาเลิศ ครู โรงเรียนโคกล่ามพทิยาคม
71 นายกมลพนัธ์  ภาวะลี ครู โรงเรียนโคกล่ามพทิยาคม
72 นายประดิษฐ์  แสนพมิล ครู โรงเรียนโคกล่ามพทิยาคม
73 นางพสิมัย  จนัทรโคตร ครู โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
74 นางสาวศรินทิพย ์ โคเวียง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอด็
75 นายสุเทพ  ชะโลธาร ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
76 นายวีระชัย  นันตะกา้นตง ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
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77 นางนงลักษณ์  สุทธิประภา ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
78 นางทองเทียบ  หินกอง ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
79 นายเสถยีร  สดใส ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
80 นายพงศาสตร์  ฉวีนวน ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพมิพพ์ฒันาวิทยา
81 นางชูศรี  กลุสุวรรณ ครู โรงเรียนขวาววิทยาคาร
82 นางประโลมลักษณ์  หงส์มาลา ครู โรงเรียนจนัทรุเบกษาอนุสรณ์
83 นางเพญ็ทวี  สุค าภา ครู โรงเรียนจนัทรุเบกษาอนุสรณ์
84 นางอมัพร  บ ารุงพานิช ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ 
85 นางกรองทอง  เปรมเจริญ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ 
86 นางเปรมจติ  ลาน้ าเทีย่ง ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ 
87 นายเหรียญ  จรุุฑา ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ 
88 นางพรพศิ  วังโน ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ 
89 นางพชัราพร  ค าผล ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ 
90 นางพรสวรรค์  ขนัธ์ดวง ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
91 นางอญัชลี  ชัฎพลชัย ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
92 นางนงนภัส  เดชพละ ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
93 นายมานพ  สวัสด์ิพาณิชย์ ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
94 นายอดุลย ์ ศรีเกื้อกล่ิน ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
95 นายธีระวัฒน์  อนิทรสุวรรณ ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
96 นายคิดถงึ  พระสว่าง ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
97 นายอดุร  หัวโนนม่วง ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
98 นายวีรชัย  ชิณโย ครู โรงเรียนธงธานี
99 นายสุนทร  พดุมี ครู โรงเรียนธงธานี

100 นายประภากร  กลางคาร ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
101 นางอาภรณ์  แสวง ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
102 นายสมทรัพย ์ ศรีหินกอง ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
103 นายกมลวัทน์  เทียนธนาทิพย์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
104 นางสมหมาย  อณัโน ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
105 ว่าทีร้่อยตรีสมชาย  องิค์ประเสริฐ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพทิยไพศาล
106 นายไพศาล  สระคูพนัธ์ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพทิยไพศาล
107 นางสาวจนิดารัตน์  วุฒิรัญญกลู ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพทิยไพศาล
108 นางพชัรี  อปุปะ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพทิยไพศาล
109 นางรัตนาภรณ์  องิค์ประเสริฐ ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพทิยไพศาล
110 นางสาวเพยีงพร  ทาสระคู ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพทิยไพศาล
111 นางสมจติร  อทุก ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพทิยไพศาล
112 นายสมุห์  พรมเทพ ครู โรงเรียนทุง่หลวงพลับพลาไชย
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113 นายโกศล  เจนสระคู ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
114 นายสุเทียบ  แพงโพนทอง ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
115 นางยลธร  สหัสวาปี ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
1 นายเกรียงไกร  โล่ห์ทวนชัย   นิติกรช านาญการพเิศษ
2 นางยพุนิ  กองรักษา   ศึกษานิเทศก์
3 นายสุธี  ชินชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
4 นายอทุัย  สาค าภีร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
5 นายสิทธิสมุทร  เพง็ชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรลักษ์วิทยา
6 นายเกยีรติศักด์ิ  โพธิวัฒน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงบูรพ์
7 นายมานิต  เขยีวศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพทิยาคม
8 นายเสน่ห์  แสนจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
9 นายนคร  ผองข า ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกลู

10 นางสาวแสงตะวัน  ออ่นพทุธา ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าต้ิววิทยา
16 นายอรุณศักด์ิ  เริงนิรันดร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนลมศักด์ิวิทยาคม
11 นายพศิิษฐ์  ผลาชิตร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
12 นายนิยม  รอดเนียม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
13 นายพชิัย  ผ่องแผ้ว   รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
14 นายทรงพล  นนทา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรารมณ์
15 นายประดิษฐ์  ทองเกล้ียง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรารมณ์
17 นายมนัส  โพธิวัฒน ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนส้มป่อยพทิยาคม
18 นายประชา  วงศ์เลิศ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพง
19 นายฉนัชัย  เภาพาด   รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
20 นายนิคม  ไชยะนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
21 นางฉลวย  เฉยฉวิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุง่ค้าวิทยาคม
22 นายสมยศ  พรหมจนัทร์   ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
23 นางประไพ  ผาค า   ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
24 นางภาวัลย์  ศรีนนท์   ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
25 นายวีระศักด์ิ  สอนอาจ   ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
26 นายสุรสิทธิ์  ไพรวรรณ   ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
27 นางเยาวลักษณ์  วรรณแกว้   ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
28 นางสาวละเอยีด  จลุมิน   ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
29 นางเบญจมาภรณ์  จนัทรชิต   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
30 นางสุนันทา  สิมพนัธ์   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
31 นางพรงาม  ชารีนิวัฒน ์  ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
32 นายบุญทรัพย ์ สมใจ   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
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33 นายวิชิต  มั่นใจ   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
34 นายบัณฑิตย ์ เขตสกลุ   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
35 นายชัยโรจน์  พทิักษ์ธรรม   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
36 นางพรทิพย ์ บุตรไชย   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
37 นางเกศินี  สารพนัธุ์   ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
38 นางยพุาวดี  ขาววิเศษ   ครู โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
39 นายทวีคูณ  พนัพพิฒัน์   ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
40 นายภาดา  กนัยามัย   ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
41 นางนภาภรณ์  แกว้ตาปี   ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
42 นายประสาท  มโนวงศ์   ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
43 นางบุญเลิศ  สายลุน   ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม
44 นางวรรธนา  บัวแกว้   ครู โรงเรียนกนัทรารมณ์
45 นางสาววิไล  อกุาพรหม   ครู โรงเรียนกนัทรารมณ์
46 นายผดุงศักด์ิ  อาทิเวช   ครู โรงเรียนกนัทรารมณ์
47 นายสุรเกยีรติ  บัวแกว้   ครู โรงเรียนกนัทรารมณ์
48 นางสาวประดิษฐ์  พละศักด์ิ   ครู โรงเรียนกนัทรารมณ์
49 นางอไุร  เหรียญตะคุ   ครู โรงเรียนละทายวิทยา
50 นายถวิล  คุณสวัสด์ิ   ครู โรงเรียนกนัทรลักษ์วิทยา
51 นางกนกลดา  สมพงษ ์  ครู โรงเรียนกนัทรลักษ์วิทยา
52 นายอฒิช์ธิอาจ  พทิักษ์วงศ์   ครู โรงเรียนกนัทรลักษ์วิทยา
53 นางสิรังยานุกลู  บุญค้ ามา   ครู โรงเรียนกนัทรลักษ์วิทยา
54 นางสาวแจม่จนัทร์  คุณมาศ   ครู โรงเรียนกนัทรลักษ์วิทยา
55 นางกาญจนา  แขมค า   ครู โรงเรียนกนัทรลักษ์วิทยา
56 นางสุวลักษณ์  จกัขจุนัทร   ครู โรงเรียนกนัทรลักษ์วิทยา
57 นางสุกญัญา  อทุธิเสน   ครู โรงเรียนขขุนัธ์
58 นางสายสมร  ภิญโญภานุวัฒน ์  ครู โรงเรียนขขุนัธ์
59 นางมนต์ทิพย ์ คันศร   ครู โรงเรียนขขุนัธ์
60 นางจริาพร  อสิพงษ์   ครู โรงเรียนขขุนัธ์
61 นายสมใจ  สุทธสนธิ์   ครู โรงเรียนส้มป่อยพทิยาคม
62 นางสาวอไุรวรรณ  พรหมศร   ครู โรงเรียนสัมป่อยพทิยาคม
63 นางสาวจ าเรียง  ทองไหม   ครู โรงเรียนก าแพง
64 นายคุณาวุฒิ  ร้านจนัทร์   ครู โรงเรียนก าแพง
65 นางชัญญภัทร  ศุภวัชระสาร   ครู โรงเรียนก าแพง
66 นางกชพรรณ  มีสิทธิ์   ครู โรงเรียนก าแพง
67 นางอนัญญา  หลาวทอง   ครู โรงเรียนก าแพง
68 นายสุริศักด์ิ  จติตะโคตร์   ครู โรงเรียนจตุรภูมิพทิยาคาร
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69 นายณรงค์  สุริโย   ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
70 นางอรุณวัฒนา  สงค์พมิพ์   ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
71 นายสุเทพ  นามชัยโคตร   ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
72 นายวิจติร  ดวนใหญ่   ครู โรงเรียนนครศรีล าดวนวิทยา
73 นางสุจติรา  สมศรี   ครู โรงเรียนวรคุณอปุถมัภ์
74 นายนิวัฒน ์ ประสานพนัธ์   ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา
75 นายพรชัย  ต้ังยิ่งยง ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
76 นางสาวกรรณิการ์  ศรีฉลวย ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
77 นายเฉลียว  ค าหอม ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
78 นายชัยยศ  ทาลีราช ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
79 นางนราภรณ์  รักษาสุข ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
80 นางนิตยา  พนัธะไชย ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
81 นางนิรมล  บุญถกู ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
82 นางประภาภรณ์  ทีมา ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
83 นางสาวพรทิพย ์ สุนทรา ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
84 นางภูมมจติ  งามสาย ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
85 นางศิวาพร  ครองสิน ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
86 นางสมพศิ  บุญทัย ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
87 นางสาวอญัชิษ์ฐา  สุทธิอาคาร ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาคม
88 นางแพรวพร  สุวพงษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาสรรค์
89 นางสาววนิดา  จนัทร์ศิริ ครู โรงเรียนยโสธรพทิยาสรรค์
90 นางสุนันทา  กลัดสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสอนแกว้ว่องไววิทยา
91 นางอรุณศรี  พลูพฒัน์ ครู โรงเรียนสอนแกว้ว่องไววิทยา
92 นายครรชิต  โพธิวรรณา ครู โรงเรียนสอนแกว้ว่องไววิทยา
93 นายสุวรรณ  ธิบูรณ์บุญ ครู โรงเรียนศิลาทองพทิยาสรรค์
94 นางธันยพร  สงเคราะห์ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
95 นางสาวมะลิ  ส าโรง ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
96 นางร าพรรณ  เสียงใส ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
97 นางเพยีรพกัตร์  พรหมศรี ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
98 นายพงษ์ศักด์ิ  มีชัย ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
99 นางเรณู  ซ่ือตรง ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์

100 นางนิภรณ์  เนตรหาญ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
101 นางรัชนี  คุณานุวัฒน์ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
102 นางกนกวรรณ  ชาญวิรัตน์ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
103 นางสาวผ่องศรี  บัวขาว ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
104 นางสาวล าปาง  กดุกงุ ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
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105 นายวันวิวัฒน์  จริเมธาภัทร ครู โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์
106 นายก าพล  พลพวก ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ
107 นางสุภาพร  พจน์ชนะชัย ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
108 นางนิตยา  อนิทร์ชุม ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
109 นายวีระชัย  บุญถา ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
110 นางจนัทร์วิมล  วงษ์รัตน์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
111 นางสาวนันทา  ทุมจนัทร์ ครู โรงเรียนเลิงนกทา
112 นายจ านง  มูลสาร ครู โรงเรียนเลิงนกทา
113 นายกติติศักด์ิ  บุญฑล ครู โรงเรียนเลิงนกทา
114 นางลักขณา  สังขท์อง ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
115 นายอกุฤษฎ์  อุ่นเมือง ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
116 นายประทวน  ทวีแสง ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
117 นางสมนึก  คุณสุทธิ์ ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
118 นางลมุลศรี  แกว้ลี ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
119 นางกลัยาณี  ยศสุนทร ครู โรงเรียนป่าต้ิววิทยา
120 นายมังกร  ยศสุนทร ครู โรงเรียนป่าต้ิววิทยา
121 นางสุขาวดี  มูลสาร ครู โรงเรียนทรายมูลวิทยา
122 นางสุลีพร  สุภาพ ครู โรงเรียนทรายมูลวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
1 นายจติติ  เสือสา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายอรรถจติร  เกษน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา
3 นายพนมเทพ  สังขะวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร
4 นายบุญเหล็ง  เจริญลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
5 นายบรรพต  ประมวล ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงวิทยาคาร
6 นายไพฑูรย ์ ขนัแกว้ ผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ
7 นายจ ารัส  โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
8 นายสุพรรณ  พนัธ์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม
9 นายประเสริฐ  ครองยติุ ผู้อ านวยการโรงเรียนพนาศึกษา

10 นายสุมิตร  เรืองบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนางคนิคม
11 นายสุชีพ  ตุ้มสังขท์อง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
12 นายศักด์ิสิทธิ ์ ทวยทน รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
13 นายด ารง  ใสแสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร
14 นายสุระพนัธ์  ศิลปศาสตร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเดชอดุม
15 นายชาตรี  สุขช่วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเดชอดุม
16 นายช านาญ  พลูเพิม่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนตาลสุมพฒันา
17 นายกฤษดา  ผุยพรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
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18 นายจ าลอง  ชมอนิทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิจติราพทิยา
19 นายถาวร  สีทน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ
20 นายวรศักด์ิ  กฤษฎาชาตรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม
21 นางเกศรา  มรกตเขยีว ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
22 นายชัยพร  สดสร้อย ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
23 นางสาวดารารัตน์  อารยะพงศ์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
24 นายนิตย ์ ควรรณสุข ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
25 นางนิภาพร  กล่ าทอง ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
26 นางสาวระพพีรรณ  นามลี ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
27 นางภัสนี  สุวรรณกฏู ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
28 นายพานศึก  สมนึก ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
29 นางจนัทร์ฉาย  พมิพศ์รี ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
30 นายประสาท  ดวงศรี ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
31 นายรณชิต  กองทอง ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
32 นางบังอร  ปูคะภาค ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
33 นางกมลรส  มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
34 นางปิยนาถ  ทองรอง ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
35 นางรุ่งตะวัน  อรรถเวทิน ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
36 นายนพรัตน์  โกศัลวัฒน์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
37 นายวรากลุ  สกลุพงศ์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
38 นางสาวนันทพร  ศรีวิไล ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
39 นางพสิมัย  หลักรัตน์ ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
40 นางจริาวรรณ  ภูติจนัทร์ ครู โรงเรียนนารีนุกลู
41 นางสุวพร  สุภสร ครู โรงเรียนนารีนุกลู
42 นายชาติชาย  สุภสร ครู โรงเรียนนารีนุกลู
43 นางศศิธร  ค ามูล ครู โรงเรียนนารีนุกลู
44 นางจนิตนา  ส่ือยรรยงศิริ ครู โรงเรียนนารีนุกลู
45 นางชื่นจติต์  บุตรศรี ครู โรงเรียนนารีนุกลู
46 นางวิไลวรรณ  มีศรี ครู โรงเรียนนารีนุกลู
47 นางฉวีวัณณ์  ทองค าใส ครู โรงเรียนนารีนุกลู
48 นางปนัดดา  ทุมมากรณ์ ครู โรงเรียนนารีนุกลู
49 นางประกอบ  ภูสิงห์ ครู โรงเรียนนารีนุกลู
50 นางสุวิมล  โคตรคันทา ครู โรงเรียนนารีนุกลู
51 นางสุทิน  พรหมจนัทร์ ครู โรงเรียนนารีนุกลู
52 นางชุติกาญจน์  เหมพนัธุ์ ครู โรงเรียนนารีนุกลู
53 นางเฉลยสุข  จนัทร์ประจ า ครู โรงเรียนนารีนุกลู
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54 นางวิมลวัลย ์ ภูมิล าเนา ครู โรงเรียนปทุมพทิยาคม
55 นายสิริชัย  ปรีเปรม ครู โรงเรียนปทุมพทิยาคม
56 นางมินตรา  เกษน้อย ครู โรงเรียนปทุมพทิยาคม
57 นางสมพร  ทิพยมงคลกลุ ครู โรงเรียนปทุมพทิยาคม
58 นางวิมลศรี  มุสิกะวัน ครู โรงเรียนปทุมพทิยาคม
59 นางสาววิภาวดี  เนตรมณี ครู โรงเรียนปทุมพทิยาคม
60 นางทองใส  กองทอง ครู โรงเรียนปทุมพทิยาคม
61 นายสุวิทย ์ บุง้ทอง ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
62 นางอารีพนัธุ ์ วันชัย ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
63 นางพกัตร์พไิล  นิชรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
64 นางนภาพร  บุญมานันท์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
65 นายสุนทร  พฒุศรี ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
66 นายนุกลู  ยทุธเกง่ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
67 นางจริาภรณ์  พสุนนท์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
68 นายยอดพงษ์  สุระนรากลุ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
69 นายไพบูลย ์ รัตนบวร ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
70 นางสุนิสา  อนุมาตย์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
71 นางสิริลักษณ์  วงศ์เจริญ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี
72 นางนคร  นวลอนิทร์ ครู โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
73 นายอนนท์  บุญศรี ครู โรงเรียนหนองขอนวิทยา
74 นายบุญเลิศ  ออ่นนิ่ม ครู โรงเรียนหนองขอนวิทยา
75 นางพรทิพา  ออ่นนิ่ม ครู โรงเรียนหนองขอนวิทยา
76 นางอญัชัญ  จวิวัฒนารักษ์ ครู โรงเรียนนารีนุกลู 2
77 นางสุพตัรา  ธิบูรณ์บุญ ครู โรงเรียนอบุลราชธานีศรีวนาลัย
78 นางสาวสุชาดา  จารุแพทย์ ครู โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม
79 ว่าทีพ่นัตรีทองหยด  บุญมาโฮม ครู โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม
80 นางพไิลวรรณ  แท่นค า ครู โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม
81 นางสุพตัรา  บุญมาโฮม ครู โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม
82 นางจนัไทย  พรหมแสนจนัทร์ ครู โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม
83 นายรังสี  ค าแกว้ ครู โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม
84 นางร าไพพรรณ  สังขท์อง ครู โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร
85 นางสุกญัญา  พลศรีเมือง ครู โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร
86 นางหัสนา  เปียผ้ึง ครู โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร
87 นางมณีวัน  บุญเฉลียว ครู โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร
88 นางวิภาภรณ์  สุภาพมิพ์ ครู โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร
89 นางนพวรรณ  พาลี ครู โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร
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90 นายบัณฑิต  การินทร์ ครู โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร
91 นางเรวดี  จลุโคตร ครู โรงเรียนเดชอดุม
92 นางสาวกนัยกร  แสงสว่าง ครู โรงเรียนเดชอดุม
93 นางดลพร  พยคัฆ์ ครู โรงเรียนเดชอดุม
94 นายชนะ  ศิริวารินทร์ ครู โรงเรียนเดชอดุม
95 นางยองใย  ขมัภรัตน์ ครู โรงเรียนเดชอดุม
96 นางจนัทร  หลักรัตน์ ครู โรงเรียนเดชอดุม
97 นางนิจพร  สุขสวัสด์ิอ านวย ครู โรงเรียนเดชอดุม
98 นางสาววินัยจนัทร์  รูปใหญ่ ครู โรงเรียนนากระแซงศึกษา
99 นางพสิมัย  ปุรินันต์ ครู โรงเรียนท่าโพธิศ์รีพทิยา

100 นายภาณุศักด์ิ  นิชรัตน์ ครู โรงเรียนทุง่เทิงยิ่งวัฒนา
101 นายศุภวิชญ์  ปามุทา ครู โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล
102 นางศุภวรรณ  ระหงษ์ ครู โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล
103 นางพชันี  พามาดี ครู โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล
104 นางฉวีวรรณ  วูด้ส์ ครู โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล
105 นางเยาวภา  จนัสุตะ ครู โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล
106 นางทัศนีย ์ ชลกาญจน์ ครู โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล
107 นายเจริญ  พละบุตร ครู โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล
108 นางลัดดาวรรณ  นอบน้อม ครู โรงเรียนตาลสุมพฒันา
109 นายศิริชัย  คชสิทธิ์ ครู โรงเรียนตาลสุมพฒันา
110 นางเครือวัลย ์ เหล่าจ าปา ครู โรงเรียนน้ ายนืวิทยา
111 นางปาริชาติ  ทองชุม ครู โรงเรียนน้ ายนืวิทยา
112 นางพรศรี  เนินทราย ครู โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
113 นางปราณปรียา  คนฉลาด ครู โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร
114 นายมาตุภูมิ  ชลกาญจน์ ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอมัพวันวิทยา
115 นางธนพรรณ  เจริญพล ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอมัพวันวิทยา
116 นางกอบแกว้  บรรลุศิลป์ ครู โรงเรียนศรีน้ าค าศึกษา
117 นายธงชัย  ศิริวาลย์ ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
118 นายวิชาญ  ทองค า ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
119 นางสาวรัชนี  ราตรี ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
120 นายภุชงค์  ก าแมด ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
121 นางโสภา  ศิริชัยวัฒนกลุ ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
122 นางสาวบุญเรือง  ค าโฮม ครู โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ
123 นางพชัรี  อตุมะวงศ์วรรณ ครู โรงเรียนวารินช าราบ
124 นางสาววรนุช  ประเสริฐ ครู โรงเรียนวารินช าราบ
125 นางวิภา  สายเจริญ ครู โรงเรียนวารินช าราบ
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126 นางขวัญขา้ว  พลูจติต์ ครู โรงเรียนวารินช าราบ
127 นางเสาวคนธ์  มุสะกะ ครู โรงเรียนวารินช าราบ
128 นางมารศรี  มงคลชัย ครู โรงเรียนวารินช าราบ
129 นายตรีเพชร  ชาญกล้า ครู โรงเรียนวารินช าราบ
130 นายกจิจา  กดุแถลง ครู โรงเรียนวารินช าราบ
131 นางจนิตนา  ปูคะภาค ครู โรงเรียนวารินช าราบ
132 นางวลัยพร  ตีเมืองสอง ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
133 นางสมบูรณ์ทรัพย ์ ฤทธิแผลง ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
134 นางกอบแกว้  แกว้งาม ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
135 นางราตรี  หงษ์ปาน ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
136 นายประพนัธ์  แพงศรี ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
137 นายปราโมทย ์ นาสารีย์ ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
138 นางมวลทรัพย ์ ปาละวงศ์ ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
139 นายประสงค์  สร้อยเพชร ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
140 นางกิ่งแกว้  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
141 นายธีระพล  เหล็กดี ครู โรงเรียนวิจติราพทิยา
142 นายโกเมศ  รัตนีย์ ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
143 นางส าเภาทอง  รัตนีย์ ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
144 นางสุกลัยา  ธงอาษา ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
145 นางอรนิต  ผาสุขนิตย์ ครู โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร
146 นางสาวไพจติร  คูณทอง ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อบุลราชธานี
147 นางมารศรี  สีหาบุตร ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อบุลราชธานี
148 นางสาววรางคณา  อมรวงศ์ ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อบุลราชธานี
149 นายอทิธิพล  อดุมวรรณ ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อบุลราชธานี
150 นายพรพจน์  แกว้เขยีว ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อบุลราชธานี
151 นายกตัวัฏฐ์  สารีบุตร ครู โรงเรียนพงัเคนพทิยา
152 นางทักษภรณ์  บุญเต็ม ครู โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
153 นางทัศนีย ์ อรรถรัตนศักด์ิ ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
154 นายเชิดศักด์ิ  อึ้งตระกลู ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
155 นายจมุพล  สืบเหลา ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
156 นางสมส่า  แกว้หลวง ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
157 นางอนุวัลย ์ ศิริอ านาจ ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
158 นางอ านวยพร  เถาว์โท ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
159 นางพยอม  วันสุดล ครู โรงเรียนอ านาจเจริญ
160 นายสุรกจิ  ศรีรัตน์ชัย ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
161 นางสุภาภรณ์  ทองกลม ครู โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
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162 นางเพญ็พศิ  โสวาปี ครู โรงเรียนอ านาจเจริญพทิยาคม
163 นายจตุรงค์  ศรีพาณิชย์ ครู โรงเรียนอ านาจเจริญพทิยาคม
164 นายมานพ  บุระมุข ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
165 นายสมาน  ปลดเปล้ือง ครู โรงเรียนลือวิทยาคม
166 นายปัญญา  พรมน้อย ครู โรงเรียนพนาศึกษา
167 นางจนัทร์เทียม  สหนาวิน ครู โรงเรียนเสนางคนิคม
168 นายพนัศักด์ิ  พนัทน ครู โรงเรียนเสนางคนิคม
169 นายสัตถ ี อนิทรบุตร ครู โรงเรียนเสนางคนิคม
170 นางพยอม  พทุธขณิ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
171 นางกลุฤดี  ดอกพกิลุ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
172 นางอารีย ์ ภาคสุโพธิ์ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30
1 นายเสรี  ปลอดโคกสูง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางจงรักษ์  ภัสสรประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นางสุดาวรรณ์  ผลามิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
4 นางศิริวรรณ  อาจศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเขยีว
5 นายพฒิุพงศ์  แสงฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร 
6 นายวิจติร  ชิณศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
7 นายวิโรจน์  กชุัยภูมิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
8 นายภิญโญ  เศรษฐตานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
9 นางสุนทรี  ฦาชา ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

10 นางสุธารัตน์  สวงโท ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
11 นายนพรัตน์  ฦาชา ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
12 นางจรีาพร  เหมือนพนัธุ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
13 นางศันสนีย ์ ไคล้คง ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
14 นางวิไลรัตน์  ภูงามเชิง ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
15 นางเจอืจนัทน์  ญาติสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
16 นายวีระวัชร  สัมเลิศรัมย์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
17 นางกสุุมา  ช านาญศรี ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
18 นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
19 นายมณกฤษ  อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
20 นายเชษฐา  เรืองพรีะกลุ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
21 นางปภัสสร  ถวิลหวัง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
22 นายโสโชค  สู้โนนตาด ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
23 นางสารภี  สืบนุการวัฒนา ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
24 นายสุริยา  นาคะพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ



๖๖๕

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
25 นางนพวัลย ์ อดุมตะคุ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
26 นางอจัฉรา  พงษ์จนัทร์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
27 นางนิชธาวัลย ์ ทองเจริญ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
28 นางจดิาภา  ลางคุลานนท์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
29 นางจนัทรรัตน์  ไตรเสนีย์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
30 นายสมหมาย  พรมชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
31 นางเอื้ออารีย ์ ฤทธิส์ าเร็จ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
32 นางพรทิพย ์ ตาลบ ารุง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
33 นายสมบัติ  มัททวีวงศ์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
34 นายทวี  แสงค า ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
35 นายบุญแทน  หาญพยคัฆ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
36 นางสิริณา  หิรัญค า ครู โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา
37 นางชูศรี  รวิยะวงศ์ ครู โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา
38 นางเอมอร  พึง่ภูมิ ครู โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา
39 นางคนึงนิจ  จนีพก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
40 นางสมคิด  ไตรยศ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
41 นายวัฒนชัย  พึง่ภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
42 นางร าพรรณ  บ ารุงสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
43 นางวิไลวรรณ  ชัยจ ารัส ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
44 นางสุนทนา  สุขเข ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
45 นายปัญญา  ปลูกชาลี ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
46 นายคมสันต์  โพธิษา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
47 นายอนุศาสน์  พลธรรม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
48 นายสิงหา  ครบุรี ครู โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา
49 นายบุรณ์รัตน์  ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา
50 นางบุญช่วย  แกว้เพญ็ศรี ครู โรงเรียนแกง้คร้อวิทยา
51 นายมนตรี  ชัยบุตร ครู โรงเรียนนาหนองทุม่วิทยา
52 นางศรีอบุล  พรประไพ ครู โรงเรียนภูเขยีว
53 นายรังสรรค์  ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนภูเขยีว
54 นางประไพรัตน์  เจริญทัศน์ ครู โรงเรียนภูเขยีว
55 นางสังวาลย ์ นาถวิล ครู โรงเรียนภูเขยีว
56 นางเปรียว  ปลอดโคกสูง ครู โรงเรียนภูเขยีว
57 นายเจริญ  พรมทอง ครู โรงเรียนภูเขยีว
58 นางสาวอมัพร  นาคค า ครู โรงเรียนภูเขยีว
59 นายมงคล  ลีลา ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
60 นางภาคินี  ปราณี ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
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61 นายคมศักด์ิ  บุญถอื ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
62 นางวัชรี  โลนะลุน ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
63 นายพลัลภ  วรรณชัย ครู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
64 นายพเิชษฐ  คงสตรี ครู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
65 นายพรมวิทย ์ ก าเนิดจอก ครู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
66 นายสมเกยีรติ  เชิดชูณรงค์ ครู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
67 นางจริาวรรณ  พงษ์อดุม ครู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
68 นางทัศนี  หมั่นอภัย ครู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
69 นางบุญศิริ  สุทธิศิลป์ ครู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
70 นางสาวอรวรรณ  หมั่นอภัย ครู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
71 นางสาวทัศนีย ์ คณาธรรม ครู โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร
72 นางทิพยว์ัลย ์ วงษ์พระจนัทร์ ครู โรงเรียนเพชรพทิยาสรรค์
73 นางละม้าย  หาญอาสา ครู โรงเรียนเทพสถติวิทยา
74 นายชัยรัตน์  ปิน่สุวรรณ ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31
1 นายชาตรี  ดีทองหลาง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายชาติตระการ  ยอดสง่า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายเกรียงศักด์ิ  ศรีไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์
4 นายวีระศักด์ิ  ขจรภพ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
5 นายอนันต์  เพยีรเกาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
6 นายวินัย  วิริยะประทีป ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
7 นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
8 นายนิพนธ์  โรจนภานุรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
9 นางสุกญัญา  แกว้มีค่า ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพทิยาคม

10 นางพชัภัสสร  เสนทับพระ ผู้อ านวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา
11 นายเชิด  น้อยวิเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
12 นางสาวกอบเกื้อ  อตุสาหกลุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
13 นายสุทธิพงษ์  เลิศวิลัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยแถลงพทิยาคม
14 นางทัศนีย ์ สุวรรณภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
15 นายทวีสิน  ไตรรงค์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
16 นายไชยยนัต์  จรูญเสาวภากจิ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
17 นางกนกพร  ทวีเดช ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
18 นายกมล  ทวนพรมราช ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
19 นางก าไล  อนิทรศิริพงษ์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
20 นายสมยศ  สมพงษ์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
21 นางวาสิฎฐี  งามนุช ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
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22 นายวีระ  จ านงค์ถอ้ย ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
23 นายศิริพงศ์  ประสมทรัพย์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
24 นางบุเรียน  กลุสุทธิไชย ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
25 นางศรีเวียง  ชัยบุตร ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
26 นางสรณ์สิริ  ศิริรัตนอมัพร ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
27 นางศศิภา  ใจซ่ือ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
28 นางปวิชญา  ฉายดิลก ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
29 นางบุษยลักษณ์  อรชุน ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
30 นางสาวนงนุช  วงศ์สัตสถาพร ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
31 นายมานพ  จองรัตนวนิช ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
32 นางพชัรี  ศรีพล ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
33 นางยวุดี  ทะมังกลาง ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
34 นางสาวเพญ็สุดา  ประยรูพทิักษ์ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
35 นายสมบัติ  สังวรณ์ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
36 นายนรินทร์  โอภาสพนัธ์สิน ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
37 นางวรรณา  ทิพยจ์นัทร์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
38 นางดุษฎี  ถนัดค้า ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
39 นางโชษิมา  วัชรคุปต์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
40 นายวัลลภ  คลังช านาญ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
41 นางศรีวิไล  กอ่กศุล ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 2
42 นางพตัรา  อจัฉริยชีวิน ครู โรงเรียนสุรธรรมพทิักษ์
43 นางภัทราวรรณ  พทิักษ์พรสุข ครู โรงเรียนสุรธรรมพทิักษ์
44 นางกญัภาภัค  ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพทิักษ์
45 นางสาวรวมพร  เพง็สอน ครู โรงเรียนสุรธรรมพทิักษ์
46 นางประภาศรี  หาญสงคราม ครู โรงเรียนสุรธรรมพทิักษ์
47 นางสาวกญัญณัช  ขนันาคทิวากลุ ครู โรงเรียนสุรธรรมพทิักษ์
48 นางสาวนวิยา  สุวรรณ์คัมภีระ ครู โรงเรียนสุรธรรมพทิักษ์
49 นายพรสวรรค์  เหล่าบุตรสา ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
50 นางเพญ็ศรี  ภูมิโคกรักษ์ ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
51 นางกลอยใจ  มุกดา ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
52 นางอรุณ  ดุริยศาสตร์ ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
53 นางสุนิภา  จนัทรักษา ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
54 นางสาววราภรณ์  นวลโคกสูง ครู โรงเรียนโคราชพทิยาคม
55 นางธิดารัตน์  ลาภจติร ครู โรงเรียนโคราชพทิยาคม
56 นายวิวัฒน์  เรียมศิริ ครู โรงเรียนโคราชพทิยาคม
57 นางธัญพร  อารีเอื้อ ครู โรงเรียนโคราชพทิยาคม
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58 นายพงษ์อนันต์  ลูกอนิทร์ ครู โรงเรียนโคราชพทิยาคม
59 นางสิริวรรณ  ฤทธิสิทธิ์ ครู โรงเรียนโคราชพทิยาคม
60 นางปิยลักษณ์  วงศ์ศรี ครู โรงเรียนโคราชพทิยาคม
61 นางผกาพรรณ  บรรเทา ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
62 นางวนิชา  ผลโกสุก ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
63 นางนิศาชล  มณีวรรณ ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
64 นางจฑุาพนัธ์  มุ่งกลาง ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
65 นางสาวอรัญญา  ปัญญาปรุ ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
66 นางภคจณิหจฑุา  คมวิชายั่งยนื ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
67 นางสาวจงจติร  ปาลสินกลุกจิ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
68 นางจงจติต์  สีดาวงษ์ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
69 นางปณิตา  อยู่กิ่ม ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
70 นางศานิกณุ  ศิราลักษณ์ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
71 นางชาคริต  สระแกว้ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
72 นางสุรียม์าศ  ภูมิแสน ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
73 นางกลัยาณี  สุนทรมานพ ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
74 นายฐิตโชติ  มงคลเวชสิริ ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
75 นายประคอง  ขามจะโปะ ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
76 นางปราณีต  วงศ์ปัดแกว้ ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
77 นายยอดชาย  แพชนะ ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
78 นายธนศักด์ิ  รัตนราศี ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
79 นางสาวอรภาณี  เง่ือนตะคุ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
80 นางสาวจฑุาพร  วัชรวิทยานนท์ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
81 นางสาวขนิษฐา  อมัพาผล ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
82 นางสาวอมราลักษณ์  ช่วยค้ าชู ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
83 นายสัญญา  ทองขนุวงศ์ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
84 นางสาวกล่ินผกา  ทับทิมธงไชย ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
85 นางลัดดา  สุทธิศิลป์ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
86 นายสถาพร  ข าพรมราช ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
87 นางวิไล  พนิิจพงศ์ ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
88 นายสุรพล  สังกรณีย์ ครู โรงเรียนปากช่อง
89 นางจติรา  สังกรณีย์ ครู โรงเรียนปากช่อง
90 นางนาตยา  ศิริวัฒนสาธร ครู โรงเรียนปากช่อง
91 นางละออ  บุญไชโย ครู โรงเรียนปากช่อง
92 นางยพุา  บุญเพง็ ครู โรงเรียนปากช่อง
93 นางสาวนวนันท์  รัตนสูรย์ ครู โรงเรียนปากช่อง
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94 นายสมศักด์ิ  รักกศุล ครู โรงเรียนพมิายวิทยา
95 นางอมรา  มานะดี ครู โรงเรียนพมิายวิทยา
96 นางรัตนา  ห้าวหาญ ครู โรงเรียนพมิายวิทยา
97 นางสุกลัญา  ศรีสวัสด์ิ ครู โรงเรียนพมิายวิทยา
98 นางยพุนิ  ช่ าชอง ครู โรงเรียนพมิายวิทยา
99 นางประทีป  เวงสูงเนิน ครู โรงเรียนพมิายวิทยา

100 นายภูมินทร์  สุกมุลจนัทร์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
101 นางดวงอาจ  แสงสวย ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
102 นายประเสริฐ  ศรีสมพร ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
103 นางจรีภัทร์  สวยรูป ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
104 นายสมพงษ์  เกตุพดุซา ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
105 นางประเทือง  จนัทวีวัฒน์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
106 นายไพฑูรย ์ แกลงกระโทก ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
107 นางอมราภรณ์  กองสันเทียะ ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
108 นางวราวรรณ  วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
109 นางมณี  มุงขนุทด ครู โรงเรียนมัธยมด่านขนุทด
110 นายสกลุชัย  ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัธยมด่านขนุทด
111 นางรัตนา  พทิยาภรณ์ ครู โรงเรียนมัธยมด่านขนุทด
112 นางรัตนา  อกัขราษา ครู โรงเรียนมัธยมด่านขนุทด
113 นายธนัทถ ์ สมบัติสิน ครู โรงเรียนมัธยมด่านขนุทด
114 นางรัตนา  ศรีจนัทึก ครู โรงเรียนจกัราชวิทยา
115 นางจรัสศรี  ฐานิวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนจกัราชวิทยา
116 นางสาวนภาพร  ชัญญาสวัสด์ิ ครู โรงเรียนจกัราชวิทยา
117 นางชูศิลป์  นาราหนองแวง ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา
118 นางประนอม  อกัษรกลาง ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา
119 นางลาวัลย ์ มิตรสูงเนิน ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
120 นายสมบูรณ์  สุคนธพงศ์ ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
121 นางสุวรรณ์  แสนประเสริฐ ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
122 นางณิชารัศม์  พรีะไชยด ารงค์ ครู โรงเรียนห้วยแถลงพทิยาคม
123 นางทิพวรรณ  เสตะพยคัฆ์ ครู โรงเรียนพมิายด ารงวิทยาคม
124 นายวีระ  วัฒนเศรษฐานันท์ ครู โรงเรียนพมิายด ารงวิทยาคม
125 นายประจวบ  ณ  วงศ์ ครู โรงเรียนพมิายด ารงวิทยาคม
126 นางจ าเรียง  โรจนภานุรัตน์ ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
127 นายสุกจิ  สีชมภู ครู โรงเรียนล าทะเมนไชยพทิยาคม
128 นางบัวรันต์  ผาเดิม ครู โรงเรียนบึงพะไล
129 นายทวชล  ดัดเพช็ร์ ครู โรงเรียนพดุซาพทิยาคม
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130 นายสาธิต  ราชการกลาง ครู โรงเรียนเมืองคง
131 นางสาววัฒนา  คุณทะวงษ์ ครู โรงเรียนขามสะแกแสง
132 นายสุวัฒน์  ทวยมีฤทธิ์ ครู โรงเรียนห้วยแถลงพทิยาคม
133 นางสาววันทนา  ชูพงศ์ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 2
134 นายประดิษฐ์  อุ่นใจ ครู โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
135 นายสพโชค  โตเหมือน ครู โรงเรียนเสิงสาง
136 นางอดุาวรรณ  ศรีอภัย ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
137 นางสาวอจัฉรา  คุ้มสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
138 นางสาวศุภิกา  ศิริสัจจาพพิฒัน์ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
139 นางปัณฑารียา  ราศรี ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
140 ว่าทีร้่อยตรีชูชัย  ตรรกโชติ ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
141 นางสิริมา  คล้ายแจง้ ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
142 นายทรัพย ์ จติพมิาย ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
143 นางสาวชนิดาภา  งวดสูงเนิน ครู โรงเรียนสุรธรรมพทิักษ์
144 นางกาญจนา  ชลประทิน ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
145 นายชูศักด์ิ  อคุหปัญญากลุ ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
146 นายณัฐวิคม  เสนทับพระ ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
147 นางนารีรัตน์  พงษ์พมิาย ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
148 นายสหัส  ค้าขาย ครู โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
149 นายอ านาจ  แช่มพดุซา ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
150 นายสุรชัย  ช่ าชอง ครู โรงเรียนปากช่อง
151 นางสาวรมิดา  ออ่นน้อม ครู โรงเรียนปากช่อง
152 นางลักษณ์รวี  ตรีสุวรรณ ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
153 นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากลุ ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
154 นายสมศักด์ิ  แทนกระโทก ครู โรงเรียนจกัราชวิทยา
155 นายณัฐพล  คล้ายแจง้ ครู โรงเรียนจกัราชวิทยา
156 นายจ าเนียร  ช้างน้ า ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา
157 นายขวัญชัย  ศุภศาสตร์วงศ์ ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32
1 นายทองคูณ  หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์
2 นางดาวดี  คีรี ศึกษานิเทศก์
3 นายเหมือน  รักสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพทิยาคม
4 นายกรกฤช  ชื่นธีรพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแสลงโทนพทิยาคม
5 นายโยทิน  สุดหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุราษฏร์พทิยาคม
6 นายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก
7 นายเรืองรวิศ  พายหุะธ ารงรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
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8 นายกติติศักด์ิ  วิทยเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนรมยบ์ุรีพทิยาคม รัชมังคลาภิเษก
9 นางจฑุามาศ  ไทยพานิช รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม

10 นางอรทิพย ์ โชติกเสถยีร รองผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรบพติร
11 นายชูชาติ  บูรณ์เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
12 นายธีรชัย  สวดประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
13 นายพนิิจศักด์ิ  ทิพยกานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยราชพทิยาคม
14 นายปรีชา  บาลโสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม
15 นายไสว  บุญยงั รองผู้อ านวยการโรงเรียนสะแกพทิยาคม
16 นายสนับ  กิ่มพะเกา้ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมรุ้ง
17 นายสมชัย  พฒันชีวะพลู ครู โรงเรียนภัทรบพติร
18 นางพรเพญ็  ศิริวรรณ ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
19 นางธนิดา  นิลสระคู ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
20 นายดนัย  รามฤทธิ์ ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
21 นางสาวจริะวัฒน์  หาญสุวรรณ ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
22 นางสาวสมจติ  โกศลวัฒนา ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
23 นายสมศักด์ิ  ค้าคล่อง ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
24 นางค านึง  ร่วมสุข ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
25 นางพชัรินทร์  กลัยพฤกษ์ ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
26 นายยธุธรรม  จนัทร์สว่าง ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
27 นายวาศนรรค์  พนิศิริกลุ ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
28 นางสาวธรดาภร  บุษราคัม ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
29 นายรณชัย  ศิริมนทกาน ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
30 นายอภินันท์  เนื่องคันธีร์ ครู โรงเรียนบุรีรัมยพ์ทิยาคม
31 นายสมเกยีรติ  แกว้วัชรกลุ ครู โรงเรียนภัทรบพติร
32 นายสุเทพ  ณ  กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนภัทรบพติร
33 นางฉวีวรรณ  กลัยพฤกษ์ ครู โรงเรียนภัทรบพติร
34 นางพงศ์โศภิต  วงศ์ปรเมษฐ์ ครู โรงเรียนภัทรบพติร
35 นางรุจริา  ล้ีอศิรามาศ ครู โรงเรียนภัทรบพติร
36 นายมนต์ชัย  ใจเอื้อ ครู โรงเรียนภัทรบพติร
37 นายพชิชานนท์  ใจเสง่ียม ครู โรงเรียนภัทรบพติร
38 นางบ าเพญ็  ล้ิมวงษ์สกลุ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
39 นางเรวดี  ฤทธิธรรมกลุ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
40 นางจนัทนา  สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
41 นายประกอบ  นักปราชญ์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
42 นางทิฐินันท์  พรมนัสเจริญสุข ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
43 นางสุจนิดา  แสนหลวง ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
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44 นางสุภัชฌา  สามิบัติ ครู โรงเรียนพระครูพทิยาคม
45 นายธีระพงศ์  แสนหลวง ครู โรงเรียนพระครูพทิยาคม
46 นางชุมมณี  กาญจนา ครู โรงเรียนกนกศิลป์พทิยาคม
47 นางพมิพสุ์ธี  เชียรประโคน ครู โรงเรียนสวายจกีพทิยาคม
48 นางเจอืจติ  บาลปรีชา ครู โรงเรียนกระสังพทิยาคม
49 นายทองดี  เพชรเลิศ ครู โรงเรียนกระสังพทิยาคม
50 นางศิราภรณ์  กาญจนทรัพยสิ์น ครู โรงเรียนกระสังพทิยาคม
51 นายบวร  รอดเขม็ ครู โรงเรียนกระสังพทิยาคม
52 นายปรีชา  วันแพ ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
53 นางสาวถนอมศรี  สมานชาติ ครู โรงเรียนนางรอง
54 นางชนิตา  ร่วงสูงเนิน ครู โรงเรียนนางรอง
55 นางปาลิดา  ทรงประโคน ครู โรงเรียนนางรอง
56 นางเรืองอไุร  น้อยพรหม ครู โรงเรียนนางรอง
57 นางสาวสุดารัตน์  คงนันทะ ครู โรงเรียนนางรอง
58 นางสุวรรณชาติ  พนัธุว์รรณ์ ครู โรงเรียนนางรอง
59 นายสมัย  ขวัญรัมย์ ครู โรงเรียนนางรอง
60 นางชนันท์กานต์  ศรีวงศ์ ครู โรงเรียนสิงหวิทยาคม
61 นางรัตนา  พนัธ์พทิักษ์ ครู โรงเรียนนางรองพทิยาคม
62 นางกญัจนา  วิทยศ์ลาพงษ์ ครู โรงเรียนนางรองพทิยาคม
63 นางสตรีรัตน์  สวดประโคน ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
64 นายทวีศักด์ิ  สวนไธสง ครู โรงเรียนโนนเจริญพทิยาคม
65 นายไววิทย ์ เพยีวพงศ์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม
66 นางสาวสุพฒัน์  พรหมรุกขชาติ ครู โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม
67 นายพชิิต  ทองกลุ ครู โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม
68 นายวรรธนัย  ภูผาจง ครู โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม
69 นางศิริพร  จองสุขี ครู โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม
70 นางพดัชา  ประกอบดี ครู โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
71 นายนภดล  ทรงประโคน ครู โรงเรียนเมืองตลุงพทิยาสรรพ์
72 นางงามตา  โอกาสดี ครู โรงเรียนพทุไธสง
73 นางสุมิตรา  เจก๊ไธสง ครู โรงเรียนพทุไธสง
74 นายอวยชัย  เบ้าไธสง ครู โรงเรียนพทุไธสง
75 นางปุริมปรัชญ์  สุริยกาญจน์กลุ ครู โรงเรียนพทุไธสง
76 นางกลัยาสุภรณ์  มาลานนท์ ครู โรงเรียนพทุไธสง
77 นางพมิล  มีออ่ง ครู โรงเรียนธารทองพทิยาคม
78 นางจรัลรัตน์  เชื้อกติติศักด์ิ ครู โรงเรียนธารทองพทิยาคม
79 นางดรุณี  ศรีวราลักษณ์ ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
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80 นางมณี  ธิติอดุมสิทธิ์ ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
81 นางละเอยีด  เสน่ห์รัมย์ ครู โรงเรียนตลาดโพธิพ์ทิยาคม
82 นางสมพรรณ  พรหมพนัธ์ใจ ครู โรงเรียนสตึก
83 นายไพสิทธิ ์ ศรีโสภา ครู โรงเรียนสตึก
84 นายสมพงษ์  ศรีโคตร ครู โรงเรียนสตึก
85 นายสัมฤทธิ ์ วิทยาวราพงศ์ ครู โรงเรียนเมืองแกพทิยาคม
86 นางอไุรวรรณ  วิทยาวราพงศ์ ครู โรงเรียนเมืองแกพทิยาคม
87 นางมัณฑนา  ฤทธิมงคล ครู โรงเรียนหนองกี่พทิยาคม
88 นายจ าเริญ  จ านงประโคน ครู โรงเรียนหนองกี่พทิยาคม
89 นางสาวบุปผา  โชยรัมย์ ครู โรงเรียนหนองกี่พทิยาคม
90 นางสมพร  จติต์คง ครู โรงเรียนหนองกี่พทิยาคม
91 นายประสงค์  บุราสิทธิ์ ครู โรงเรียนนาโพธิพ์ทิยาคม
92 นายสุเทพ  พลวัน ครู โรงเรียนนาโพธิพ์ทิยาคม
93 นางลดาวัลย ์ งามคง ครู โรงเรียนนาโพธิพ์ทิยาคม
94 นางปัทมาพร  ประทุมฝาง ครู โรงเรียนหนองหงส์พทิยาคม
95 นายสุริยนัต์  จนัทมุด ครู โรงเรียนห้วยราชพทิยาคม
96 นายฉลอง  พรมหญ้าคา ครู โรงเรียนกู่สวนแตงพทิยาคม
97 นายวีรศักด์ิ  ม่วงคะลา ครู โรงเรียนพนมรุ้ง
98 นางนฤชล  หาญสุวรรณ ครู โรงเรียนภัทรบพติร
99 นายพจน์  ศรีลาชัย ครู โรงเรียนหนองตาดพทิยาคม

100 นายนพชัย  วุฑฒยากร ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
101 นายประวิทย ์ ปานทอง ครู โรงเรียนล าปลายมาศ
102 นางนิธิกาญจน์  ฉนัทะวัฒนรักษ์ ครู โรงเรียนนางรองพทิยาคม
103 นายภคภัทร  ปรินรัมย์ ครู โรงเรียนห้วยราชพทิยาคม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
1 นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์
2 นายแสน  แหวนวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
3 นายปริญญา  พุม่ไหม ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี
4 นายทวีศักด์ิ  สนสี ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร
5 นายวสันต์  ค าเกล้ียง ผู้อ านวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา
6 นายสุวรรณ  สายไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา
7 นายทันใจ  ชูทรงเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา
8 นายวรพงศ์  มีมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนนาดีวิทยา
9 นายนิเวศน์  เนินทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

10 นายปิยวัฒน์  ศรีไสว ผู้อ านวยการโรงเรียนทับโพธิพ์ฒันวิทย์
11 ว่าทีร้่อยตรีบัญญัติ  สมชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม
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12 นายชัยสิทธิ ์ ชิดชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพสัิย
13 นายสรรเพชร  ศรีทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนโชคเพชรพทิยา
14 นายอานุภาพ  เจษฎาพรภิญโญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา
15 นายบุญชู  ดัชถยุาวัตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม
16 นายสุรพนัธ์  ร่วมจติร รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา
17 นายเกรียงศักด์ิ  ตัณฑ์สุระ ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา
18 นายสองส่ี  มะพบิูลย์ ครู โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
19 นางศิวพร  นิลเนตร ครู โรงเรียนจอมพระประสรรค์
20 นางกรรณิการ์  ผูกเกษร ครู โรงเรียนจารยว์ิทยาคาร
21 นางนภาพร  เอติยติั ครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
22 นายธงชัย  ยนืยิ่ง ครู โรงเรียนดอนแรดวิทยา
23 นายสุริยนั  ยวงทอง ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
24 นางวิภาพร  สิริสุนทรานนท์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
25 นางกนกลักษณ์  เกษีสังข์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
26 นายชัยณรงค์  ยนืยาว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
27 นายประสิทธิ ์ ทิพยบุญ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
28 นางสาวธิดาวรรณ  สายแสงจนัทร์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
29 นางจติรา  เชื้อเจริญ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
30 นายสิทธิศักด์ิ  เอน็ดู ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
31 นายจริเดช  มวลทอง ครู โรงเรียนทุง่มนวิทยาคาร
32 นายชูเกีียรติ  ควรดี ครู โรงเรียนเทนมียม์ิตรประชา
33 นายเพิม่ศักด์ิ  ประสานสุข ครู โรงเรียนเทนมียม์ิตรประชา
34 นางสุมนา  บุญมั่น ครู โรงเรียนบัวเชดวิทยา
35 นายจงกจิ  เพิม่ทรัพย์ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
36 นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
37 นางสุดใจ  ค าเกล้ียง ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
38 นางสุรีย ์ เจยีมจริยธรรม ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
39 นางนิภา  บุตรภักดีธรรม ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
40 นายคาร  ดีพนู ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
41 นายสมยศ  กะการดี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
42 นางพรพมิล  อนิสุวรรโณ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
43 นายสัญญา  จงอตุส่าห์ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
44 นางสุรางค์  พนูศรีธนากลู ครู โรงเรียนรัตนบุรี
45 นายพนูสวัสด์ิ  ยวงทอง ครู โรงเรียนรัตนบุรี
46 นายสมทบ  สุริยะ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
47 นายประสพ  จนัทร์มาลี ครู โรงเรียนรัตนบุรี
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48 นายประจญั  กล่ินหอม ครู โรงเรียนรัตนบุรี
49 นางจริาพร  ดาบุตรดี ครู โรงเรียนรัตนบุรี
50 นางปัทมา  พรหมพชัรพล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
51 นางพมิพพ์จ ี คีตภิรมย์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
52 นายพทิยา  อนิทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
53 นายประกอบ  สงวนดี ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
54 นางสมบุญ  สุบินยงั ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
55 นายพนิิจ  เชื้อเพง็ ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
56 นางเกษร  ทองศรี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพสัิย
57 นางกอบกลุ  บุญวร ครู โรงเรียนสวายวิทยา
58 นางสาวนวรัตน์  ปิติภัทรสกลุชัย ครู โรงเรียนสังขะ
59 นางถวิล  สุขสิน ครู โรงเรียนสังขะ
60 นางชุลี  กล่ินสุวรรณ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม
61 นางสุทิน  ไกรเพชร ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม
62 นางวรรณา  ทรงศิลป์ ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม
63 นางชวัลพชัร์  สุทธิชินธรรม ครู โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม
64 นางสาวถนอมจติร  อวงพพิฒัน์ ครู โรงเรียนสิรินธร
65 นางกาญจนา  พุม่ไหม ครู โรงเรียนสิรินธร
66 นางสาวดรรชนี  ใจดี ครู โรงเรียนสิรินธร
67 นางเพญ็ศรี  ดีเสมอ ครู โรงเรียนสิรินธร
68 นางสร้อยทิพย ์ อิ่มชื่น ครู โรงเรียนสิรินธร
69 นางสมส่วน  มีสติ ครู โรงเรียนสิรินธร
70 นางสาวธนาภรณ์  สกลุทอง ครู โรงเรียนสิรินธร
71 นายสุกนั  เทียนทอง ครู โรงเรียนสุรพนิท์พทิยา
72 นายเดชา  คิดกล้า ครู โรงเรียนสุรพนิท์พทิยา
73 นายนรินทร  เซียนโห ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
74 นางสุวรรณี  ตระกลูเงินไทย ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
75 นางเทพธีด์  สายหล้า ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
76 นายประสิทธิ ์ สุขโข ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
77 นางพชัรี  ศุภเขตกจิ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
78 นางวรารัตน์  สัทธวงศ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
79 นางสิริวรรณ  พนูศิริ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
80 นายประเวศ  ธรรมมา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
81 นายสมชาย  พงศ์ทัศนะธาดา ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
82 นางจติติมา  ชูทรงเดช ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
83 นางนาริวรรณ  ค าสิม ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
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84 นางศิริรัตน์  สุขนิตย์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
85 นางสาวแน่งน้อย  แซ่จงึ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
86 นางสาวจนัทิมา  เสาวรัจ ครู โรงเรียนสุรินทร์พทิยาคม
87 นางสาวประกายวัลย ์ ไชยเสริฐ ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
88 นายสมพงษ์  หวังชูชอบ ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34
1 นายสุพจน์  เจริญทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นางพมิพใ์จ  มณีวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ
3 นายนายวีระ  อสุาหะ ศึกษานิเทศก์
4 นายพรเทพ  ศุภราภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
5 นายสาคร  สมหนุน ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
6 นายวิเชียร  ชูเกยีรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพตัรศึกษา"
7 นายภาษิต  บุษมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม
8 นางสาวเกษแกว้  ภักดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
9 นางรัชณีย ์ นิรุตติพงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

10 นางทิพากร  ทิพจร รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถมัภ์
11 นางพนัธ์นิดา  ด่านไพบูลย์ ครู โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
12 นางกษมา  พลอยแดง ครู โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
13 นางพวงพยอม  อสุาหะ ครู โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
14 นางศุภกญัญา  รอดเดช ครู โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
15 นายเสริมสกลุ  อุ่นใจแรม ครู โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
16 นางพทัยา  รัตน์เลิศลบ ครู โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
17 นางวารี  นุภาพ ครู โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
18 นางอญัญารัตน์  ชาสุวรรณ ครู โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
19 นางประณยา  ศุภราภรณ์ ครู โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
20 นายสุรพล  ทองรัตน์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั
21 นายสวัสด์ิ  กรร า ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั
22 นางเวียงจนัทร์  จนัทร์งาม ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั
23 นายสุนทร  อรุณฤทธิเดชา ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั
24 นางวราภรณ์  กฤตธรรม ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั
25 นางผ่องศรี  วงศ์กระจา่ง ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั
26 นายประชัน  พบิูลย์ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั
27 นางโสภา  ชัยมงคล ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั
28 นางมยรีุ  กติติพงษ์พนัธ์ ครู โรงเรียนหอพระ
29 นางสาวปาริชาติ  บุญแกว้ ครู โรงเรียนหอพระ
30 นางแน่งน้อย  โกศลโพธิทรัพย์ ครู โรงเรียนหอพระ
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31 นางสาล่ี  เสมือนใจ ครู โรงเรียนหอพระ
32 นางสุชีลา  สุ่นศิริ ครู โรงเรียนหอพระ
33 นางวัลภา  สุวรรณเพช็ร ครู โรงเรียนหอพระ
34 นางวรรณภา  เพชร์แกว้ณา ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
35 นางพรรณนา  จาตุรพาณิชย์ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
36 นางศิริเพญ็  แสงบุญ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
37 นางสาวจรีรัตน์  เกษฎาพนัธ์ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
38 นางสาววิไลวรรณ  สุขจติต์ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
39 นางสาวนิภาพรรณ  ชวชาติ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
40 นางลัดดาวรรณ์  ปิยะวราภรณ์ ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
41 นางจารุวรรณ  แสนใจบาล ครู โรงเรียนจอมทอง
42 นางสาวจารุนันท์  ยองจา ครู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
43 นายสุพจน์  สิทธิประเวช ครู โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
44 นางเฉลิมศรี  เกิ้งบุรี ครู โรงเรียนดอยสะเกด็วิทยาคม
45 นางสุทธิพร  คัณฑมนัส ครู โรงเรียนดอยสะเกด็วิทยาคม
46 นางเฉลิมศรี  ขนัธรรม ครู โรงเรียนดอยสะเกด็วิทยาคม
47 นางอไุรวรรณ  เพช็รณสังกลุ ครู โรงเรียนดอยสะเกด็วิทยาคม
48 นายควงชัย  วรรณเลิศ ครู โรงเรียนดอยสะเกด็วิทยาคม
49 นางสาวทิพยว์รรณ  บุญถงึ ครู โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์
50 นางนันทพร  อนุวงศ์เจริญ ครู โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์
51 นางสุดาพร  วงษา ครู โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์
52 นางสาวพรรธณี  ชัยเขต ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม
53 นางสุทธิพร  พนูเสง่ียมศิลป์ ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม
54 นางจลุจรีุ  กล่ันเรืองแสง ครู โรงเรียนแม่แตง
55 นางรจนาภรณ์  ฉายอรุณ ครู โรงเรียนแม่แตง
56 นายธีระศักด์ิ  ประค าสาย ครู โรงเรียนแม่แตง
57 ว่าทีร้่อยตรีเสรี  ปรมชวลิตโรจน์ ครู โรงเรียนแม่แตง
58 นางอ าพรรณ  ไชยพนัธุ์ ครู โรงเรียนแม่แตง
59 นางสิริพร  ไชยวงค์ ครู โรงเรียนแม่แตง
60 นางวารุณี  ริยะปาน ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
61 นายอาคม  เกดิเอยีง ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
62 นางรุ่งทิวา  จนัทนพศิริ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
63 นางสาวอมุาพร  แสงถวิล ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
64 นางล าจวน  อนิทะกลู ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
65 นายชาญณรงค์  แสงอทุัย ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
66 นางสายสมร  ภูสีมา ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
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67 นายนวมิตร  อยา่ลืมญาติ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
68 นางอโนทัย  ไวยสุนีย์ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
69 ว่าทีร้่อยเอกชาตรี  ศรีดวงแกว้ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
70 นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
71 นายสุรศักด์ิ  ลิขติตระกลูรุ่ง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
72 นางชมนาด  พรถาวร ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
73 นางปรารถนา  เกยีรติภักดี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
74 นางปาริชาติ  สงวนผล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
75 นางทรงสุคนธ์  อกัษรดิษฐ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
76 นางภรณ์พรรณ  แสงดี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
77 นางวัฒนา  เจริญเกตุ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
78 นางอภิพมิ  สุรวนิช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
79 นายปรีชา  วิริยะชินการ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
80 นางปัฐยาวัต  นาวิศิษฎ์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
81 นางวรรณภา  อนิตารัตน์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
82 นายภัทรพงศ์  ไชยสุภา ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั
83 นางสุพตัรา  ศุภสวัสด์ิ ครู โรงเรียนสันก าแพง
84 นายชัยวัฒน์  ชมภูยอด ครู โรงเรียนสันก าแพง
85 นางคนึงนิจ  ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสันก าแพง
86 นางนพวรรณ  ใจดี ครู โรงเรียนสันก าแพง
87 นายองอาจ  เสาร์แกว้ ครู โรงเรียนสันก าแพง
88 นางวัชราภรณ์  ต้ังวิวัฒนาพานิช ครู โรงเรียนสันก าแพง
89 นางเยาวลักษณ์  โอวาทจ ารัส ครู โรงเรียนสันก าแพง
90 นางสุวิภา  กองบุญเทียม ครู โรงเรียนสันก าแพง
91 นางเพรงบุญ  จริาภิรมย์ ครู โรงเรียนสันก าแพง
92 นางเยาวภา  เพิม่พนู ครู โรงเรียนสันก าแพง
93 นางสาวปนัท  แกว้ยธิิ ครู โรงเรียนสันก าแพง
94 นางสาวจนัทราภรณ์  ศิริวรรณพฤกษ์ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
95 นายอนันต์  อดุแดง ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
96 นางปัณฑา  อมัรานนท์ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
97 นายนพรัตน์  ชูศรี ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
98 นางวรรณา  แสงค า ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
99 นางสาวไพรินทร์  จนัทร์สุก ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

100 นางทิพวรรณ  ยาวิลาศ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
101 นางจงจติร  ป้อมเผือก ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
102 นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
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103 นายจรัส  ชมภูรัตน์ ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
104 นายจริศักด์ิ  ดวงจนัทร์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
105 นางสุพตัรา  ธนัญชัย ครู โรงเรียนสารภีพทิยาคม
106 นายมานิตย ์ พพิฒันสิริ ครู โรงเรียนสารภีพทิยาคม
107 นางพนูธนา  บูรณพฒันา ครู โรงเรียนสารภีพทิยาคม
108 นางยพุนิ  กลูลักษณ์ ครู โรงเรียนสารภีพทิยาคม
109 นางสาววัชรี  สาริกบุตร ครู โรงเรียนสารภีพทิยาคม
110 นางนพคุณ  มัชฌศิริ ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
111 นางสาวอรอนงค์  สิริกลุขจร ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
112 นางกฬีาพร  ค าสุข ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
113 นางเยาวภา  วิภาเวชพร ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
114 นางสาวอรทัย  โสภา ครู โรงเรียนฮอดพทิยาคม
115 นางล าดวน  ค าติ ครู โรงเรียนฮอดพทิยาคม
116 นายนพฤทธิ ์ ชัยชาญ ครู โรงเรียนฮอดพทิยาคม
117 นายสุพฒัน์  ค าติ ครู โรงเรียนฮอดพทิยาคม
118 นายสมบูรณ์  ค าฝ้ัน ครู โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
119 นายปรีชา  กนัทะชัย ครู โรงเรียนสองแคววิทยาคม
120 นางจนัทิรา  จนัทเลิศ ครู โรงเรียนสันติสุข
121 นายรักษ์พล  จนัทเลิศ ครู โรงเรียนสันติสุข
122 นางปราณี  ทิพรส ครู โรงเรียนขนุยวมวิทยา
123 นายอทิธิพล  แม้นวงศ์ ครู โรงเรียนขนุยวมวิทยา
124 นายศักดา  กฤษณสุวรรณ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอปุถมัภ์ฯ
125 นางสุกญัญา  ทองรุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอปุถมัภ์ฯ
126 นางสาวจรินทร์ทิพย ์ อปุดิษฐ์ศรี ครู โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
1 นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายภูริต  คันธชุมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
3 นายชิงชัย  ทิพยม์ณฑา ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
4 นายสายณัห์  พรมใส ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพทิยาคม
5 นายเล่ห์  ไทยเทีย่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพนู
6 นายศุภชัย  ปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา
7 นายนิพนธ์  แสงเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
8 นางลัดดา  กล่ินวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี
9 นายเกษม  กาเตจะ๊ รองผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี

10 นางสุพนิ  อุ่นหน่อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี
11 นายสุพจน์  แสนหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา
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12 นายรวี  หมั่นท า รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา
13 นางสาวสายสุนีย ์ แสงเขื่อนแกว้ รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
14 นางชนันนภัส  เครือดวงค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
15 นางนันธิยา  ขนัค าหมุด ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
16 นางดวงพร  ปวงแกว้ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
17 นางกอบกลุ  เมฆอสุ่าห์ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
18 นางเฉลียว  ตาค า ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
19 นางดวงดาว  ศรีสุข ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
20 นางอดิศร  อ านวยพรเลิศ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
21 นางผ่องพรรณ  ตุลาพนัธุ์ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
22 นายวิรัชชัย  ทอดเสียง ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
23 นางประเทือง  เครือนวล ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
24 นางกานต์มณี  ทองกร ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
25 นางวิรยา  ดวงประภา ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
26 นางอญัชลี  รัชตวิภาสนันท์ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
27 นายสมบูรณ์  สิทธิต์ระกลู ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
28 นางสาวพรรณี  อุ่นศรีเพง็ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
29 นางผกายวรรณ  วาทิรอยรัมย์ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
30 นายสินอารย ์ ล าพนูพงศ์ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
31 นางผุสดี  จอมวิญญาณ์ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
32 นางอรวรรณ  ชัยทนุวงศ์ ครู โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลัย
33 นายจ ารัส  ศรีใจ ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
34 นางเยาวนาถ  พากเพยีร ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
35 นางสุทธิณีย ์ คชนิล ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
36 นางจฑุามาศ  ดิลกพฒันมงคล ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
37 นางปวรวรรณ  นนทศิลป์ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
38 นางดรุณี  สินสันทิเทศ ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
39 นางจงดี  พลังคะพนัธ์พงศ์ ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กลูวิทยา
40 นายวิรัตน  ค าขอด ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กลูวิทยา
41 นายสมนึก  มุ้งทอง ครู โรงเรียนประชาราชวิทยา
42 นางวัชรี  นนทมาลย์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
43 นางสาวปนิชา  คันทะวงศ์ ครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
44 นางพรรณิภา  หุน่ดี ครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
45 นางนิลุบล  ถามะพนัธ์ ครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
46 นางอมรรัตน์  ทิพานนท์ ครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
47 นายราเชนทร์  สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
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48 นางพชัราภรณ์  อลงการาภรณ์ ครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
49 นางจ าเนียร  แปงเครือ ครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
50 นางนิลเนตร  อ านาจศิริสุข ครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
51 นายด าเกงิ  ทิพกนก ครู โรงเรียนล าปางกลัยาณี
52 นายบุญโปรด  ตริไตรรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
53 นางเทพนิ  อาชามาส ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
54 นางทูลใจ  กมลรัตนา ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
55 นางสรินดา  ด่านวิรุทัย ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
56 นายกฤชปณต  ฝ้ันจกัสาย ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
57 นางคนึงจติร  คมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนลองวิทยา
58 นางงามจติร์  มหามิตร ครู โรงเรียนสบปราบพทิยาคม
59 นางโสรัตยา  เกตุสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
60 นางพวงเพชร  มะโน ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร
61 นายยทุธชัย  ฟเูต็มวงศ์ ครู โรงเรียนห้างฉตัรวิทยา
62 นางแจม่ศิริ  พานทอง ครู โรงเรียนห้างฉตัรวิทยา
63 นายภาคย ์ กนัค า ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา
64 นางวิจติรา  ยศแผ่น ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา
65 นางสาวบุญช่วย  ขนัค าหมุด ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา
66 นางผ่องพรรณ  ศรีตา ครู โรงเรียนสบปราบพทิยาคม
67 นางพวงเพชร  สุริยทุธ ครู โรงเรียนสบปราบพทิยาคม
68 นายไพรัตน์  อนิทรโยธา ครู โรงเรียนสบปราบพทิยาคม
69 นางจรรยา  เสาร์ค า ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
70 นางทิพากร  ชัยวิเศษ ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
71 นายถวัลย ์ อ านวยพรเลิศ ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
72 นางพฒันวดี  เอสุจนิต์ ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา
73 นายกฤษณ์  มาโยง ครู โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
74 นายบัญญัติ  อริยะวงศ์ ครู โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
75 นางดวงเดือน  พกุจอน ครู โรงเรียนเถนิวิทยา
76 นางสุชาดา  ยอดฉตัร ครู โรงเรียนเถนิวิทยา
77 นางอารี  วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนเถนิวิทยา
78 นายสมพงษ์  ยอดฉตัร ครู โรงเรียนเถนิวิทยา
79 นายณภกฤษน์  บุตรกระจา่ง ครู โรงเรียนเถนิวิทยา
80 นายไกรทอง  ถ้ าทอง ครู โรงเรียนเถนิวิทยา
81 นางสุนีรัตน์  สาริบุตร ครู โรงเรียนเถนิวิทยา
82 นายบุญมา  ศิริกลุพนัธ์ ครู โรงเรียนเถนิวิทยา
83 นางวรรณเพญ็  สนั่นเอื้อ ครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา
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84 นางสาวเบญจพร  สมเพชร ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
85 นายบุญส่ง  สิริฤทธิจนัทร์ ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา
86 นางชมพนูุช  ชื่นชอบ ครู โรงเรียนทุง่อดุมวิทยา
87 นายวุฒิ  สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู
88 นายจ ารัส  อนิต๊ะเสน ครู โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู
89 นายสุรพงษ์  วงศรีคุณถาวร ครู โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู
90 นางนภารัตน์  พชัราพชิญ์ ครู โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู
91 นางนัยนา  อนิทรเดช ครู โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู
92 นางสุณัญช์  อนิต๊ะเสน ครู โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู
93 นางมยรีุ  สมพงษ์ ครู โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู
94 นางสุคนธ์  จนิดาหลวง ครู โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู
95 นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ ครู โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา
96 นางอนงค์นาฎ  แกระวงค์ ครู โรงเรียนป่าซาง
97 นายสุพจน์  โยธา ครู โรงเรียนป่าซาง
98 นางพชัฉรา  ทะพงิค์แก ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพนู
99 นายสมชาย  มีอว่ม ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพนู

100 นางฝนทอง  สาระเวียง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพนู
101 นางจตุพร  วงศ์ฝ้ัน ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพนู
102 นางอรอนงค์  ยอดประทุม ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพนู
103 นางรัตนาภรณ์  เมฆานิมิตดี ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล าพนู
104 นางสาวอ าไพ  น้อยสะปุง๋ ครู โรงเรียนบ้านแป้นพทิยาคม
105 นายบุญยก  สมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแป้นพทิยาคม
106 นางภัทริน  จนัทร์มณี ครู โรงเรียนบ้านแป้นพทิยาคม
107 นางเสาวลักษณ์  เสนยอง ครู โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม
108 นายไพรสัณฑ์  กนัสิทธิ์ ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง
109 นางกลัยา  สุวรรณา ครู โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา
110 นายสมบุญ  ผ่องศรีใส ครู โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา
111 นายบันดาล  ดวงบุรงค์ ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
112 นางทิพยสุ์คนธ์  ทังสุนันท์ ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
113 นางเบญจมาศ  สุริยว์งศ์ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
114 นายบุญมี  ลาดปาละ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
115 นางสายฝน  ทองสุข ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
116 นางณัฏฐ์ชนินท์  วิชาเจริญ ครู โรงเรียนอโุมงค์วิทยาคม
117 ว่าทีร้่อยตรีสวัสด์ิ  ทาหน่อทอง ครู โรงเรียนอโุมงค์วิทยาคม
118 นายสมพนัธ์  อนิทรวง ครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา
119 นางดรงค์พร  มัณฑาลัย ครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา
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120 นางมยรีุ  แสงลุน ครู โรงเรียนไหล่หินวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
1 นายธวัช  ชุมชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
2 นายไชยนคร  ขมุค า ผู้อ านวยการโรงเรียนพานพเิศษพทิยา
3 นายสว่าง  ไชยปันดิ ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาเม็งราย
4 นายสมเกยีรติ  รู้ธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
5 นายปรีชา  จนัทะสินธุ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่เจดียว์ิทยาคม
6 ว่าทีร้่อยโทกอ่เกยีรติ  ทุน่ศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม
7 นายวิรัตน์  วงศ์ใหญ่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
8 นางสาวล าแพน  จ าปา ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
9 นางเบญจพร  พชิัยยา ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

10 นางรสธร  ไชยรินทร์ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
11 นางกรณิศ  มุงเมือง ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
12 นายพรหเมศวร์  สรรพศรี ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
13 นางอนงค์  นันทสิงห์ ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
14 นายจริวัฒน์  ควรคิด ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
15 นายณรงค์  ใจตุ้ย ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
16 นางณศพร  สมมั่น ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
17 นางสาวสุรีย ์ เป็งยศ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ เชียงราย
18 นางศรีพรรณ  สุขเสวี ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ เชียงราย
19 นางทัศนีย ์ ปาลี ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ เชียงราย
20 นางศรสวรรค์  กองแกว้ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ เชียงราย
21 นายนิพนธ์  สุภาวรรณ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ เชียงราย
22 นายเลอศักด์ิ  สุวรรณ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ เชียงราย
23 นางณัฐนันท์  ไพรัตน์ ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
24 นางพสิมัย  ค ากอ้แกว้ ครู โรงเรียนพานพทิยาคม
25 นายวันชัย  อนันตรังสรรค์ ครู โรงเรียนพานพทิยาคม
26 นางกมลวรรณ  สุ่มเจริญ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
27 นายผดุงกลุ  นันตรัตน์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
28 นางไพจติรา  ชัยมงคล ครู โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
29 นางกมลเนตร  ศิริประภา ครู โรงเรียนแม่จนัวิทยาคม
30 นางรุ่งอรุณ  เหล่ารินทอง ครู โรงเรียนแม่จนัวิทยาคม
31 นายสมศักด์ิ  บัง้เงิน ครู โรงเรียนแม่จนัวิทยาคม
32 นางอารีรัตน์  นันทะสมบัติ ครู โรงเรียนจนัจว้าวิทยาคม
33 นางยลรวี  อนิต๊ะ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
34 นางมาลาตรี  วรรณอตุ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิศ์าสตร์
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35 นางทองเสาร์  พรมตัน ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิศ์าสตร์
36 นายวีรพล  สุวรรณรังษี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิศ์าสตร์
37 นายอดุลย ์ สลักลาย ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิศ์าสตร์
38 นางมยรุา  ทุน่ศิริ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
39 นางศรีวรรณ  ชนะใหญ่ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
40 นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
41 นางนงนุช  พรหมแยม้ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
42 นางแสงเพชร  สุวงศ์เครือ ครู โรงเรียนพญาเม็งราย
43 นายประพนัธ์  บุญเมือง ครู โรงเรียนขนุตาลวิทยาคม
44 นางสุกลัยา  ชัยทัศน์ ครู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
45 นางร าไพ  ชุมชอบ ครู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
46 นายประภาส  ปิยะโกศล ครู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
47 นางนงค์พรรณ  สุคันธมาลา ครู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
48 นางดารุณี  ใหม่ตาจกัร์ ครู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
49 นายวัชระ  การสมพจน์ ครู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
50 นายศุภพงษ์  ชัยทัศน์ ครู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
51 นางสุนิศา  หงษ์ทอง ครู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
52 นางสุดารัตน์  ศรีวิภาต ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
53 นางพชัรียา  ทิศร ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
54 นายมนตรี  รอตเสวก ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
55 นางคนึงนิจ  จอมมูล ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
56 นายจกัรกริช  อนุวงศ์ ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
57 นายสุรกจิ  ปัสตัน ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
58 นางเบญจมาศ  สุวรรณ  ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
59 นางณิชากมล  บัวยอ้ย ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
60 นางเพลินพศิ  ทรงจ า ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
61 นางศิริเพญ็  พรสวัสด์ิ ครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม
62 นางจามรี  พทุธาศรี ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
63 นางจารียา  ธุวะค า ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
64 นายพทิักษ์  กองสิงห์ ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
65 นางสุพศิ  นิธิเจริญ ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
66 นางกาญจนา  ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ เชียงราย
67 นางวาริณี  จติต์สุวรรณ ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
68 นางศุภลักษณ์  เรวรรณ์ ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
69 นายจรัส  ไชยชมภู ครู โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
70 นายบุญฤทธิ ์ ธิวรรณ์ ครู โรงเรียนพานพทิยาคม
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71 นางสาวอญัชลี  วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนพานพเิศษพทิยา
72 นายศุภกจิ  ศรีจองแสง ครู โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
73 นายจรูญ  คงส าราญ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
74 นายเสกสรรค์  หิรัญสถติย์ ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
75 นายสุรสิทธิ ์ ศรีธัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนแม่จนัวิทยาคม
76 นางสาวอรวรรณ  ปุรณะพรรค์ ครู โรงเรียนแม่จนัวิทยาคม
77 นายสานิต  ชัยศิลปิน ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
78 นายสิทธิชัย  ธรรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
79 นางอรุณี  อึ้งตระกลู ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
80 นายศุภชาติ  สุทธิวานิช ครู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม
81 นางวัลภา  เครือสาร ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
82 จา่สิบเอกมงคล  สดเมือง ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
83 นายสมพงศ์  สิทธิยโุณ ครู โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
84 นายเรวัตร  อนิลือ ครู โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม
85 นางพรรณี  อทุธโยธา ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
86 นายสมยศ  พานทอง  ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
87 นายอนิรุทธิ ์ ศุภการก าจร ครู โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
88 นายวิทยา  สุขนิตย์ ครู โรงเรียนฝากกวางวิทยาคม
89 นายโสภณ  บุตรดี ครู โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37
1 นายศักด์ิ  โนศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
2 นายสุเชษฐ  สิทธิสันต์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
3 นายพรีะพล  ทองแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
4 นายสมพงษ์  พมิพม์าศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
5 นายธีระพงษ์  ณ น่าน รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา"
6 นางลัดดา  ถาวรวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
7 นายต่อเกยีรติ  บ าบัด ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่
8 นายภูสิต  อคัคพาณิชยก์ลุ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่
9 นางนพมาศ  หาญยศ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่

10 นางฟองจนัทร์  หม้อกรอง ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่
11 นางสาวสุวรรณ  สมัคร ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่
12 นางธัญลักษณ์  สีสัน ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่
13 นายสมเดช  แสงเกง่ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่
14 นางนุชนาถ  เกยีรติสมบูรณ์ ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่
15 นางสาวนงเยาว์  กวาวปัญญา ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่
16 นางสุกญัญา  กนัทะชัย ครู โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวัดแพร่
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17 นางสมคิด  ร่มโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
18 นายธนชาติ  บุญชู ครู โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
19 นายบุญช่วย  รัตนะ ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
20 นางจงจติต์  วัฒนา ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
21 นางจรีวรรณ  เทพวีระพงศ์ ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
22 นางนริสา  ณ  ล าพนู ครู โรงเรียนเมืองแพร่
23 นายสาธิต  ณ  ล าพนู ครู โรงเรียนเมืองแพร่
24 นายอดุง  สุคันธะมาลา ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
25 นายวิสุทธิ ์ สิทธิอกัษร ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
26 นายนิวัฒน์  กลับอดุม ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
27 นางณฐชล  พนัสชัย ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
28 นายประสิทธิ ์ ดังดี ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
29 นางบัวน า  ปิน่ชัยพฒัน์ ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
30 นายเพยีร  ทองหมื่น ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
31 นายเสรี  สุขส าราญ ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
32 นางพรรณี  มะยาระ ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
33 นายพชิิต  เกยงค์ ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
34 นางพรรณีย ์ เหลืองขาว ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
35 นายกฤติกรณ์  กองแกว้ ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
36 นางอจัฉรา  เมฆอากาศ ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
37 นางสาวบุญธิดา  ปัญญาเฉยีบ ครู โรงเรียนพริิยาลัยจงัหวัดแพร่
38 นางสาวนิตยา  วงศ์สุภาภรณ์  ครู โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
39 นางสาวค ามูล  สืบมา ครู โรงเรียนลองวิทยา
40 นางคนึงจติร  คมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนลองวิทยา
41 นางสาวบุญชู  สิงห์คาร ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
42 นางมัญทะนา  หมดห่วง ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
43 นางบรรจง  วงศ์หน่อ ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
44 นายสุวัฒน์ชัย  สมนึก ครู โรงเรียนวิไลเกยีรติอปุถมัภ์
45 นางอษุณีย ์ สัญญา ครู โรงเรียนวิไลเกยีรติอปุถมัภ์
46 นายประจวบ  เทพปิตุพงศ์ ครู โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
47 นายสงัด  ขนัมณี ครู โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
48 นางเสาวณีย ์ ธงชัย ครู โรงเรียนสองพทิยาคม
49 นางจรัสศรี  กล่ินหอม ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ์
50 นางศรีทร  กรัณยย์ศ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ์
51 นางนวลศรี  ยิ่งยวด ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ์
52 นายมณเฑียร  ผาทอง ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ์
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53 นางณภัคสุรางค์  พชัรจารุพบชัย ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ์
54 นายบุญส่ง  สายทอง ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ์
55 นางร าพรรณ  เตชะบุญ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ์
56 นางวัชรินทร์  สายสีนพคุณ ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
57 นางนัฐวรรณ  ฬาทอง ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
58 นางนันทวัน  สุขเกตุ ครู โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา"
59 นางนฤมล  สมมิตร ครู โรงเรียนปัว
60 นางสาวจรินทร  ภูอ่ารยะ ครู โรงเรียนปัว
61 นายเกยีรติ  เขื่อนปิง ครู โรงเรียนปัว
62 นางผ่องใส  ทองกริต ครู โรงเรียนน่านนคร
63 นายประยงค์  ค ากอ้น ครู โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
64 นางสาวล ายวน  สวนแกว้ ครู โรงเรียนแม่จริม
65 นางจรีุรัตน์  วงค์วิริยะพนัธ์  ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจงัหวัดน่าน
66 นางประทุมมาส  ชมกล่ิน  ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจงัหวัดน่าน
67 นายนิเวศน์  เทศใต้ ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจงัหวัดน่าน
68 นายจ าเริญ  นิลพร  ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจงัหวัดน่าน
69 นางรุ่งทิวา  จติตเกษม ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจงัหวัดน่าน
70 นางเอมอร  บ าเพช็ร ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจงัหวัดน่าน
71 นางสาววีนา  สุวรรณโน ครู โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจงัหวัดน่าน
72 นายสานิต  บูรณกจิ ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
73 นางสาวประภารัตน์  สายวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
74 นางเพญ็ศรี  บูรพาวิจติรนนท์ ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
75 นางปริศนา  อนิทุสุต ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
76 นางสาวปรารถนา  ต๊ะนา ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
77 นางอรุณี  ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
78 นางสาววนิดา  ชิณะวงศ์  ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
79 นางประนีต  ค านันท์  ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
80 นางสาวเพญ็รุ่ง  พนัธ์รัตน์ด ารง ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
81 นางมัลลิกา  ปาณะเสรี ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
82 นางสาวกนกกาญจน์  ศุภจตุัรัส ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
83 นายเกรียงศักด์ิ  บัณฑิต ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
84 นางดวงแข  ศักด์ิศรีวิทยา ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
85 นางปรียาพร  เกษตรการุณย์ ครู โรงเรียนสันติสุขพทิยาคม
86 นางจรีุรัตน์  ม่วงมี ครู โรงเรียนสา
87 นางสาวพจนีย ์ สินชู ครู โรงเรียนสา
88 นางมัลลิกา  บัวจนัทร์ ครู โรงเรียนสา
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89 นางสุพตัรา  อนิทรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสา
90 นางศรีเวียง  ต้ังกจิธนโชค ครู โรงเรียนสา
91 นางอมัพร  ค ากมัพล ครู โรงเรียนท่าวังผาพทิยาคม
92 นางพนูพศิ  อนิบรรเลง ครู โรงเรียนท่าวังผาพทิยาคม
93 นายดนัย  ชัยพนิิจ ครู โรงเรียนศรีนครน่าน
94 นางประคองศรี  ประดิษฐพงษ์ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
95 นายชุมพล  ธราวรรณ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
96 นางสาวสุภาวดี  ภิวงค์ ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38
1 นายจารุวัตร  สุวานิช นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ
2 นางสาวสุวรีย ์ สุขแสน ศึกษานิเทศก์
3 นายบุญเชิด  อนันตะ ศึกษานิเทศก์
4 นางสคราญจติ  ศริญญามาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนตากพทิยาคม
5 นายจเร  ขติัวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา
6 นายสุทธิพงษ์  ทองดี ผู้อ านวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
7 นายสมชาย  ค าตุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
8 นายบุญชู  นาคโต รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
9 นางสาวจริาภรณ์  เพชรปัญญา ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม

10 นางเฉลิม  พรกระแส ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
11 นายจริาวุธ  คุ้มจนัทร์ ครู โรงเรียนยางซ้ายพทิยาคม
12 นางอรพณิ  ศริพนัธ์ ครู โรงเรียนตากพทิยาคม
13 นายพสิษฐ์  ทองอนิต๊ะ ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
14 นางสาวณัฐกานต์  มหาวรรณ ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
15 นายสุวิทย ์ สอนไว ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
16 นางสาวฉนัทนา  ด านิล ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
17 นางสาวสาล่ี  เชียงทอง ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
18 นางภาสินี  ค าพฒุ ครู โรงเรียนถนอมราษฏร์บ ารุง
19 นางพรรณี  ดิษฐบรรจง ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม
20 นายฉตัรชัย  ชุนณวงษ์ ครู โรงเรียนแม่กวุิทยาคม
21 นางพชัรินทร์  จนัตะบุตร ครู โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
22 นางสุชีรา  แกว้กจิจา ครู โรงเรียนวังเจา้วิทยาคม
23 นางนันท์นภัส  มากลุ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
24 นางสมศรี  ชัยมงคลศักด์ิ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
25 นายประสงค์  ทิพยธ์านี ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
26 นายธงชัย  สันติชาติ ครู โรงเรียนอดุมดรุณี
27 นางสาววรรณฤดี  ค าบุศย์ ครู โรงเรียนอดุมดรุณี
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28 นางวิมลรัตน์  เพญ็ภาคกลุ ครู โรงเรียนอดุมดรุณี
29 นางนิตยา  คุ้มจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
30 นายวีรศักด์ิ  ศรีสุริยว์งศ์ ครู โรงเรียนยางซ้ายพทิยาคม
31 นายสมชาย  สุชัยธนาวนิช ครู โรงเรียนยางซ้ายพทิยาคม
32 นายบุญชู  กลับทุง่ ครู โรงเรียนลิไทพทิยาคม
33 นางอรทัย  แสงสว่าง ครู โรงเรียนลิไทพทิยาคม
34 นางพรีดา  แกว้บุรี ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
35 นางสุมาลี  อวยพร ครู โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม
36 นางนวลน้อย  อนิทร์ปิน่ ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์
37 นางสาวเทียมจติ  ประทุมวัลย์ ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์
38 นางสาวศศิธร  ชิดเชื้อ ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์
39 นายสุรชัย  นวรัตนไพบูลย์ ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์
40 นางรัตนา  วงศ์เครือ ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์
41 นางชูชีพ  บุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
42 นางจนัทร  รังสิวุฒาภรณ์ ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
43 นางมาลัย  พกุกะณะสุต ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
44 นางสาวระวีวรรณ  อนิทรประพนัธ์ ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
45 นายวีระ  สินอ าพล ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ์
46 นางประทีป  ชูวิทย์ ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ์
47 นางนงเยาว์  ไชยมุติ ครู โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
48 นางสาวดารุนณี  ขนัสาคร ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2
49 นางนิดา  เกษร ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
50 นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
51 นางวิมล  พชิัยณรงค์ ครู โรงเรียนตากพทิยาคม
52 นางจารุรัตน์  ราชประสิทธิ์ ครู โรงเรียนตากพทิยาคม
53 นางสุดารัตน์  ก าเงิน ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
54 นายกติิพงษ์  เคร่ืองก าแหง ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
55 นางหทัยชนก  ทองประศรี ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
56 นางนัยนา  สาเขตร์ ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
57 นายประเสริฐ  แกว้มา ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม
58 นายจรัล  กอบฝ้ัน ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม
59 นายศรชัย  หนุ่มค า ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม
60 นางนฤมล  วิราวรรณ ครู โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
61 นางสาวไพเราะ  ขนุวังจนีา ครู โรงเรียนวังเจา้วิทยาคม
62 นางเปรมฤดี  ธนกติติเกษม ครู โรงเรียนยางซ้ายพทิยาคม
63 นายสมบัติ  รอดบ้านสวน ครู โรงเรียนยางซ้ายพทิยาคม
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64 นายนริทธิ ์ อนิทร์ปิน่ ครู โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถมัภ์
65 นางสาวสมสุข  ไขสุ่วรรณ์ ครู โรงเรียนท่าชัยวิทยา
66 นางสมคิด  อ าไพ ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ์
67 นางบุษกร  พานิชสมบัติ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39
1 นายอายติั  เอี่ยมบาง ศึกษานิเทศก์
2 นางสาวพนมอร  บุญคง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ
3 นายชัยวัฒน์  ใจภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
4 นายประชุม  ปิน่สกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพทิยาคม
5 นายบรรเทิง  ค าทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าปาดชนูปถมัภ์
6 นางวิภา  ภูต้องใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจา่นกร้อง
7 นายวุฒิชัย  สุขม่วง รองผู้อ านวยการโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย พษิณุโลก
8 นายพเิชษฐ์  เมืองช้าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย พษิณุโลก
9 นายประพนัธ์  พฒุตาล รองผู้อ านวยการโรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม

10 นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
11 นางนิภา  บัวอน้ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
12 นางยพุนิ  เม้ยขนัหมาก ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
13 นางอมรรัตน์  เงารังษี ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
14 นางปภาวี  มาสูตร์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
15 นางศวิตา  ชมกล่ิน ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
16 นางสุวิชา  วัฒนบุตร ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
17 นางวีระวรรณ์  สาระวรรณ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
18 นางสาวปฐมา  เตียวตระกลู ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
19 นางเนตรนภา  ทองดี ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
20 นายชูชาติ  รอดถาวร ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
21 นายกรีติ  วาณิชยพงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
22 นางสุมาลัย  รอดบาง ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
23 นางศิริพร  งามนิกลุชลิน ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
24 นางกติิมา  ประเสริฐกลุ ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
25 นางมัลลิกา  สุกายะ ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
26 นางพชัรี  ปัน้มูล ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
27 นางดวงใจ  พฒุตาล ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
28 นางประทุมทิพย ์ พกุละมุน ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
29 นางสาวดรุณี  วิจารณ์พล ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
30 นางอบุล  ธรรมสอน ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
31 นางสุณี  ศรีประภา ครู โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม
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32 นางทศพร  มูลหงษ์ ครู โรงเรียนจา่นกร้อง
33 นางทัศนีย ์ เขม็วงษ์ ครู โรงเรียนจา่นกร้อง
34 นายศิริพฒัน์  ทิพยสาร ครู โรงเรียนจา่นกร้อง
35 นางพรพไิล  เทีย่งรอดราย ครู โรงเรียนจา่นกร้อง
36 นางพมิพก์ลุ  เรืองวุฒิฐิติกลุ ครู โรงเรียนจา่นกร้อง
37 นางสนธยา  พทุธารัตน์ ครู โรงเรียนจา่นกร้อง
38 นางวรวิชาการย ์ พุม่สฤษฏ์ ครู โรงเรียนจา่นกร้อง
39 นางสมจติ  ทองเมือง ครู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา
40 นางนงคราญ  เอี่ยมบาง ครู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา
41 นายดิเรก  ทองหนัก ครู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา
42 นายบุญส่ง  เทียนค า ครู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา
43 นายสุรสิทธิ ์ คัมภีรทัศน์ ครู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา
44 นางวาสนา  ประวันนา ครู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา
45 นางสาวภัทรินทร์  สังขท์อง ครู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา
46 นางกาญจนา  จนัทร์สุคนธ์ ครู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา
47 นายคนอง  ทองเมือง ครู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา
48 นายอาทิตย ์ ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคเหนือ
49 นายมงคล  ม่วงน้อย ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคเหนือ
50 นางดารณี  ศรีดาเดช ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคเหนือ
51 นางวันทนา  คันธสร ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคเหนือ
52 นางสุธีรา  พรมสุวรรณ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคเหนือ
53 นางสุนิศา  ดิษฐ์แกว้ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ภาคเหนือ
54 นางมุทิตา  วาณิชธนากลุ ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย พษิณุโลก
55 นางสาวรัชนี  เขยีวเงิน ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย พษิณุโลก
56 นางสุวิมล  ปุยบัณฑิต ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย พษิณุโลก
57 นางสาวพวงทอง  สุทธิสนิทพนัธ์ ครู โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย พษิณุโลก
58 นางสุรีรัตน์  วรศักด์ิวุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนท่าทองพทิยาคม 
59 นายอ าพล  ล้ิมรุ่งยนืยง ครู โรงเรียนดอนทองวิทยา
60 นางสุมาลี  นุใจเหล็ก ครู โรงเรียนดอนทองวิทยา
61 นายสมพร  นิติเสถยีร ครู โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา
62 นายสมควร  ทับทิม ครู โรงเรียนวังทองพทิยาคม
63 นางสุจติราภรณ์  คงสัมมา ครู โรงเรียนวังทองพทิยาคม
64 นางกมลทิพย ์ ธิตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านกลางพทิยาคม
65 นายกลุดิลก  จนัทร์หอม ครู โรงเรียนหนองพระพทิยา
66 นางเพยาว์  ภูเ่กดิ ครู โรงเรียนวังพกิลุวิทยศึกษา
67 นายสมาน  ชิณวงค์ ครู โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
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68 นายพจน์  ถสูีงเนิน ครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
69 นายภาณุ  ทิพยธ์ันวา  ครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
70 นางจฑุามาศ  เจมิปล่ัง ครู โรงเรียนบางกระทุม่พทิยาคม
71 นางสาวนงนุช  กิ่งศักด์ิ ครู โรงเรียนพรหมพริามวิทยา
72 นายพลนี  ศรีอนิทร์ ครู โรงเรียนพรหมพริามวิทยา
73 นายพจนารถ  จ านงค์วัย ครู โรงเรียนพรหมพริามวิทยา
74 นางยพุนิ  คันธาวัตร์ ครู โรงเรียนนครไทย
75 นางวนิดา  ภาคาเนตร ครู โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม
76 นางวิไล  มีพยงุ ครู โรงเรียนวัดโบสถศึ์กษา
77 นางพรพมิล  เสาวภา ครู โรงเรียนอตุรดิตถ์
78 นางภาวินี  ทานะ ครู โรงเรียนอตุรดิตถ์
79 นางธรรมรัตน์  โรจน์เลิศจรรยา ครู โรงเรียนอตุรดิตถ์
80 นายกริช  พุม่เทียน ครู โรงเรียนอตุรดิตถ์
81 นางยวุดี  บุตรเพช็ร ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
82 นางน้ าค้าง  สุขเกษม ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
83 นางกรรณิการ์  กอ้นกลีบ ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
84 นางกานดา  วรรณแฉล้ม ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
85 นางสาวดวงตา  เชี่ยวชาญ ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
86 นางสาวสุพร  ฉวีศักด์ิ ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
87 นางสุจนิต์  ตรังรัตนจติ ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
88 นางสาวสมบุญ  ดีมูล ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
89 นางกนกรัตน์  จนัทร์กล่ า ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
90 นายมรกต  อารียะ ครู โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี
91 นายไพโรจน์  ทันเจริญ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์
92 นางดวงรัตน์ดา  ค าเหม็ง ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์
93 นางเพญ็จนัทร์  กติติวัฒน์ ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์
94 นางนันทิยา  จนัทิมา ครู โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์
95 นายพสิษฐ์  โรจนศิรเกยีรติ ครู โรงเรียนทุง่กะโล่วิทยา
96 นางปภศร  ดิษบรรจง ครู โรงเรียนน้ าริดวิทยา
97 นายประยรู  เชียงส่ง ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
98 นายประยรู  ทิพยลุ้์ย ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
99 นายเสน่ห์  กอ้นเครือ ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

100 นายอทุัย  พมิพไ์ลย ครู โรงเรียนลับแลพทิยาคม
101 นายริน  ชุมพลสุข ครู โรงเรียนลับแลพทิยาคม
102 นางสุดจติต์  ไทยเนียม ครู โรงเรียนลับแลพทิยาคม
103 นางดรุณี  จนัทร์โสดา ครู โรงเรียนด่านแม่ค ามันพทิยาคม
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104 นายวรชัย  ศิริเจริญ ครู โรงเรียนทองแสนขนัวิทยา
105 นางวัชรี  วรินทรีย์ ครู โรงเรียนพชิัย
106 นายสิทธิพร  เจยีมจนัทร์คุปต์ ครู โรงเรียนพชิัย
107 นายประสงค์  เนตรกล่ิน ครู โรงเรียนพชิัย
108 นางทรงศรี  ศิริประเสริฐ ครู โรงเรียนพชิัย
109 นายมานพ  ธัญน้อม ครู โรงเรียนพชิัย
110 นางสาวฉลอง  จุ้ยศรีแกว้ ครู โรงเรียนบ้านโคนพทิยา
111 นางเพยีงใจ  นครศรี ครู โรงเรียนดาราพทิยาคม
112 นายไวร่อน  คงแกว้ ครู โรงเรียนดาราพทิยาคม
113 นางสุดใจ  เนตรขนัทอง ครู โรงเรียนน้ าปาดชนูปถมัภ์
114 นายเทอดศักด์ิ  แสงอรุณ ครู โรงเรียนท่าปลาประอทุิศ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40
1 นายสมชาย  ค าเมือง ศึกษานิเทศก ์
2 นายวรจกัร์  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
3 นายวินัย  ส่ิวหงวน รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
4 นายธันยพงศ์  เมืองแมน รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
5 นางสมร  นนทอนันต์ ครู โรงเรียนพขุามครุฑมณีอทุิศ
6 นางสาวอนุช  มนตรี ครู โรงเรียนพขุามครุฑมณีอทุิศ
7 นางไพรัตน์  พฒันถาวร ครู โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
8 นางอรสา  ปิระกะ ครู โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
9 นายอานุภาพ  สุภิรัตน์ ครู โรงเรียนหล่มเกา่พทิยาคม

10 นางบุษบา  ชัยสา ครู โรงเรียนหล่มเกา่พทิยาคม
11 นางระมัด  บุญยิ่ง ครู โรงเรียนหล่มเกา่พทิยาคม
12 นายบุญช่วย  กระทู้ ครู โรงเรียนหล่มเกา่พทิยาคม
13 นางศิริวรรณ  ผงพลิา ครู โรงเรียนหล่มเกา่พทิยาคม
14 นางวัลลภา  อนันตวงศ์ ครู โรงเรียนหล่มเกา่พทิยาคม
15 นายบุญกอง  พฒันคีรีกลุ ครู โรงเรียนหล่มเกา่พทิยาคม
16 นายนิรันด์  ค าแสน ครู โรงเรียนหล่มเกา่พทิยาคม
17 นายอปุถมัภ์  ภักดี ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
18 นางทัศนา  พนัธ์หงษ์ ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
19 นางวรนาถ  จนัทวงค์ ครู โรงเรียนเนินพทิยาคม
20 นางอ าไพพรรณ  บ ารุงนอก ครู โรงเรียนบึงสามพนัวิทยาคม
21 นายวิฑูรย ์ ศิลปธร ครู โรงเรียนต้ิววิทยาคม
22 นางยพุนิ  แกน่แกว้ ครู โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม
23 นางพชันี  อนิทรโฆษิต ครู โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม
24 นางวดีวิภา  ช านาญพนัธ์ ครู โรงเรียนวิทยานุกลูนารี
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25 นางภาสจนัทร์  ดวงภมร ครู โรงเรียนวิทยานุกลูนารี
26 นางชุลีพร  ศรีออ่น ครู โรงเรียนวิทยานุกลูนารี
27 นายวิโรจน์  ทองสุข ครู โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
28 นางปทุมพร  นาคะกลุ ครู โรงเรียนเพชรพทิยาคม
29 นางกานดา  พรมมา ครู โรงเรียนเพชรพทิยาคม
30 นางจ าเนียร  ปาริจฉตัต์ ครู โรงเรียนเพชรพทิยาคม
31 นางสาวดรุณี  ศรีอนิทร์ ครู โรงเรียนเพชรพทิยาคม
32 นางสมศรี  รังสิกรรพมุ  ครู โรงเรียนเพชรพทิยาคม
33 นางสาวจนัทนา  พฒันพงษ์ศรี ครู โรงเรียนเพชรพทิยาคม
34 นางกญัญณัช  ทองมาก ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
35 นางนวลปรางค์  วงศ์อุ้ย ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
36 นางสาวนวลจนัทร์  สงวนสิน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
37 นายอนุศักด์ิ  เปรมโยธิน ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
38 นางกญัญา  ศักด์ิดาเดช ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
39 นางนฤมล  เปีย่มปัญญา ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
40 นางสาวดวงใจ  ยพัวัฒนพนัธ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
41 นางชลดา  ชินพชัรธรรม ครู โรงเรียนหนองไผ่
42 นางอาริษา  อนิจงใจ ครู โรงเรียนเมืองศรีเทพ
43 นางบุษบา  ตะปะโจทย์ ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
44 นางบุปผา  เต็งวงศ์เดิม ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
45 นางวัชรินทร์  อไุรพนัธุ์ ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
46 นางโสภา  สกลุวงษ์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
47 นางสาววรรณภา  ทัดเศษ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
48 นางพรสุข  ประยรูเพช็ร์ ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
49 นายศักด์ิชัย  ชูนาคา ครู โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
50 นางกฤติยาณี  ส่งสาย ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
51 นางเครือวัลล์ิ  อยู่เยน็ ครู โรงเรียนบึงสามพนัวิทยาคม
52 นางกนกทิพย ์ ผดุงขนัธ์ ครู โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม
53 นายภคิน  เง่าทุม่ ครู โรงเรียนวิทยานุกลูนารี
54 นางสาวพชัราภรณ์  บุตรราช ครู โรงเรียนวิทยานุกลูนารี
55 นางภัทราวดี  แสนประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวิทยานุกลูนารี
56 นายกรีติศักด์ิ  เพช็รแกว้ ครู โรงเรียนวิทยานุกลูนารี
57 นางวัฒนา  สอาดเมือง  ครู โรงเรียนเพชรพทิยาคม
58 นางกลุปราณีต  คงเกดิ ครู โรงเรียนหนองไผ่
59 นางอนุรักษ์  รอดเกตุ ครู โรงเรียนหนองไผ่
60 นางนิภา  หินสุภาพ ครู โรงเรียนหนองไผ่
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61 นางนพวรรณ  ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
62 นายสิทธิชัย  แป้นสุวรรณ ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
63 นายอรรจน์  ชัยเดช ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
64 นายประดิษฐ์  พาครุฑ ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
65 นายจ าลอง  ขาวอบุล ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41
1 นายสมวุฒิ  ศรีอ าไพ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
2 นายสวัสด์ิ  ใจหาญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
3 นายวิรัตน์  ศิริออ่น รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
4 นายสุทธิลักษ์  พลูเขยีว นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ 
5 นางสาวเทียมใจ  จนัทร์เดช ศึกษานิเทศก์
6 นางสุนันทา  ศรีหิรัญ ศึกษานิเทศก์
7 นายชาติชาย  ระวังภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
8 นายสมศักด์ิ  กระต่ายทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเรืองวิทยพ์ทิยาคม
9 นายเกษม  สุขเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา

10 นางสาวเพญ็รพ ี กลับกลู ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
11 นางสุนันทา  จอูาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่โพธิพ์ทิยา
12 นายฐานวัฒน์  เศรษฐีธีรยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนสักงามวิทยา
13 นางประไพศรี  องัสุโชติเมธี รองผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม
14 นายอดุลย ์ ศรีหิรัญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพจิติรพทิยาคม
15 นางสิริวรรณ  ตันติสันติสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
16 นายไฉน  ขนุไกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนโกสัมพวีิทยา
17 นายทรงธรรม  ชัยศิรินวกาญจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโสนพทิยาคม
18 นางภีรนุช  สินอนันต์วณิช ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม
19 นางสาวมารศรี  นิลรัตน์ ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม
20 นางสุภา  สินสิงห์ ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม
21 นางนาตยา  ไทพาณิชย์ ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม
22 นายอดิศักด์ิ  โกศิยะกลุ ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม
23 นางเสน่ห์  ภูส่วาสด์ิ ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม
24 นายทวิช  สินอนันต์วณิช ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม
25 นายเทอดเกยีรติ  บรรจง ครู โรงเรียนก าแพงเพชรพทิยาคม
26 นายประภาส  ธารเปีย่ม ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
27 นางสกณุา  นิยมเดช ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
28 นายส าราญ  คงธนะ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
29 นางรุ่งศรี  พมิพส์อน ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
30 นายเรืองศักด์ิ  แสงทอง ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
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31 นางสาวเนาวรัตน์  ทองออ่น ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
32 นายสุเทพ  ปานพรหม ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
33 นางวชิรารัตน์  เจริญสุข ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพทิยาคม
34 นางสาวกตวลี  คะชา ครู โรงเรียนไทรงามพทิยาคม
35 นางอสิริยาภรณ์  ทะณูชัย ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
36 นายสมพงษ์  ทะณูชัย ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
37 นางสุจนิดา  โสรัจจะ ครู โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
38 นายสมหมาย  กรพทิักษ์ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
39 นางวารุณี  วงษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
40 นางลัดดา  ขนัธบุญ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
41 นายปรีชา  สุขเกษม ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
42 นางทิพวรรณ  ปานรักษา ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
43 นางสาวภคพร  ศรีเดช ครู โรงเรียนทุง่ทรายวิทยา
44 นางนารีลักษณ์  ร้ิวประเสริฐ ครู โรงเรียนทุง่ทรายวิทยา
45 นางสมบัติ  การจนารักพงค์ ครู โรงเรียนพจิติรพทิยาคม
46 นางสาวอรพนิ  ปัณราช ครู โรงเรียนพจิติรพทิยาคม
47 นางมิถนุา  จติออ่นน้อม ครู โรงเรียนพจิติรพทิยาคม
48 นางสาวสะอาด  ยงับุญช่วย ครู โรงเรียนพจิติรพทิยาคม
49 นางวิไลลักษณ์  มะลิลา ครู โรงเรียนพจิติรพทิยาคม
50 นางจดิาภา  อนัผาสุข ครู โรงเรียนพจิติรพทิยาคม
51 นายธวัช  น้อยพนัธ์ ครู โรงเรียนพจิติรพทิยาคม
52 นางจนัทร์เพญ็  ทิพยวรรณ ครู โรงเรียนพจิติรพทิยาคม
53 นายเฉวียง  ปัน้เพง็ ครู โรงเรียนพจิติรพทิยาคม
54 นายภราดร  จติรากร ครู โรงเรียนวังกรดพทิยา
55 นายวิเชษฐ  พทุธเกษม ครู โรงเรียนวังกรดพทิยา
56 นางล าใย  ด้วงน้อย ครู โรงเรียนสระหลวงพทิยาคม
57 นางช่อทิพย ์ กองเทียม ครู โรงเรียนสระหลวงพทิยาคม
58 นางทับทิม  สุวรรณปักษิณ ครู โรงเรียนสระหลวงพทิยาคม
59 นายชุมพล  จลุพนัธ์ ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถมัภ์
60 นายสุวัตร  เกตุดี ครู โรงเรียนเนินปอชนูทิศ
61 นายวิชัย  โตเทศ ครู โรงเรียนสรรเพชญอฏัฐมาพทิยาคม
62 นายสุรพงศ์  เผ่าวิทยานนท์ ครู โรงเรียนตะพานหิน
63 นางสาวสุมาลี  ศิริวัลย์ ครู โรงเรียนตะพานหิน
64 นายดรุณ  เพช็รโต ครู โรงเรียนตะพานหิน
65 นางประภาศรี  เพช็รโต ครู โรงเรียนตะพานหิน
66 นางวิลาวัลย ์ คุ้มคูณ ครู โรงเรียนตะพานหิน
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67 นางรวงทอง  จนัดาหาญ ครู โรงเรียนตะพานหิน
68 นายชวลิต  ถดัทะพงษ์ ครู โรงเรียนตะพานหิน
69 นายจกัรศิลป์  หนูทวน ครู โรงเรียนทุง่โพธิพ์ทิยา
70 นางสาวรัชนี  บุญปู่ ครู โรงเรียนวังส าโรงวังหว้า
71 นางจนิตนา  ทองผดุงโรจน์ ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
72 นางคนึงสุข  ทัศนอดุม ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
73 นางพธิพร  อนิทมานนท์ ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
74 นายธนเสฏฐ์  อนิทร์น้อย ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
75 นายจรีะ  เหล็กค า ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
76 นายศิวพล  พชืไพจติร ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
77 นางวรรณี  สินประเสริฐรัตน์ ครู โรงเรียนวังตะกรูาษฎร์อทุิศ
78 นายนารถ  โหมเพง็ ครู โรงเรียนวังตะกรูาษฎร์อทุิศ
79 นายชาลี  มั่นก าเนิด ครู โรงเรียนวังตะกรูาษฎร์อทุิศ
80 นางอไุร  มณีโชติ ครู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
81 ว่าทีร้่อยตรีถริดล  จนัทร์เชื้อ ครู โรงเรียนพบิูลธรรมเวทวิทยา
82 นางสาวผานิตา  อนิทโชติ ครู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพทิยา 
83 นายเกรียงชัย  สิริปิยานนท์ ครู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพทิยา 
84 นางสุรียรั์ศมิ์  ชัยสุภา ครู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพทิยา 
85 นางสุภาพร  ทัพใหญ่ ครู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
1 นางสาวณัฏฐ์กชพร  ปุลินถริพทุธิ์ ศึกษานิเทศก์
2 นางสาวทัศนีย ์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์
3 นายกมล  วงศ์สุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
4 นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
5 นายสวัสด์ิ  ไกรศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
6 นางอลิสา  เลาหะวิไลย ครู โรงเรียนนครสวรรค์
7 นายเฉลิม  รอดหลง ครู โรงเรียนนครสวรรค์
8 นายสมคิด  ใจท้วม ครู โรงเรียนนครสวรรค์
9 นางสาวทัศนีย ์ สุพรรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์

10 นายจมุพล  ปานศรีแกว้ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
11 นางสาวกาญจน์  สิทธิพงศ์ศุทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
12 นางสุภีร์  อว่มงาม ครู โรงเรียนนครสวรรค์
13 นางสาวจนิดา  ยญัทิพย์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
14 นางปิยะนาฏ  ดีศิริ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
15 นางยพุนิ  อตุสงควัฒน์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
16 นางสาวศิริพนัธ์  สิงห์อสุาหะ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
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17 นายฉลาด  พะนาน ครู โรงเรียนนครสวรรค์
18 นายอดุม  ต่วนเทศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
19 นายเรวัฒน์  สายหยดุ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
20 นางประยงค์  สวนดอน ครู โรงเรียนนครสวรรค์
21 นางนิตยวดี  เยี่ยงยงค์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
22 นางฉวีวรรณ  โลหะรังสิกลุ ครู โรงเรียนนครสวรรค์
23 นางเบญจมาศ  ทวนไกรพล ครู โรงเรียนนครสวรรค์
24 นางสาวปราณี  ละการชั่ว ครู โรงเรียนนครสวรรค์
25 นางกสุุมา  ศิริ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
26 นายดวง  คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
27 นางสาววันเพญ็  แสงเกยีรติยทุธ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
28 นางนาริส  ดิษฐ์น้อย ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
29 นางนันทวัน  บุญงาม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
30 นายวีระ  นาควิโรจน์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
31 นางพรทิพย ์ ประกายสกลุ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
32 นางสาวนุจรี  รอดบ ารุง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
33 นางรัชนี  มากศรทรง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
34 นางกรรณกนก  ภูษาวิโศธน์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
35 นางวิไลพร  ฮดโท ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
36 นางจารุวรรณ  ขา่ยสุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
37 นายธีรพงศ์  ธารทิพยว์งศ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
38 นายจรัิฏฐ์  ภูษาวิโศธน์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
39 นางศิริเพญ็  ค าภิรานนท์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
40 นางปราณี  วิไลกจิ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
41 นายนายนภดล  เปรมจติต์ ครู โรงเรียนบ้านแกง่ชัชวลิตวิทยา
42 นายเจน  จนัทร์แสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
43 นายวัชระ  เงินสุข ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
44 นางปนัดดา  จนัทร์แสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
45 นายภาณุพนัธุ ์ จนัทรมณี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
46 นางบรรจง  พวงสายใจ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
47 นางสาววันดี  ประสิทธิโชค ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
48 นายเสมา  ค าจริง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
49 นายทนง  ขนัธ์บุญ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
50 นายอดิศร  แพรสีนวล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
51 นางกนัยารัตน์  นัยนานนท์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
52 นางกญัญาณัฐ  ด้วงอิ่ม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
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53 นายเดชา  ภาคธรรม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
54 นางเลขา  แผ้วประสงค์ ครู โรงเรียนเกา้เล้ียววิทยา
55 นางสมคิด  เทียนทอง ครู โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
56 นายยอล์นสันต์  ไทรเทพยิ้ม ครู โรงเรียนโกรกพระ
57 นางจนิตนา  บัวแกว้ ครู โรงเรียนโกรกพระ
58 นายอนันต์  จนัทนามล ครู โรงเรียนโกรกพระ
59 นายวิชญ์วิกรานต์  บุญเนียง ครู โรงเรียนโกรกพระ
60 นางวรรณี  สุ่มเล็ก ครู โรงเรียนโกรกพระ
61 นายสถติย ์ จนัทร์เม้า ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
62 นายวัชนะ  ยนืยงค์ ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
63 นายเรวัต  พงศ์ทวีบุญ ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
64 นายสมหวัง  มูลสาร ครู โรงเรียนตากฟา้วิชาประสิทธิ์
65 นางชนัญชิดา  เทียนดี ครู โรงเรียนตากฟา้วิชาประสิทธิ์
66 นายบ ารุง  อ่ ารอด ครู โรงเรียนตากฟา้วิชาประสิทธิ์
67 นางณัฐณิชาช์  แสงโห้ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
68 นางชนมน  ยิ้มฉาย ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
69 นางสกลุตา  รอดสการ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
70 นางนางพทัธนันท์  สุจารี ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
71 นางรุจริา  เชาว์ธรรม ครู โรงเรียนจนัเสนเอง็สุวรรณอนุสรณ์
72 นางจรีวรรณ  ออ่นสิงห์ ครู โรงเรียนหนองโพพทิยา
73 นายอภิสิทธิ ์ ขนุอภัย ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
74 สิบโทสมหมาย  ปานพรม ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
75 นางชรินทร์  ทองค า ครู โรงเรียนท่าตะโกพทิยาคม
76 นางดาวล้อม  ธีระรังสิกลุ ครู โรงเรียนท่าตะโกพทิยาคม
77 นางรัตนา  สุมังคละ ครู โรงเรียนท่าตะโกพทิยาคม
78 นางวันทนา  กระดังงา ครู โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม
79 นางจนัทร์เพญ็  เขยีวสอาด ครู โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม
80 นางสาวศิริวรรณ  อรพนิปฏิพทัธิ์ ครู โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม
81 นายธีรสิทธิ ์ คงดิษฐ์ ครู โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม
82 นายประสิทธิ ์ กาละภักดี ครู โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม
83 นายธวัชชัย  กระดังงา ครู โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม
84 นางสมใจ  ตันติวัฒน์ ครู โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม
85 นายคงเดช  กอบุตร ครู โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม
86 นายสัญชัย   วัฒนกลุ ครู โรงเรียนพยหุะพทิยาคม
87 นางกรรณิกา   นาคประเสริฐ ครู โรงเรียนพยหุะพทิยาคม
88 นางบังอร   หล่อสมฤดี ครู โรงเรียนพยหุะพทิยาคม
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89 นางสุวคนธ์   วัฒนกลุ ครู โรงเรียนพยหุะพทิยาคม
90 นายสมพร   คะวิญญา ครู โรงเรียนพยหุะพทิยาคม
91 นางทุเรียน  กอ้นจนัทร์เทศ ครู โรงเรียนเขาทองพทิยาคม
92 นางสุนารถ  อนิทร์ฉ่ า ครู โรงเรียนไพศาลีพทิยา
93 นายยงยทุธ  หมั่นเขตรกจิ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
94 นางสมภัทร์  บุษบงค์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
95 นางนัสธี  แพรสีนวล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
96 นายสมยศ  สารชาติ ครู โรงเรียนหนองบัว
97 นายโกศล  เจริญสุข ครู โรงเรียนหนองบัว
98 นายเรืองเดช  สุทธิวิลัย ครู โรงเรียนแม่วงกพ์ทิยาคม
99 นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ ครู โรงเรียนอทุัยวิทยาคม

100 นายนิพนธ์  แสงเล็ก ครู โรงเรียนอทุัยวิทยาคม
101 นางกติริยา  กล้าวิกยก์รรม ครู โรงเรียนอทุัยวิทยาคม
102 นางสาวพรทิพย ์ ตระกลูโตนิยม ครู โรงเรียนอทุัยวิทยาคม
103 นายสมชาย  วงษ์พานิช ครู โรงเรียนอทุัยวิทยาคม
104 นายถวิล  พึง่สุข ครู โรงเรียนอทุัยวิทยาคม
105 นางอไุร  ธรรมายน ครู โรงเรียนอทุัยวิทยาคม
106 นางสาวศศิธร  เลาหพรรค ครู โรงเรียนอทุัยวิทยาคม
107 นางล้ินจี่  ช้อนคราม ครู โรงเรียนอทุัยวิทยาคม
108 นางสุนีย ์ เลิศศุภฤกษ์กลุ ครู โรงเรียนพทุธมงคลวิทยา
109 นางวิรัลพชัร  ปรัชญานวัตศิริ ครู โรงเรียนพทุธมงคลวิทยา
110 นางสุนีย ์ เผ่าชวด ครู โรงเรียนหนองขาหยา่งวิทยา
111 นายนุกลู  ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อทุัยธานี
112 นายลือชัย  ทิพรังศรี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
113 นายไพบูลย ์ ภักดี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
114 นายสมกจิ  ศรีสด ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
115 นางวราภรณ์  สุวิมล ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
116 นางเรณู  พฤษสุภี ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
117 นายสุกจิ  ศรีสนอง ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
118 นางวัชรา  เอี่ยมเอื้อยทุธ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
119 นายสมใจ  สุวรรณประทีป ครู โรงเรียนบ้านทุง่นาวิทยา
120 นางบังอร  แป้นน้อย ครู โรงเรียนบ้านทุง่นาวิทยา
121 นางก าจดั  หงษ์สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทุง่นาวิทยา
122 นางศิริพร  หิรัญสูตร์ ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
123 นางโกสุมภ์  มุนีเวช ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
124 นางดาววิภา  ยี่สาคร ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
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125 นางละมัย  ศีลอาภรณ์ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
126 นางอไุร  ปิน่ทอง ครู โรงเรียนลานสักวิทยา

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
1 นายสถาพร  วิสามารถ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู
2 นายสุจนิต์  สว่างศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกลู
3 นายกจัจายน์  อ าพนัธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
4 นายสุกจิ  ไชยนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จงัหวัดล าพนู
5 นายอทุัย  เพชรอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแกน่
6 นายสมศักด์ิ  สุขนิยม ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละอนุกลู จงัหวัดเชียงใหม่
7 นายเสถยีร  เตชสิทธิต์รัย ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดชัยภูมิ
8 นางสาววัลภา  ประสานสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดชลบุรี
9 นายสิทธิชัย  พฒุกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกลู

10 นางสาววัฒนาภรณ์  วงศ์ประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์
11 นายชลิต  วิพทันะพร ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดมหาสารคาม
12 นางอมัไพ  อตุตาธรรม ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดพะเยา
13 นางสาวพชันีพร  บุญแพง ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดสุรินทร์
14 นางชวนชม  บุญศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
15 นายธีรชัย  ใสยจติต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จงัหวัดเพชรบุรี
16 นายสุชาติ  สร้อยสม รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จงัหวัดเพชรบุรี
17 นางจนัทร์เพญ็  ณ  ล าปาง รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติต์อารี จงัหวัดล าปาง
18 นายสุวิทย ์ วิชาเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จงัหวัดล าพนู
19 นายสุรัตน์  ชยธวัช รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดนนทบุรี
20 นางสาวสุรีภรณ์  ไตรธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จงัหวัดลพบุรี
21 นางองัคณา  พลังกรู รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกลู
22 นายวสวัตต์ิ  ศักด์ินิธินนท์ รองผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดน่าน
23 นางสาวจรีุ  โกส้กลุ ครู โรงเรียนภูเกต็ปัญญานุกลู
24 นางสายสมร  เพชรอยู่ ครู โรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแกน่
25 นางขวัญหทัย  ภักษา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จงัหวัดเพชรบุรี
26 นางอดุม  ไชยพรหม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จงัหวัดเพชรบุรี
27 นายวรพทัธ์  ไทยอบุลธัญตรี ครู โรงเรียนพบิูลประชาสรรค์
28 นางมาลัย  ชัยปรารถนา ครู โรงเรียนพบิูลประชาสรรค์
29 นางสาววิภา  เกตุบ ารุงพร ครู โรงเรียนพบิูลประชาสรรค์
30 นายพงศ์พพิฒัน์  พฑัฒสุนทร ครู โรงเรียนพบิูลประชาสรรค์
31 นางสาวจนัทน์ทิพย ์ ไวสู้ศึก ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จงัหวัดนนทบุรี
32 นางสุนีย ์ สุขสบาย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
33 นายไสว  หมวดมณี ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พทัลุง
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34 นางวรรณา  สยามพนัธ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พทัลุง
35 นายโสภณ  สุคตะ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พทัลุง
36 นายศุภชัย  เพยีรเจริญ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พทัลุง
37 นางปทุมพร  ยอดไชย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พทัลุง
38 นางสุนิสา  สุขเมตตา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จงัหวัดชุมพร
39 นายอดิโรจน์  วาณิชยป์กรณ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
40 นายดุสิต  ดวงมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จงัหวัดพงังา
41 นางอุ่นจติร์  รถแกว้ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จงัหวัดระนอง
42 นางสุวรรณา  จุ้ยเจริญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จงัหวัดระนอง
43 นางเบ็ญจา  นกจนัทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จงัหวัดกาญจนบุรี
44 นางณัฐชฎา  มูลเขยีน ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
45 นางสุมิตรา  ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม่
46 นางสุวพร  ซาวค าเขตร์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั จงัหวัดเชียงราย
47 นางจนัทร์สุดา  โพธิสุ์วรรณ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
48 นายวิเชียร  ปวงค าคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
49 จา่สิบเอกประสงค์  เขื่อนสุวงศ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติต์อารี จงัหวัดล าปาง
50 นางวรรณี  ข าปรางค์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติต์อารี จงัหวัดล าปาง
51 นายสมศักด์ิ  ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติต์อารี จงัหวัดล าปาง
52 นางสุมาลี  แยม้สุวรรณ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติต์อารี จงัหวัดล าปาง
53 นางกมลรัตน์  อปุชิตกลุ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวัดขอนแกน่
54 นายธวัช  ประภูชะเนย์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็
55 นางทัศนียา  โทนหงสา ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็
56 นางรัชดาภรณ์  หอมหวล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จงัหวัดอ านาจเจริญ
57 นายอ านาจ  บุดดาวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จงัหวัดอ านาจเจริญ
58 นางละเมียด  กาญจนสมุทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จงัหวัดจนัทบุรี
59 นางยพุาพนิ  นากรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จงัหวัดอบุลราชธานี
60 นางผุสดี  ลาเกล้ียง ครู โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชูปถมัภ์
61 นางวัชราพร  บุตรศรี ครู โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชูปถมัภ์
62 นางจนัทร์ธดี  จนัทรเสน ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆ
63 นางสาวบุษยา  บัวชื่น ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆ
64 นางละเอยีด  อมัพวะมัต ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดนนทบุรี
65 นางศุลีพร  กหุลาบเหลือง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดนนทบุรี
66 นางสาวผุสดี  เพช็ร์ทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดสงขลา
67 นางอาภา  บ้านไกรทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช
68 นายด ารงศักด์ิ  สุขสวัสด์ิ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี
69 นางสาวศิริรัตน์  ชาติเชยแดง ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง - สังกัด
70 นายสมพงษ์  บุญข า ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกลู
71 นางรัตนา  เขยีวข า ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดตาก
72 นางเพญ็ศรี  สุปันนะเวช ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดตาก
73 นางสาวเพทาย  โภคา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดตาก
74 นางวิยะดา  อุ่นใจแรม ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถมัภ์ จงัหวัดเชียงใหม่
75 นางสุพรีย ์ เจริญสินธุ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถมัภ์ จงัหวัดเชียงใหม่
76 นายบุญโฮม  จนัทร์สมดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่
77 นางวิมลรัตน์  รัตนบรรณสกลุ ครู โรงเรียนกาวิละอนุกลู จงัหวัดเชียงใหม่
78 นางเบญจมาศ  อนิทรสว่าง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดขอนแกน่
79 นางชนากานต์  นนทะสร ครู โรงเรียนอบุลปัญญานุกลู
80 นางหอมออ่น  ภูงามเงิน ครู โรงเรียนกาฬสินธุป์ัญญานุกลู
81 นางจนิตนา  แสนประเสริฐ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดชลบุรี
82 นายกฤศ  ชุกล่ินหอม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดชลบุรี
83 นางสาวเติมสุข  ร่องมารุตย์ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง
84 นางอรนุช  ชัยพฒัน์ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง
85 นางสาวนัยนา  ผดุงสงฆ์ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง
86 นางจรัิชชานันท์  บวรปิยาวัฒน์ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง
87 นายเถลิงเกยีรติ  อาจหาญ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง
88 นางอมรรัตน์  วัณณะพนัธุ์ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง
89 นางศศมน  กี่มายนต์ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง
90 นางสุชาดา  บุนนาค ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง
91 นางสาวธนภร  คล้ายคลุม ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง
92 นางสาวพรศิริ  ศรีไตรรัตน์ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 4 จงัหวัดตรัง
93 นางเอกจติรา  โทเอี่ยม ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดนครสวรรค์
94 นางรัฐนันท์  พงษ์สิทธิศักด์ิ ครู ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดอดุรธานี


