
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มอีบายมุข” ประจ าปี 2560 (ปีที่ 6) 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับส านักงานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า 
ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ด าเนินโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2560 (ปีที่ 6) นั้น 

 บัดนี้ การคัดเลือกรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2560 (ปีที่  6) ได้ด าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน 284 คน 
ประกอบด้วย 1.) โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 21 คน  
2.) โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 95 คน 3.) โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทครู 
จ านวน 168 คน ผู้ได้รับเกียรติบัตร จ านวน 6,421 คน ประกอบด้วย 1.) เกียรติบัตรประเภทบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 32 คน 2.) เกียรติบัตรประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 704 คน 
3.) เกียรติบัตรประเภทครู จ านวน 5,685 คน โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร ดังนี้ 

รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 21 คน 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชื่อ – สกุล 
1 สพป.กาญจนบรุ ีเขต 4 นางปัญญา  ยะสงคราม 
2 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางศรียุพา  เมธาอภินันท ์
3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายวรวุฒิ  วงศ์วีระขันธ์ 
4 สพป.เชียงใหม ่เขต 2 นายกันตวิชญ์  มะโนค า 
5 สพป.เชียงใหม ่เขต 4 นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 
6 สพป.น่าน เขต 2 นางสดศร ี สุทธการ 
7 สพป.บึงกาฬ นายบุญเกษม  วงศ์ชาลี 
8 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายอารักษ์  พัฒนถาวร 
9 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ 

10 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายยนต์  ชัยชนะ  
11 สพป.ยะลา เขต 3 นางสุภาพร  จันทรัตน์ 
12 สพป.ยะลา เขต 3 นายวัชระ  จันทรัตน์ 
13 สพป.สกลนคร เขต 1 นางสมบัต ิ แก้วมะ 
14 สพป.สกลนคร เขต 1 นางสมหมาย นันทราช 
15 สพป.สระแก้ว เขต 1 นางสาวปราณี  คงพิกุล 
16 สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 นางสุรพิชฌาย์  ฟ้าหว่ัน 
17 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 นางสารภี  เจริญรบ 
18 สพป.อ านาจเจริญ นางสาวศุภสิริโสภา  หล้าศิริกาญจน ์
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นายคชกรณ์  บัวค า 
20 สพม. เขต 31 นายเจรญิ  กองโตกลาง 
21 สพม. เขต 35 นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
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รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 95 คน 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1 สพป.กาญจนบรุ ีเขต 3 บ้านห้วยกบ นางเบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์ 
2 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเขาแดง นางสาวราตร ี ทองศร ี
3 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 โป่งนกเปล้า นายครรชิต  โชติจ าลอง 
4 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านคลองเมือง นางสาวชนัญพร  ชัยอุตม์ 
5 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางสาวพระจันทร ์ หมั่นบ ารุง 
6 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านเพชรมงคล นายสหสั  แก้วยัง 
7 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านอุดมทรัพย ์ นายไพโรจน ์ วชิรินทราวัฒน ์
8 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านโจดศรีวิชัย นางปาริชาติ วรรณทพิย ์
9 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านเหมือดแอ่คุรรุาษฎร์อุทิศ นายศรีสินธ์ิ ศรีนภาดร 

10 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร นางเกรียงศักด์ิ นามเสริฐ 
11 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตลาดคลอง 16 นายอานุภาพ  บุญธรรม 
12 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านเขาคันทรง นายอดิศร  เสรมิสุนทรศิลป ์
13 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ 
14 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบึงลัด นายธรรมทัศน ์ เรกิประดิษฐ 
15 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสุวรรณรัตน์  เลก็บรรจง 
16 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสุวรรณา  เทพเต็ม 
17 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบรูณ์ นางกรรณิการ ์ จงจิตร 
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดข่วงสิงห ์ นายบรรจง  จันทระ 
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร ์

วิทยาคาร 
นายสมบรูณ์  ฟองนวล 

20 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านป่าแดง นายสิทธิพงศ์  อุดมทรัพย ์
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่วงชุม นางสาวสริาลกัษณ์  ธนะเกียรตกิุล 
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นายสมบรูณ์  บุญเชิด 
23 สพป.นครนายก วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวสุภาภรณ์  เพาะบญุ 
24 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองจาน นายบุญศรี แสนค า 
25 สพป.นครราชสีมา เขต 7 วัดบ้านนางิ้ว นายสุทัศน์ สมน้อย 
26 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านลูโม๊ะเยาะ นางนินูรไอน ีหะยีนเิลาะ 
27 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านราษฎร์นิยม นางประภัสสร  สรวนรัมย ์
28 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ นางกาญจนรัตน์  วงษ์สมาจารย ์
29 สพป.ปทมุธานี เขต 2 วัดลาดสนุ่น นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธ์ิ 
30 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวชนภรณ์ อือตระกลู 
31 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดใหม่ราษฏร์ศรทัธาราม นายนิพนธ์  ขาวเอี่ยม 
32 สพป.ยะลา เขต 3  บ้านจาเราะซซู ู นายธีรวิทช์ โรจนานิติวัฒน ์
33 สพป.ระนอง   บ้านบางบอน นางอันน์ทิพย ์ ดุสิตพันธ์ 
34 สพป.ราชบรุี เขต 2 วัดเขาส้ม นางสาวพูนศร ีอาภรณ์รัตน์ 
35 สพป.เลย เขต 2 บ้านเอราวัณ นายวิมล ศรีพรม 
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรยีน ชื่อ – สกุล 
36 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านทุ่งยาวค าโปรย นายกัมพล เจริญรกัษ์ 
37 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดคู่สร้าง นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ 
38 สพป.สระแก้ว เขต 1  บ้านเขาแหลม นางบุษยมาส  ผาสุข 
39 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านปากคะยาง นายมานพ  หาญณรงค์ 
40 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านตาเพชร นายผาสุข  แสนรวยเงิน 
41 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านบัวโคก นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ 
42 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านโพธ์ิตาก นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปร ี
43 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านโนนไหมโนนศิลา นายวัลลภ  วิบูลย์กูล 
44 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านโนนจ าปา นางแสงเดือน  สุขรมย ์
45 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านปางวุ้น นายขวัญธิชล  บุญกาวิน 
46 สพม. เขต 1 จันทรป์ระดิษฐารามวิทยาคม นางนุชล ี คล้ายวันเพ็ญ 
47 สพม. เขต 1 แจงรอ้นวิทยา นางสาวภัทรสุดา  มาทฤทธ์ิ 
48 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางปิ่นทอง  ใจสุทธิ 
49 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นายโสภณ  กมล 
50 สพม. เขต 1 พิทยาลงกรณ์พทิยาคม นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว 
51 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นายมนตร ี นัยพร 
52 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นายวุฒิชัย  วริชน 
53 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์
54 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์ 

55 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสิรกิร  โทก าจัด 
56 สพม. เขต 7 ร่มเกล้า ปราจีนบุร ี นายสุเทพ  ธีรัชสกุล 
57 สพม. เขต 8  ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นายท านุ  วงษ์น้อย 
58 สพม. เขต 8  หนองรีประชานิมิต นางสาวปริตา  อินทรกลุ 
59 สพม. เขต 8  อุดมสิทธิศึกษา นายชาติกุลพล  สมยาภักด ี
60 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางสาวณัฎฐ์วิภา  สุริยันต ์
61 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นายโกวิท   กรีทวี 
62 สพม. เขต 10 ป่าเด็งวิทยา นายสาโรช  ระหว่างบ้าน 
63 สพม. เขต 10 ศรัทธาสมทุร นายศักดา   โกมลวานิช 
64 สพม. เขต 12 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นายกิตติชัย  ไชยศร 
65 สพม. เขต 12 ทางพูนวิทยาคาร นายอนันทน ์ แดงเรือง 
66 สพม. เขต 12 ป่าพะยอมพิทยาคม นายการุณ  ชูช่วย 
67 สพม. เขต 12 พัทลงุ นายพรศักดิ ์ ชุมทอง 
68 สพม. เขต 18 ชลบุร ี"สุขบท" นางสาวรุ่งทิพย ์ พรหมศิร ิ
69 สพม. เขต 18 บ้านค่าย นายสุกิจ  โพธ์ิศิริกุล 
70 สพม. เขต 18 มาบตาพุดพันพทิยาคาร นางสาวสรุีย ์ ใบบัว 
71 สพม. เขต 18 ระยองวิทยาคมปากน้ า นางวนิดา  ใบโพธ์ิ 
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
72 สพม. เขต 19 ท่าลี่วิทยา นางกชพร มณีพงษ ์
73 สพม. เขต 19 ท่าลี่วิทยา นายกิตติชัย กรวยทอง 
74 สพม. เขต 19 นาแห้ววิทยา นายมนัสโชค นาราศร ี
75 สพม. เขต 22 บ้านผึ้งวิทยาคม นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล 
76 สพม. เขต 25 กุดขอนแก่นวิทยาคม นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง 
77 สพม. เขต 25 นครขอนแก่น นายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาสริิกลุ 
78 สพม. เขต 27 โนนชัยศรีวิทยา นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา 
79 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นายพิสิฏฐ ์ กองอุดม 
80 สพม. เขต 28 ประสานมิตรวิทยา นางสาวปฐมาวดี  พละศักดิ ์
81 สพม. เขต 29 โดมประดิษฐ์วิทยา นายมนัส  โฉมฉลวย 
82 สพม. เขต 30 คอนสารวิทยาคม นายกษิดิศ ปลื้มญาติ 
83 สพม. เขต 31 พุดซาพิทยาคม นางณัชชา  ศรีแสนปาง 
84 สพม. เขต 32 เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์ นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย ์
85 สพม. เขต 32 สมเสม็ดวิทยา นายปัญญา  กุลแก้ว 
86 สพม. เขต 33 จารพัตวิทยา นางกชพร  ธรรมวิเศษ 
87 สพม. เขต 34 แม่ตื่นวิทยาคม นางสาวศุจีภรณ์  อาจนาเสียว 
88 สพม. เขต 35 วชิรป่าซาง นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา 
89 สพม. เขต 36 ปงรัชดาภิเษก นายวิจิตร  วงศ์ชัย 
90 สพม. เขต 37 บ่อเกลือ นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 
91 สพม. เขต 40 นาเฉลียงพทิยาคม นายพัชริน ภู่ชัย 
92 สพม. เขต 40 นาสนุ่นวิทยาคม นายศุภโชค  เข่งแก้ว 
93 สพม. เขต 42 ตาคลีประชาสรรค์ นายกมล  วงศ์สุทธ์ิ 
94 สพม. เขต 42 บึงบอระเพ็ดวิทยา นางสาวณัฐชานนท์  ยอดทอง 
95 สพม. เขต 42 รัฐราษฎร์อนสุรณ์ ว่าที่ร้อยตรเีบญจรงค์  ทองอ่อน 

 

รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทคร ูจ านวน 18  คน 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1 สพป.กาญจนบรุ ีเขต 1 บ้านหนองสองตอน นางวรลักษณ์  ฤทธิชัย 
2 สพป.กาญจนบรุ ีเขต 2 บ้านรางกระต่าย "พิริยะ

ประชาวิทยาคาร" 
นายปรีชา สวนส าราญ 

3 สพป.กาญจนบรุ ีเขต 4 อนุบาลบ่อพลอย นางกมลชนก ขุนช านาญ 
4 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 บ้านม่วงวิทยาคม นางสุปรียา  พันอุสาห ์
5 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ชุมชนโพนพิทยาคม นางกองใจ  ศิริกุล 
6 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สมเดจ็ประชานุเคราะห ์ นางศุมินทร์ตรา  สีมาตย์ 
7 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สมสะอาดพิทยาสรรพ ์ นางมนัสชนก อุดมด ี
8 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองแม่แตง นางสาวนันทนา  เรียนไธสง 

 



๕ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
9 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ชุมชนบ้านคลองลาน นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธ์ิ 

10 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านท่ามะเขือ นางสาวจุฑามาศ  หมื่นวงษ์เทพ 
11 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน นางสาวจันทรจ์ิรา  เพ็ชรร ี
12 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน นางถวิลวรรณ  ม่วงจันทรส์อน 
13 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านพรหมมาสามัคคี นางสาวนิศารัตน์  จันทรเ์กลี้ยง 
14 สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดเขาวงกตรุจริวงศารามฯ นายนรวีร ์ คุ้มตระกลู 
15 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายมานะ  มานะประดิษฐ ์
16 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดบ้านซ่อง 

(วิริยะราษฎร์พทิยาคาร) 
นางสาวปราณี  แสงมงคลพิพัฒน ์

17 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านโป่งสะเก็ต นายชวน  สุขเจรญิ 
18 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านห้วยกุ่ม นายดิเรก  เตชะมา 
19 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดนาจอมเทียน นางจิตใส  อยู่สุขี 
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านห้วยหว้า นางสิรพิันธ์ุ สาศรีเมือง 
21 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อนุบาลชัยภูม ิ นายพรชัย มีทอง 
22 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 

(บ้านพละ) 
นางสาวร าเพย  ก าไลแก้ว 

23 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านทรายขาว นายอัฑฒ ์ คงทอง 
24 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นายจรวย  สมวงค์ 
25 สพป.เชียงราย เขต 2 ป่าแดงวิทยา นางศรัญญา  หล้าเถิง 
26 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านท่าข้าม นายประดิษฐ ์ ธรรมราช 
27 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักด ี นางสาวเกศรินทร ์ บัวผัด 
28 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านท่าหลุกสันทราย นางสาวสายอรุณ  กิติยะ 
29 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านบ่อสร้างนรากร

ประสาท 
นางมาลรีัตน์  จันต๊ะนาเขต 

30 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านบ่อสร้างนรากร
ประสาท 

นางสกายดาว  ใจสักเสริญ 

31 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านบ่อสร้างนรากร
ประสาท 

นางอ าพร  เดชโนนสงัข์ 

32 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านปางน้ าถุ นางสาวหสัยารัตน์  ปัญไชยโชค 
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดข่วงสิงห ์ นางสาวจันทรส์ว่าง  สมบรูณ์ 
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์

วิทยาคาร 
นางสุพร  พรหมใจ 

35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านแม่แมม นางสาวสกาวเดือน  ตนสิงห ์
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชุมชนวัดศรีดงเย็น นางนภางค์  ทองด ี
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นายปัฏฐวัจน์  เฟื่องเพ็ชร 
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านไร ่ นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์ 
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 แม่วินสามัคคี นางจิราภรณ์  ทองสริ ิ

 



๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านทุ่งจ าเริง นายกิติเกษม  เนตรกระจ่าง 
41 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ชินวงศ์อุปถัมภ์ นางสาวเสาวรีย ์ ชัยวงค์ 
42 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 

(คส.5 อุปถัมภ์) 
นางสาวมณเฑียร  รื่นวิชา 

43 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 
(คส.5 อุปถัมภ์) 

นางสาวหทัยรัตน์  เทพทอง 

44 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านลาดบัวขาว นายวรกาญจน ์ เรืองเดช 
45 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดขนงพระเหนือ นางสาวลักคณา  มหันต์ 
46 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านคูเมือง นายภูบุญ  หวังภูกลาง 
47 สพป.นครราชสีมา เขต 7 คูเตยราษฎร์สามัคคี นายเจนุวัตร จงเจือกลาง 
48 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางสาวจุฬาวรรณ รัตนนนท ์
49 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางชุติมา นานา 
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านคลองเสาเหนอื นายณัฐกรณ์  ทองใหม ่
51 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางสาวนวภัทร  น้ าใจ 
52 สพป.นนทบรุี เขต 2 วัดลาดปลาดุก นางวัลลภา  วินิจฉัยพัฒนกจิ 
53 สพป.น่าน เขต 1 บ้านห้วยแฮ้ว นางสาวจันทรจ์ิรา  ใจจะด ี
54 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 69 นางพรพมิล หอมไกรลาศ 
55 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ชุมชนประชาธิปัตย์ 

วิทยาคาร 
นางสาวณัฏฐนิช  โชติณิชกุล 

56 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางอริศรา เจ๊ะสอเหาะ 
57 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางสาวสิยามล หรนหมาน 
58 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านไร่อ้อย นายวชิรศรณ์  เครือธิ 
59 สพป.พิจิตร เขต 2 อนุบาลบึงนาราง 

(ห้วยแก้ว) 
นายณัฐพล  มีทาทอง 

60 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดมหาวนาราม นายเจษฎา  แสงจันทร ์
61 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดกระบัง นางภัทราพร  รัตนกุล 
62 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์ นายสาคร  บ ารุงศร ี
63 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านหนองร ี นางสาวธัญลกัษณ์  เพ็งพิน 
64 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วัดพระพุทธบาท 

เขาลูกช้าง 
นางสาวนฤมล  ชุนฬหวานิช 

65 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ชุมชนแม่ลาศึกษา นางอังคนา  วรรณตัน 
66 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่นาจาง นายนิรัติศรัย  ตระกลูรุ่งอ าไพ 
67 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านด่านสันติราษฎร ์ นางสาวนุรซิา บาโง 
68 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านบ่อหิน นายชนกนันท์ พะสุโร 
69 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บ้านหนองแวงใหญ ่ นางวิภารัตน์  พลเยี่ยม 
70 สพป.ระนอง   บ้านหินช้าง นายศุภชัย  โสธร 
71 สพป.ราชบรุี เขต 1 มหาราช 7 นางสาวผสุด ี โพธ์ิเอม 

 



๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
72 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดเขาปิ่นทอง นางสาวจันทร์เพ็ญ  เพชรเอี๊ยะ 
73 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านแม่กึ๊ด นางศรีลา  นางทิน 
74 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านเหล่า นายชัยวัฒน์  สุยะชัย 
75 สพป.ล าปาง เขต 3 แจ้คอนวิทยา นางสาวิตร ี วรพิทย์เบญจา 
76 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านปงแมล่อบ นางมาล ี ยะยอง 
77 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านห้วยต้มฯ นางวาสนา  เหลอืงอ่อน 
78 สพป.เลย เขต 3 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง นางศรัญญา มาป้อง 
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลห้วยทับทัน นางเบญจพร  เรืองมณีนพ 
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านเรียม นางวรวรรณ  มิถุนด ี
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อนุบาลภูสงิห ์ นางศรี  อินสุระ 
82 สพป.สกลนครเขต 1  บ้านนาอ่างม่วงค า นายไชยกล้า  พันธ์ุสีเลา 
83 สพป.สกลนครเขต 1  บ้านสายปลาหลายฯ นางวิลัย  ศรีกะแจะ 
84 สพป.สกลนครเขต 2 บ้านโพนไผ ่ นายพนมไพ  ไชยบุตร 
85 สพป.สกลนครเขต 3 บ้านกุดจาน นางสาวชลธิดา  เงินงาม 
86 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านท่า นางบุญเรือน  บุญเพ็ชรทอง 
87 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นางสาวตรีนุช  อุมาศิลป ์
88 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านไร ่

(ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 
นางกัญญา  ภคสันต์ 

89 สพป.สตลู บ้านท่าแพ นางโซฟียา  ด่อล๊ะ 
90 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นายธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ 

ศิริวิศาลสุวรรณ 
91 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 อินทรัมพรรย์อนสุรณ์ นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย 
92 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านท่าระพา นางวิภารัตน์  บุญเลิศอทุัย 
93 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นายประวิทย ์ ค าพุ่ม 
94 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านห้วยโป ้ นายบุญสง่  ผาด่าน 
95 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 ไทยรัฐวิทยา 22 

(ใต้ร่มเย็น) 
นายประเสริฐ  มัยทอง 

96 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านขุมดิน นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน 
97 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านดอนกลอย นางชนม์ชนก  เกษรศุกร ์
98 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านทุ่งทอง นางสาวสุภาพร  มีอาษา 
99 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ป่ากั้งวิทยา นางชลัยภรณ์  บุตรฟองค า 

100 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านเกษม นางเกษศิรินทร ์ ชูรา 
101 สพม. เขต 1 แจงรอ้นวิทยา นางสมาพร  ภู่ระหงษ์ 
102 สพม. เขต 1 โยธินบูรณะ 2 

(สุวรรณสุทธาราม) 
นางเพ็ญทิพย ์ มามาก 

103 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นายประพันธ์ ขจัดภัย 
104 สพม. เขต 3 หอวัง นนทบรุ ี ว่าที่ร้อยตรบี ารงุ  นอบน้อม 
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
105 สพม. เขต 4 ธัญบุร ี นางกชนิกา  พลจันทกึ 
106 สพม. เขต 4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ปทุมธานี 
นางสาวปทมุรัตน์  พระภูจ านงค์ 

107 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

นางไวชญานีก์  มูลสวัสดิ ์

108 สพม. เขต 4 ปทุมวิไล นางสาวจันทร์เพ็ญ  สาหา 
109 สพม. เขต 5 ชัยนาทพิทยาคม นางสุธีรา  บัวสุนทร 
110 สพม. เขต 5 ชัยนาทพิทยาคม นางสาวพรรณภา  โพธ์ิหล า 
111 สพม. เขต 5 ชัยนาทพิทยาคม นางสาววารุณี  มาจ าเนียร 
112 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สมุทรปราการ 
นายอานนท์ กาญจนโพธ์ิ 

113 สพม. เขต 6 วัดทรงธรรม นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ 
114 สพม. เขต 7 ทัพราชวิทยา นางสาวพิกลุ  เพ็ชรประเสริฐ 
115 สพม. เขต 9 กรรณสูตศึกษาลัย นายณัฐวุฒิ  ปลอ้งเจริญ 
116 สพม. เขต 9 กรรณสูตศึกษาลัย นางสาวภัทรฒัณ์ ศรีทองสุข 
117 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา นายฉัตรชัย เจรญิแนว 
118 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต 
119 สพม. เขต 11 ท่าชนะ นางศรีสุดา  เพชรพงศ์ 
120 สพม. เขต 11 ท่าชนะ นายสุจินต์  สุทธิวรางกูล 
121 สพม. เขต 11 ท่าชนะ นายวณิชย์  บุญเลิศกลุ 
122 สพม. เขต 14 ภูเก็ตวิทยาลัย  นายนิรินาม งามวาจา 
123 สพม. เขต 17 ขลุงรัชดาภิเษก นางมาลัย   สมพื้น 
124 สพม. เขต 17 ขลุงรัชดาภิเษก นางสาวเชษินีร ์ แสวงสุข 
125 สพม. เขต 18 แกลง "วิทยสถาวร" นางเตือนใจ  สมคิด 
126 สพม. เขต 18 คลองกิ่วยิ่งวิทยา นางสาวธนัสถา  พรหมเจริญ 
127 สพม. เขต 18 ชลบุร ี"สุขบท" นางสาวธฏพษ  วงษ์เหรียญ 
128 สพม. เขต 18 ทุ่งเหียงพทิยาคม นายมานพ  อุดมผล 
129 สพม. เขต 18 ทุ่งเหียงพทิยาคม นางพรใจ  โพธ์ิเงิน 
130 สพม. เขต 18 ทุ่งเหียงพทิยาคม นางประภา  อุดมผล 
131 สพม. เขต 18 ปลวกแดงพทิยาคม นางสาวสุนันทา  อินทะวรรณ 
132 สพม. เขต 18 ปลวกแดงพทิยาคม นางอเนชา  พิลาวัลย ์
133 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางสาวสายสุณี มีปัดมา 
134 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นายพรมดี สาล ี
135 สพม. เขต 19 ภูกระดึงวิทยาคม นายประจวบ ดานา 
136 สพม. เขต 22 โคกสว่างประชาสรรค์ นายณัฐสุรีย์ สงิหส์าย 
137 สพม. เขต 24 ฆ้องชัยวิทยาคม นางวรรณวด ี นนทะแสน 
138 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นายนพคุณ  แงวกุดเรือ 

 



๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
139 สพม. เขต 25 หนองสองห้องวิทยา นายพัฒนพงษ์  พันแน่น 
140 สพม. เขต 27 ปทุมรัตต์พิทยาคม นางนุชนาฎ  ยะถา 
141 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นางสาวชลธิชา  จันท่าม่วง 
142 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นายเอนก  วรศิร ิ
143 สพม. เขต 27 โพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ นางจุฬาภรณ์  สินธิทา 
144 สพม. เขต 28 ประสานมิตรวิทยา นางพัชรินทร ์  สดมพฤกษ์ 
145 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 

รัชมังคลาภิเษก 
นายอดิศร  บุญโนนแต ้

146 สพม. เขต 31 สุรนารีวิทยา 2 นางสมาพร  แก้วปนทอง 
147 สพม. เขต 32 เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์ นางสาวสจุินดา  เอี่ยมศิร ิ
148 สพม. เขต 33 ส าโรงทาบวิทยาคม นางสมใจ  วาพัดไทย 
149 สพม. เขต 34 สันติสุข นายรักษ์พล  จันทเลิศ 
150 สพม. เขต 34 นวมินทราชูทิศ พายัพ นางสุนทร ี เมฆบญุสง่ลาภ 
151 สพม. เขต 34 แม่แจ่ม นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร ์
152 สพม. เขต 35 ทุ่งกว๋าววิทยาคม นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 
153 สพม. เขต 35 ทุ่งกว๋าววิทยาคม นายหัสรินทร ์ ดอนด ี
154 สพม. เขต 35 ทุ่งกว๋าววิทยาคม นางวรัญญา  เครือวรรณ 
155 สพม. เขต 35 แม่ทะประชาสามัคคี นายสมบัต ิ จันทรส์ุริยะ 
156 สพม. เขต 35 วชิรป่าซาง นางอ าพร  นันทะชัย 
157 สพม. เขต 37 ลองวิทยา นายเอนก  สุภา 
158 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางสายทอง   หลากจิตร 
159 สพม. เขต 38 อุ้มผางวิทยาคม นายอาทิตย ์  วจีวงษ์ 
160 สพม. เขต 39 เนินมะปรางศึกษาวิทยา นางบุบผา   ชุมพรผ่อง 
161 สพม. เขต 40 ชนแดนวิทยาคม นางสาวลัดดาวัลย ์ ยังคง 
162 สพม. เขต 40 บึงสามพันวิทยาคม นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้ 
163 สพม. เขต 40 เมืองราดวิทยาคม นางวิภาวดี  กันทะกะ 
164 สพม. เขต 40 หนองไผ ่ นายแดนชัย สิงห์สนทิ 
165 สพม. เขต 40 หล่มสักวิทยาคม นางชาลิน ี พรมแสง 
166 สพม. เขต 40 หล่มสักวิทยาคม นางพรสมัย  กาวน 
167 สพม. เขต 41 ก าแพงเพชรพิทยาคม นางศิริวรรณ  กันศิร ิ
168 สพม. เขต 42 ตาคลีประชาสรรค์ นางสุวรรณี  พรหมประสิทธ์ิ 

 

รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 32 คน 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชื่อ – สกุล 
1 สพป.กาญจนบรุ ีเขต 4 นางกฤษณา  อ่อนเบา 
2 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นางสมจิตร  พิมพ์รส 
3 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 นางจันแรม  พงษ์สิงห ์

 



๑๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชื่อ – สกุล 
4 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 นางเตือนใจ  กุลมิ่ง 
5 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายสุขสันต์  คุ้มบัว 
6 สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสาวดรุณี  วัฒฐานะ 
7 สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมบรูณ์  ธรรมลังกา 
8 สพป.ตรัง เขต 1 นางสมใจ  เสรีพัฒนานนท ์
9 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวกาญจนา  เปรมภิรักษา 

10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางสาวเกษรา  บริสทุธ์ิ 
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางนวพร  ผอมด า 
12 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางบุณยาพร  วัตจันทร ์
13 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ 
14 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางสาวสรุีรัตน์  โตเขียว 
15 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายศุภวิชช์  วงษ์พลบ 
16 สพป.น่าน เขต 2 นางสาวสุพรรณิการ ์ สุทธหลวง 
17 สพป.ปทมุธานี เขต 1 นายสมบัต ิ จันทร์มีชัย 
18 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสมลักษณ์  รู้แผน 
19 สพป.พัทลุง เขต 2 นางศารีญา อิสโร 
20 สพป.พัทลุง เขต 2 นางสุพัตรา  สิงหเสม 
21 สพป.พัทลุง เขต 2 นายวัชรพงศ์  ละอองรัตน์ 
22 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย ์
23 สพป.ระยอง เขต 1 นางดรุณจิต  ม่วงมงคล 
24 สพป.ระยอง เขต 1 นางศิริรัตน์  สุขสันต์ 
25 สพป.ระยอง เขต 2 นางสาวฮุสนา  เงินเจริญ 
26 สพป.ราชบรุี เขต 2 นายจิรประวัต ิ ศรีวัฒนทรพัย ์
27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกลุ 
28 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 นางสาวญาณิศา  บุญจิตร ์
29 สพป.สรุินทร์ เขต 1 นายเปโส  ขบวนดี 
30 สพม. เขต 12 นางสุนสิา  เพียรด ี
31 สพม. เขต 30 นางปรียารัตน์  ขาวปั้น 
32 สพม. เขต 32 นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร 

 

รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 704 คน 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านคลองพระยา นางวิไล  เดชฤกษ์ปาน 
2 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านนาปง นางจอมขวัญ  นครไธสง 
3 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านทุ่งนานางหรอก นางวิชญาณี  บุญทวี 
4 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสามพราน นางพิณทิพย ์ จงศักดิส์วัสดิ ์

 



๑๑ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
5 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" นางรัชนีวรรณ  จงเจริญ 
6 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางเกณิกา ชัยวัฒน ์
7 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านท่ามะกา นางสาวจิดาภา ใจห่อ 
8 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านท่ามะกา นายอภิชาต แก่นน้อย 
9 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านบึงวิทยา นางสาววารุณี ตะโกภู่ 

10 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์ นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา 
11 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองโพธ์ิ นางสาวอัจฉรี จ านงกลู 
12 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดกระต่ายเต้น นายโกวิท ทั่วจบ  
13 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองลาน นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ 
14 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดใหม่เจริญผล นางภรภัทร อรุณแข 
15 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านเกริงกระเวีย นางอโณทัย  ศรีษะค า 
16 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านไร่ป้า นายกัมปนาท  ด้วงสงค์ 
17 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านลุ่มผึ้ง นางสาวฐิติรัตน์  เดชเจริญพร 
18 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านวังโพธ์ิ นายชัยธวัช  มีจั่นเพ็ชร ์
19 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านวังใหญ ่ นางสาวจิตรา  ชูมณ ี
20 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 วัดปรังกาส ี นายณัฐพล  มิตรอารีย ์
21 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 วัดหินดาด นายละมลู  บูชากุล 
22 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหลมุรงั นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พงษ ์
23 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านบะลังกา นางสาวศิริภรณ์  พึ่งกัน 
24 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านวังใหญ ่ นายวิชัย  ปลาบู่ทอง 
25 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นางสาวปัทมา  สายสอาด 
26 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองไก่เหลือง นางหทัยกาญจน ์ ชงกุล 
27 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเค็ด นางบังอร เรือนรื่น 
28 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองนกแก้ว นางชลลดา  เทพเทียน 
29 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเพ ้ นางสาวพิมภา  ช้างน้ า 
30 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองโพธ์ิ นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวลังกา 
31 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองใหญ ่ นางสาววณิตติญา  ขาวพันธ์ุ 
32 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ประชาพฒันา นายไมตรี  บุญเติม 
33 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 อนุบาลบ่อพลอย นางวนิดา  ม่วงแก้ว 
34 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 อนุบาลบ่อพลอย นางสมคิด  สุวรรณรัฐ 
35 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ านวย นายประโมกข์  ดุลนีย์ 
36 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 โนนเตาไหหนองแก นายบวร  ภูแสงศร ี
37 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นักธุรกิจ นายวัฒนะ  บุตรสุวรรณ์ 

 



๑๒ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
38 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บ้านกุดฝัง่แดง นางสาวสรุางค์รัตน์  ตรีเหรา 
39 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ชุมชนบ้านคลองลาน นางแสงจันทร ์ เช้ือเขตกรรม 
40 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านช้างคับ นางธิติสุดา  จันทัน 
41 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านโพธ์ิทอง นางจันทรา  อุทกัง 
42 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านขามเรยีน นายบัญชา ยุทไธสง 
43 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านนาเสียวโคกสว่าง นายสนธยา นามเสริฐ 
44 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองดู่ดอนเปือย นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ 
45 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านคึมชาตหนองผงนาด ี นายพรสมบัติ ศรีไสย 
46 สพป.ขอนแก่น เขต 3 วัดจุมพล (วรพรตอปุถัมภ์) นายสมชาย แพไธสงค์ 
47 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านคลองใหญ ่ นางสาวนันท์ณภัทร  จิตรถวิล 
48 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นายคมกริช  อันทรง 
49 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านโป่งเจริญช่ือ นายสาวิชญ์  พันธ์สุโภ 
50 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บ้านคลอง 21 นายแดน  ศรีชนะวัฒน์ 
51 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประชาฤกษ์สมบรูณ์ นางสาวสมร  ระยับศร ี
52 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดพิมพาวาส (สลี้งสาราลัย) นางศศกร  กาฬศิริ 
53 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดแพรกนกเอี้ยง นางสาวสุภาพร  ฤกษ์จันทร ์
54 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไทยรัฐวิทยา 41 นางสาวชลารกัษ์  สายอุทัศน์ 
55 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านธรรมรัตน์ใน ว่าที่ ร.ต.เกชา  กลิ่นเพ็ง 
56 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองหว้า นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ 
57 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านอ่างตะแบก นายมานิตย์ไว  สีประสงค์ 
58 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นายสมเกียรต ิ อิฐงาม 
59 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหัวโกรก นายอคะเณร ์ ศรีชะอุ่ม 
60 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านอ่าวเวียน นายอรรถพล  ปืนมั่น 
61 สพป.ชลบรุี เขต 1 วัดเขาไผ่ นางวณิษฐา  ชินทวัน 
62 สพป.ชลบรุี เขต 1 วัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ฯ" ว่าที่ ร.ท.สมาน  ศรีมงคล 
63 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านทับร้าง นางกันธอร  กุลบุตรด ี
64 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านหนองเกต ุ นายสนิท  คงภักดี 
65 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านหนองขยาด นายณัฐนนท์  สรุินทร ์
66 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย ์ นางพยุงศร ี วังโส 
67 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทางตรง นางกาญจนา  เทวศรัญยดิษฐ ์
68 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งละหาน นางสาวจรินุช  บุญสิ้น 
69 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางชุติกาญจน ์ ทองเพิ่ม 
70 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดวังหิน นางบุญนภัส  บุญไทร 
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71 สพป.ชัยนาท รัฐเข่ือนพลเทพอปุถัมภ์ นางปรางกมล  ล้อจงเฮง 
72 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ฉิมพลีวิทยา นางเยาวภา กล้าขยัน 
73 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชุมชนบ้านโสก นายณรงค์ ทวีชาติ 
74 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านห้วยกุ่ม นายเสถียร อาจโยธา 
75 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านกลาง นายสุทธิชัย ลบบ ารุง 
76 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านกุดหัวช้าง นายขงเบ้ง บุญประคม 
77 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านนาแก นายบุญเถา บรุาณ 
78 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านนาบัว นายชานนท์ ต่ออ านาจ 
79 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนเพิม่ จ่าสบิเอกสมพร เตม็แสง 
80 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านสวนอ้อย นางวรณี เลิศสรรสริ ิ
81 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหนองคัน นายนฤวุฒิ ช านาญวงษ์ 
82 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านห้วยไห นางวรรษภรณ์  นิตยกุลเศรษฐ ์
83 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหินรอยเมย นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ 
84 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพชรราษฎรบ์ ารงุ นายสฤษดิ ์ ตองติดรัมย ์
85 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศรีแก้งคร้อ นายประยรู ศิริคุณ 
86 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หนองเมยสามัคคี ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง 
87 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมชนประชานิคม นายวิชิต  วงศ์ลลีากรณ์ 
88 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวปาริชาติ  อังศุวิริยะ 
89 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางกันยมาส  ชูจืน 
90 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางรจนา  เยี่ยมไธสง 
91 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านหัวว่าว นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
92 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชาพฒันา นายศักดิ์ชาย  ทิมเซียะ 
93 สพป.ชุมพร เขต 1 อนุบาลท่าแซะ นางรอฮนา  แก้วสุข 
94 สพป.ชุมพร เขต 1 อนุบาลท่าแซะ นางสาวอมรรัตน์  พนัสนาชี 
95 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านในกริม นายพิเชษฐ์  ทับทอง 
96 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารงุ นางวราภรณ์  เครือเมฆ 
97 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านวังปลา นางวันดี  ขวัญทอง 
98 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านโหมาราษฎร์พฒันา นางเสวภา  บุญทองกลุ 
99 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดราษฎร์บ ารุง นายสุชาติ  มีสมบัต ิ

100 สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านโป่งเกลือ นางสาวจุฑารัตน์  วงค์หนัก 
101 สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านโป่งพระบาท สิบเอกประเวศ  พรหมเทศ 
102 สพป.เชียงราย เขต 2 ชุมชนบ้านป่าก่อด า นายอ านวย  จอมใจ 
103 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านเมืองน้อยฯ นายจรูญ  ปาต๊ะ 
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104 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านวาวี นายสหสั  พรหมขัติแก้ว 
105 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านเวียงพาน นางจงกลณี  จันธิมา 
106 สพป.เชียงราย เขต 4 บรรพตวิทยา นายเจรญิ  โกศัย 
107 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านป่าขุย นายรัฐพล  ดู่มณี 
108 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านกิ่วเสอื นางทัศนีย ์ ธัญหมอ 
109 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง นายวัศกร  ณ เชียงใหม ่
110 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านทุ่งข้าวพวง นางบุญธิดา  เทวาพิทักษ์ 
111 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านเวียงหวาย นางวราลักษณ์  อุดมทรัพย ์
112 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านห้วยน้ าขาว ว่าที่ร้อยตรีถนอม  ทาค าแปง 
113 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านหัวริน ส.อ.บุญสม  ยานะธรรม 
114 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดศรีล้อม นายสมนึก  นาห้วยทราย 
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดห้วยแก้ว นายยนต์  ม่วงโมด 
116 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านโคกรกั นางสาววันดี  เต๊ะด า 
117 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทอนพลา นางวิรัตน์  รักภักดี 
118 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นายจรูญศักดิ์  โรจน์จรินนท ์
119 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนานิน นายฐโชตณัฏฐ์  ขวัญเมือง 
120 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านย่านตาขาว นางอุไรวรรณ  จันทรส์ว่าง 
121 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านห้วยม่วง นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศิวิกาญจน ์
122 สพป.ตรัง เขต 1 มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" นายสุพร  ศรสงวนสกลุ 
123 สพป.ตรัง เขต 1 วัดปากปรน นางธิดา  วนาสุวรรณวณิช 
124 สพป.ตรัง เขต 1 วัดโหละคล้า นางพรรณนิภา  ไพรัตน์ 
125 สพป.ตรัง เขต 1 หาดส าราญ นางรัตนี  ลิ่มพานิช 
126 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านไร่ใหญ ่ นายประยงค์  แกล้วกล้า 
127 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านหนองสองพี่น้อง นางมาตา  แก้วเซ่ง 
128 สพป.ตรัง เขต 2 วัดคีรีวิหาร นายปริญญา  เดชทองค า 
129 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นายกรศิวัชร์  อินทร์ทอง 
130 สพป.ตราด คลองขวาง นางพักตร์วิไล  ร าปฏิ 
131 สพป.ตาก เขต 1 ดงซ่อมวิทยา นายเสวก  บุญประสพ 
132 สพป.ตาก เขต 2 ชุมชนบ้านพบพระ นายณัฐวัฒน ์ สมมะโน 
133 สพป.ตาก เขต 2 บ้านเจดีย์โคะ นายสมพงษ์  กาญจนคงคา 
134 สพป.ตาก เขต 2 บ้านเจดีย์โคะ นางศศิประภา  อินริราย 
135 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่กองเก่า นางสาวรจุิรา  เรอืนเหมย 
136 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ตาวใต ้ นางกชกร  ยอดเมือง 
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137 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่อุสุวิทยา นายภิเษก  ค าน่าน 
138 สพป.นครนายก บ้านคลอง 22 นางอรวรรณ  อยู่ดี 
139 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาวรตนพร  พนมพน 
140 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางสาววรรณา  เฮงนอ้ย 
141 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางอัชญารัตน์  สมรอบรู ้
142 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดน้อย นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์ 
143 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดไผ่หูช้าง นายชัยวัตร  แก้วค าหา  
144 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดละมุด นายสุรเชษฐ์  กลิ่นพยอม 
145 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางศิวิไล  ทีค า 
146 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านกุรุคุ นางอัจชราวด ี กสิบุตร 
147 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านแค นางสาววิชนีย์  ทศศะ 
148 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านโชคอ านวย นางจิตรา  ดวงปรีชา 
149 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านไทยสามัคคี นางสาวขวัญนภา  เตโชวีรกลุ 
150 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านนาหนองหวาย นายปัญญา  สุทธิบุตร 
151 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านหนองหญ้าไซ นางกฤติยา  โพธิเสนา 
152 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 

(รัฐประชาสรรค์) 
นางสาวกิ่งดาว  หวังร่วมกลาง 

153 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บึงพญาปราบ นางรุ่งนภา  บุญกลาง 
154 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสาวบุษราคัม  ก าพุฒกลาง 
155 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สามัคคีรถไฟ นางสาวปิ่นทพิย ์ ทอนเกาะ 
156 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดพะโค นายนรเศรษฐ ์ วงษ์จรรยาพร 
157 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชุมชนบ้านเสงิสาง นางพรชนก  รัตนโกศล 
158 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านสระเพลง นางวิระดา  นาสูงเนิน 
159 สพป.นครราชสีมา เขต 4 แหลมทองวิทยานุสรณ์ นายกายสิทธ์ิ  ศุภเดชวิวัฒน์ 
160 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ า นางวัลภา  กิตติเทพพิชัย 
161 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านวังยายทอง นายไพฑูรย ์ สุภัทโรบล 
162 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านหนองบัวหลวง นายสวัสดิ ์ เมฆสุนทร 
163 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเหนอืทัพรั้ง นายโสฐพล  บนภัทรวรรษ 
164 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านนางโทพัฒนา นาบปฐมสุข สลีาดเลา 
165 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนตะแบก นางสาวสายรุ้ง ไม้กลาง 
166 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านยางวิทยา นายสัญชัย ขวัญมา 
167 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านสาหร่ายวิทยา นาบธานินทร์ สุขมา 
168 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองบัว นายยุทธศาสตร ์วาดวงศรี 

 

 



๑๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
169 สพป.นครราชสีมา เขต 7 วัดบ้านหนองคึม นางปิ่นมุก สมน้อย 
170 สพป.นครราชสีมา เขต 7 สัมพันธมิตรวิทยา นายนิพนธ์ รมณ์ชิต 
171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดหนองแตน นางสาวรัตนาภรณ์  นะขาว 
172 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนาปราน นายสิทธิชัย  เดชาสิทธ์ิ 
173 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านกุมแป นางวิไล  นาบุญ 
174 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดพิศาลนฤมิต นายไชยันต์  คงเมือง 
175 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านไสเหรียง นางกัญพิชา  ชูโชต ิ
176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสนันิบาต นายประวรรณชัย  เต็งทอง 
177 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้านหาดสงู นายสมบัต ิ ล้อจงเฮง 
178 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางสวรรค์ นางสาวชญาภา  หวลหอม 
179 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน ว่าที่ร้อยตรีธีระพล  เพชรพิพัฒน์ 
180 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 บ้านเขาล้อ 

(เขาล้อประชาชนูทิศ) 
นางธีรภัทร  โพธ์ิเพ็ชร 

181 สพป.นคราชสีมา เขต 2 บ้านหนองกระทุ่ม นายชาญณรงค์  มากพันธ์ 
182 สพป.นคราชสีมา เขต 3 วังวารีวนราษฎร์วัฒนะ นางสาวมะลิวัลย ์ จรกิ่ง 
183 สพป.นนทบรุี เขต 1 กลาโหมอุทิศ นางศิริลกัษณ์  ศรีวีระนรุัตน์ 
184 สพป.นนทบรุี เขต 2 คล้านสอนศึกษา นายพนมพร  พีระพิทยมงคล 
185 สพป.นนทบรุี เขต 2 ประสานสามัคคีวิทยา นายเทิดศักดิ ์ สุวรรณรงค์ 
186 สพป.นนทบรุี เขต 2 วัดลาดปลาดุก นางสมทิพย ์ เฟื่องภักด ี
187 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านจอเบาะ นายอาซือลัน มามะ 
188 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านจืองา นางเพ็ชรี สุวรรณภักด ี
189 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นางสาวกาญจนีย์ บินแวดาโอ๊ะ 
190 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบูเกะสูดอ นายนรินทร์ นิมอ 
191 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านศาลาลกูไก ่ นายนริศ มิมล 
192 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสุเป๊ะ นางมาดีน๊ะ เดวาดาแล 
193 สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคีวิทยา นางสาวรูยูฮัน ตันหยงอาล ี
194 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านปะดะดอ นางล าดวน บัวหอม 
195 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านบละแต นางซากีนา แวยูโซ๊ะ 
196 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านลูโบะดีแย นางซูฮัยลา โต๊ะมิ ๊
197 สพป.น่าน เขต 1 บ้านน้ าอูน นายวรวิทย์  ทิสานุรักษ์ 
198 สพป.น่าน เขต 2 บ้านแดนพนา นางวารยา  สัตยวงศ์ 
199 สพป.น่าน เขต 2 บ้านท่าวังผา นางเนตรนภา  ขนิษฐ์น้อย 
200 สพป.น่าน เขต 2 บ้านหนองผุก นางพัทธนันท ์ พิพิธนวงค์ 

 

 



๑๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
201 สพป.บึงกาฬ บ้านคลองเค็ม นางศศิธร  วงศ์ชาลี 
202 สพป.บึงกาฬ บ้านโนนสว่าง นายสายัญห ์ ทวีวัน 
203 สพป.บึงกาฬ บ้านป่าไร่โนนม่วง นางกษมา  ป้องกัน 
204 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านกระสัง 

(หรุ่นราษฎร์รงัสรรค์) 
นางจวงจันทน ์ อาจจุฬา 

205 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านโคกหัวช้าง นายสมกจิ  อาจจุฬา 
206 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านสารภี นางธนพร  ทรงรัมย ์
207 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านกะนัง (ฤทธ์ิประชาสรรค์) นางสาวปิยนันท ์ วงศ์ค า 
208 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านโคกรงั นายบรรพต  สรวนรมัย ์
209 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านจรเข้มาก นายนิคม  ขันโสม 
210 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด นางสาวศิราณี  ศักรินทร์พานิชกูล 
211 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านตะเคียน นางจินตนา  สุขส าราญ 
212 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านปะทัดบุวิทยา นางสาวพิชญ์สุดา  สุทินรัมย ์
213 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านร่มเย็นวิทยา นายมงคล  นิพรรัมย ์
214 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 พุทธบารม ี นายยุทธพงษ์  ยวงรัมย ์
215 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 วัดบ้านหนองแขม ว่าที่ ร.ต.ศุกร ี กะรมัย ์
216 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 วัดบ้านหนองแขม นางสาวศจ ี เปล่งเมือง 
217 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 อนุบาลบ้านสะเดา นางธวัลรัตน์  ทูลเกียรติวัฒนา 
218 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 อนุบาลประโคนชัย นายเอกชัย  บ ารุงแคว้น 
219 สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 บ้านยายค า นายบุญลอื  เทียนศิร ิ
220 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี นางประคองณัฐ  แสนสนาม 
221 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโคกสว่าง ว่าที่ ร.ต.ชานนท์  วันดีรัมย์ 
222 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโนนไธ นางสมหมาย  สุดเต ้
223 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโนนเพกา นางสาวช่วงมณี  จงเพียร 
224 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย นางสาวรจนา  ยอดสะเทิน 
225 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 วัดบ้านเบาน้อย นางชูศรี  นันตา 
226 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 วัดบ้านส าราญราษฎร ์ นางสุคนธ์  ไปนาวะดี 
227 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 วัดวรดิษฐ์ นายจรูญ  วิศิษฏ์ศิลป์ 
228 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 วัดอิสาณ นางมานิตย ์ แสนยะบุตร 
229 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 สามัคคีเทพอ านวย นางกฤษณา เกลียววงศ์ 
230 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ฯ นายธีราพัฒน ์ แก้วพลงาม 
231 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองสอง นางไพผกา ผิวด า 
232 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล 

 

 



๑๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
233 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 

(วรพงศ์อนุกลู) 
นายนิยม คงส าราญ 

234 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา69 นางอุไร ปิ่นแก้ว 
235 สพป.ปทมุธานี เขต 1 บางชวดอนุสรณ์ นางงามเนตร เบ็ญมาศ 
236 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดพืชนิมิต นางบังอร อยู่ยืน 
237 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาท า นายสมไชย สถิตไชยนนท์ 
238 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสว่างภพ นางพันธ์ทิพย์ จ าปา 
239 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสะแก นายปราโมทย์ คุ้มรักษา 
240 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2502 นายพิชญพงษ์ สมบุญ 
241 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2502 นางสายสุนยี์ จอดนอก 
242 สพป.ปทมุธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาวคุรุรัตน์  วรวณิชชา 
243 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร นายวงษ์เดือน  ทองค า 
244 สพป.ปทมุธานี เขต 2 วัดชัยมังคลาราม นางสาวเพลินตา  กะลัมพากร 
245 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางประยูร  เอิ่ยมอ านวย 
246 สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 บ้านพระปรง นายสมหมาย  สังขะวินิจ 
247 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางเสาเดาะ สะอะ 
248 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวปราณี เพชรแก้ว 
249 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านค่าย นางสาวโรสนานี หะมิงมะ 
250 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ าด า นายเจะอาฮาหมัด เจะโกะ 
251 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะกาฮะรงั นางอัสน๊ะ ค าเจรญิ 
252 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางรอซีดะ๊ ดาโต๊ะ 
253 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นายอับดุลการี สะร ี
254 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางโสภิตา ฉิมพลปีักษ์ 
255 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดศิวาราม นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล 
256 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังส)ี นางจุฑามาศ รอดภัย 
257 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังส)ี นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง 
258 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา นางกัญชรส เนตรนุช 
259 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดสนามไชย ว่าที่ร.ต.ไกรสร แก้วแสงเอก 
260 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี (ประชารัฐอนสุรณ์) นางนิภาพร จ าปางาม 
261 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านไร่อ้อย นายประพันธ์  ทนันชัย 
262 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านสันหลวง นางนิยะดา  ปัญญาใส 
263 สพป.พังงา บ้านดอน นางธัญฑิกา  แก้วสุก 
264 สพป.พังงา บ้านบางม่วง นางอุทัยวรรณ  คงเทศ 

 

 



๑๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
265 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านมะกอกใต้ นางกัลยา  อินปาน 
266 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านไสกุน ว่าที่ ร.ต.ศรัณย ู สุคนธมัท 
267 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดเขาแดง นายสมนึก  อ่อนคง 
268 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองถ้ า นายสมัย  ศรีระวัตร 
269 สพป.พิจิตร เขต 1 บึงเฒ่าวิทยา นางนิกูล  ทองหน้าศาล 
270 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางวิจิตรา  สมบูรณ์ 
271 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดห้วงกระโด นายแจ่มจิต  สรุะจิตร ์
272 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ชุมชนบ้านท่างาม นางณัฐธยาน ์ ชมภูน้อย 
273 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านพร้าว นายนิเวช อินสุวอ 
274 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดหินลาด นายกิจ  พานทอง 
275 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านสระพัง นางสาวเยาวภา  ป้อมปราณี 
276 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านแหลม นางประเสริฐ นุ่มฉาว 
277 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธา นางไข่มุกต ์ รุ่งศิริวัฒนกจิ 
278 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) นางวรรณา  บัวทอง 
279 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชาวไร่ นายพร  เกาทัณฑ์ทอง 
280 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านหนองน้ าถ่าย นางธัญญพฒัน ์ พรายแก้ว 
281 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านหนองสะแก นายจ าเนียร  หงษ์วิเศษ 
282 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วัดเขาทโมน 

(เรอืนวงศ์ทองศรี) 
นายวีระ  โอบอ้อม 

283 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้านถ้ าน้ าบัง นายภควัต  ตรีจกัร 
284 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม 
285 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านสักหลง นายบุญลอื  มูลคลงั 
286 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านอีเลิศ นายประจักษ์  บัวพันธ์ 
287 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านอุ่มกะทาด นายวีระศักดิ์  ริเดชพันธ์ 
288 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านโคกกรวด นายวรวิทย์  โคตรสมบัต ิ
289 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านล านารวย นางสุวรรณ์  ท าคาม 
290 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวขาว นายพัฒนา  เนตรเกต 
291 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองย่างทอย ว่าที่ ร.ท.สกุลศักดิ ์กุลวงษ์ 
292 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบรุ ี นางสาววรรณี  เกยสุวรรณ์ 
293 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านวังช้ิน นายกฤษฎา  บุษยากรกลุ 
294 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านม่วงโพธ์ิศร ี นางชญาภา น่าบัณฑิตย์ 
295 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านหัวขัว นางจิรนันท์ แก้วจันทา 
296 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านกุดน้ าใส นายสมชาย ทองดวง 

 

 



๒๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
297 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านชาดฝางหัวเรือ นายชูสง่า นัยวัฒน์ 
298 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านนาเลา นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล 
299 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านป่าแดง นายสมชาย แก้วเกษเกียง 
300 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านห้วยหลาว นายไพทูล บุญมั่ง  
301 สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง 
302 สพป.มุกดาหาร บ้านโพนไฮ นายเผด็จ  ป่านอีเมง้ 
303 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองบง นายประยทุธ  ศรีเสน 
304 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ชุมชนบ้านน้ าดิบ นายมนัส  จันทร์กุญชร 
305 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สวรรค์หลวง นายสุรจิตต์  ใจน้อย 
306 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี

(คุรุราษฎร์วิชาคม) 
นายวีระ  ค าอาจ 

307 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านบะคอม นายสมศักดิ ์ สมสะอาด 
308 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายสุพงศ์ศักดิ์ อุดม 
309 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายอาซิ เพ็ญรดา 
310 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านปาแดร ู นายอิสเหาะ แมดือราแม 
311 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านวังส าราญ นางวาริน ชูสุวรรณ 
312 สพป.ยะลา เขต 3  บ้านธารน้ าทิพย ์ นางสาวสุชาดา ศิริสุวรรณ 
313 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านโนนแท่น นางสาวเรวดี  มนตรีพลิา 
314 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โนนไทยวิทยาคาร นายวัฒนา  ศรีพลงั 
315 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านโพนดวน นายมานิส  สลางสงิห ์
316 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บ้านหนองบก นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ 
317 สพป.ระนอง   บ้านเช่ียวเหลียง ว่าที่ร้อยตรีชรุน  สุนทรนนท ์
318 สพป.ระนอง   บ้านหาดทรายค า นายจตุพร  พิณแก้ว 
319 สพป.ระยอง เขต 1 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 นางบุศยรัตน์  พันธ์เครือบุตร 
320 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเขาส าเภาทอง นางจิญภัทร  โอทาน 
321 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นางนุ่งนภา  ค าต่อ 
322 สพป.ราชบรุี เขต 1 ชุมชนวัดคูบัว นางสาวธัญญ์ภกรณ์  ศรีราจันทร์ 
323 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านเขาถ่าน นายศิริชัย  ทองหน้าศาล 
324 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านเขาพระเอก นายชัยนาท  หมื่นศร ี
325 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านรางม่วง นายอนันต ์ หลจีินตะ 
326 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านวังปลา นางสาวจารุพันธ์  พึ่งรัตน์ 
327 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) นายพิษณุ  โชติศิริคุณวัฒน์ 
328 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดบางกระ นางอ้อยทิพย ์ เกตุสวัสดิส์มคร 
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
329 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลเมืองราชบรุ ี นางสาวสุวพัชร ์ เริม่ภักตร ์
330 สพป.ราชบรุี เขต 2 วัดท านบ นางสาวสุดารัตน์  ทับสาย 
331 สพป.ราชบรุี เขต 2 วัดสร้อยฟ้า 

(สุวรรณโพธาประชานุกูล) 
นางปราณี  ตันตระกลู 

332 สพป.ลพบุรี เขต 1 โคกส าโรง นายสุชิน  ตุลาทอง 
333 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านโคกสะอาด นางสาวภาวนา  วงศ์เพ็ญทกัษ์ 
334 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านบางลี ่ นายวิชัย  ม่วงจีน 
335 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านพรมทิน นางสาวมณันญา  พลซาอังกรู 
336 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดข่อยใต้ นางวิชุดา  หงษ์ทอง 
337 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดท่าช้าง นายโกวิท  ระวิงทอง 
338 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดพานิชธรรมิการาม นางธนาภรณ์  รักษ์มณ ี
339 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดหนองคู นางอ าไพวรรณ  เนตรสุวรรณ 
340 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดหนองหอย นางสาวสนธิกาญจน ์ อ่อนสลุง 
341 สพป.ลพบุรี เขต 2 บ้านหนองประดู ่ นายธีระศักดิ์  รุ่งเรือง 
342 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านแม่ส้าน นางธัญชนก  จันทรศร 
343 สพป.ล าปาง เขต 1 วัดสบจาง นายสุภาพ  หงสส์ามสิบเจ็ด 
344 สพป.ล าปาง เขต 1 อนุบาลแมเ่มาะ (ชุมชน 1) นางลัดดา  ท้วมไชยนาม 
345 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านปงแมล่อบ นางสาวเสาวภา  ประพันธ์ 
346 สพป.ล าพูน เขต 1 วัดอรัญญาราม นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ 
347 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นายชาตรี  นามคุณ 
348 สพป.เลย เขต 1 บ้านคกเว้า นางสุพรรณี กลุภา 
349 สพป.เลย เขต 1 บ้านร่องไผ ่ นางสมหิรา สาลิกา 
350 สพป.เลย เขต 1 บ้านเลงิ นายณภัทร แก้วแจ่ม 
351 สพป.เลย เขต 1 บ้านหนองดอกบัว นางญาณิศา อยู่งาน 
352 สพป.เลย เขต 2 บ้านสงป่าเปลอืย นางสาวภาวนา กาละพันธ์ 
353 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 บ้านหนองม้า นายสีลา มะเค็ง 
354 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เบญจดาบวิทยาประชาสรรค์ นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองด ี
355 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านโนนดัง นางสรอ้ยทิพย์ ไทยน้อย 
356 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านเรียม นางอารรีัตน์ พันธ์แก่น 
357 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโศกขามป้อม นางนิลยา นาไชยธง 
358 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านนาแก นางสาวฤทัยทรัพย ์ดอกค า 
359 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านน้ าพุคุรุราษฎรส์งเคราะห ์ ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธ์ ดาโอภา 
360 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านหนองปลาตอง 

(ประชาวิทยาคาร) 
นายวชิรเมษฐ ์บ ารงุผดุงวิทย ์
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
361 สพป.สกลนคร เขต 1 โพนบกผดุงศาสตร ์ นางรินทร มลาวาสน ์
362 สพป.สกลนคร เขต 1 หนองผือเทพนิมิต นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล 
363 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านยางค า นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม 
364 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านบะนกทา นายสุรสิทธ์ิ ภูลวรรณ 
365 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นายบรรดา แก้วบัวสา 
366 สพป.สงขลา เขต 2 บ้านปลายละหาน นางสาวพิมพส์ุจ ีนวลขวัญ 
367 สพป.สงขลา เขต 3  นิคมสร้างตนเองเทพา 2 นายไสว หมื่นเพชร 
368 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านคอลอมุดอ นางนัยนา สยามพล 
369 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านโคกสเิหรง นางละม้าย  เงินนาค 
370 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อเตย นางวนิดา เปาะแม 
371 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นางสาวปวีณา จิตจริงใจ 
372 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านวังใหญ ่ นายธม บุญธรรม 
373 สพป.สงขลา เขต 3  ล าไพลราษฎร์อุทิศ นางราตรี เนาวรัตน์ 
374 สพป.สงขลา เขต 3  วัดช่องเขา นางพรพรรณ พริุณ 
375 สพป.สตลู ไทยรัฐวิทยา 40 

(บ้านควนโพธ์ิ) 
นายยูโสบ  สุมาตรา 

376 สพป.สตลู บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา นางโนรล์ัยลา  โต๊ะประดู ่
377 สพป.สตลู บ้านโคกพยอม นางสาวไลลา  บินโส๊ะ 
378 สพป.สตลู บ้านท่ายาง นางสาวศุภิณฎา  ชูศรี 
379 สพป.สตลู บ้านป่าแก่บอ่หิน นางสาวอรอุมา  ทองนาค 
380 สพป.สตลู บ้านไร ่ นางสาวสุชดา  แซ่ตั้ง 
381 สพป.สตลู บ้านลาหงา นางฮาสาน๊ะ  ยีปันจอ 
382 สพป.สตลู บ้านหาญ นางฮาบีบะ หลงสล า 
383 สพป.สตลู ผังปาล์ม 7 นายไสว  อินยอด 
384 สพป.สตลู อนุบาลละง ู นางฝาริดะ    หมื่นชล 
385 สพป.สตลู อนุบาลสตูล นางสาวสมศร ี แก้วทองมา 
386 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดด่านส าโรง นางนิรัติกาล ส ารวมสุข 
387 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางขมิ้น นางรัชนี อุทัยรัตน์ 
388 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางโปรง นายปิยสนธ์ิ เช้ือทอง 
389 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางฝ้าย ว่าที่ ร.ต.หญงิสายสวาท สุขวิชัย 
390 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นางวิจิตรา กิตติราช 
391 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดรวกฯ นายจิระพงศ์ ศุภศรี 
392 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 คลองปลัดเปรียง นางสาวสุนสิา รื่นเริง 
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
393 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางสาวกุลญา ฉาวเกียรติคุณ 
394 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดมงคลนิมิต 

(มงคลพิทยาคาร) 
นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว 

395 สพป.สมทุรสงคราม วัดปากลัด (ผลาคารบ ารงุวิทย์) นางสุชาดา บุญชิต 
396 สพป.สมทุรสงคราม วัดลาดแป้ง นายธรรมชาติ สีรกัษา 
397 สพป.สมทุรสงคราม อนุบาลสมทุรสงคราม ว่าที่ ร.ต.อ านาจ อินทรสุวรรณ 
398 สพป.สมทุรสาคร บ้านวังจรเข้ นางสาวภิญญาพัชญ ์ เกตุคชา 
399 สพป.สมทุรสาคร วัดท่าเสา นายธวัชชัย พลนิกาย 
400 สพป.สมทุรสาคร วัดท่าเสา 

(อาทรราษฎร์อปุถัมภ์) 
นายจ าลอง  ศรีสัมฤทธ์ิ 

401 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นายไพรัช  ลิ้มวิไล 
402 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน  ศริพึ่งเงิน 
403 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นางวรรณกร  ทวีแก้ว 
404 สพป.สมทุรสาคร วัดศิริมงคล นายอภิวัฒ  บุญภมร 
405 สพป.สมทุรสาคร วัดอ้อมน้อย นางสาวรัติยา  กาหลง 
406 สพป.สมทุรสาคร วัดอ้อมน้อย นายประการณ์  จันพุฒ 
407 สพป.สมทุรสาคร หลวงสินธุราษฎรร์ังสฤษฎ์ นายพยุง  นาคอ่อน 
408 สพป.สระแก้ว เขต 1  บ้านด่าน (ราษฎรบ ารุง) นางสาวจันท ี บุญตา 
409 สพป.สระแก้ว เขต 1  บ้านด่าน (ราษฎรบ ารุง) นายจีรศักดิ ์ จะยันรัมย ์
410 สพป.สระแก้ว เขต 1  บ้านท่าระพา นายชัยทัศน ์ จ้องสกลุวงษ์ 
411 สพป.สระแก้ว เขต 1  บ้านพรมหมนมิิตร นางสมพร  พักแก้ว 
412 สพป.สระแก้ว เขต 1  บ้านพระเพลิง นามณ ี มั่งค่ัง 
413 สพป.สระแก้ว เขต 1  บ้านไร่สามศร ี นางวันดี  ปุยะติ 
414 สพป.สระแก้ว เขต 1  บ้านวังร ี นายธีรโชต ิ เจริญยิง่ 
415 สพป.สระแก้ว เขต 1  บ้านหินกลาง นางอมรรัตน์  จันกฤษ 
416 สพป.สิงหบ์ุร ี วัดน้อย นางจันทร์เพญ็  เพ็ชรอ่วม 
417 สพป.สิงหบ์ุร ี วัดบ้านล า นางสาวณัฐิกานต์  รักนาค 
418 สพป.สิงหบ์ุร ี วัดศรีสาคร นายนรงค์  โสภา 
419 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้างโว้งบ่อ นายเกียรติศักดิ ์ วจีศิร ิ
420 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านขุนนาวัง นายชูชาติ  ขาวป้อม 
421 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านป่ามะม่วง นางปัญจพร  แสงเมอืง 
422 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านรังโคนเปอืย นายสุวิทย ์ รักวุ่น 
423 สพป.สุโขทัย เขต 1 วัดทุ่ง นายประจักษ์  สระชุ่ม 
424 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านแก่ง นายคะนอง  ประโยชน ์
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425 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านแม่เทิน นายสมศักดิ ์ ค าแสน 
426 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านบางกุง้ นางสาวกรรวี  โพธ์ิทอง 
427 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดดอนสุทธาวาส นายณรงค์ ชูศรีชัย 
428 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายสมจิตร  บรรจง 
429 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บ้านหนองจิก นางอาร ี พวงวรินทร ์
430 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดดอนสงวน นางโสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์ 
431 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดทองประดิษฐ ์ นายสัมฤทธ์ิ  ผิวบัวค า 
432 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดไผ่ขาด นางสาวรุ่งรัตน์  อรุณแสงศิลป ์
433 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บ้านพุน้ าร้อน นางวชิรา  แสนโกศิก  
434 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองเปาะ นางสาวหนึง่นุช  กาฬภักด ี
435 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองโรง นางสาวเยาวลักษณ์  เอ่ียมประดิษฐ์ 
436 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 บ้านท่าเสาภา นายวันชัย  เกิดพัฒน ์
437 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม ้9 นายชัยรัตน์  บุญนาค 
438 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นายเดโช  เพิ่มพารารักษ์ 
439 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านคลองสงค์ นายธวัช  เฮ่าหน ู
440 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางนพรัตน์  ตรียวง 
441 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านปลายคลอง นางพรทพิย ์ นุกูลกจิ 
442 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วัดจันทร์ประดิษฐาราม นางสุชัญญา  แพเรือง 
443 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 สารภีอุทิศ นางสุภาพร  วันนิยม 
444 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านควนสระ นายสุริยา  บุญญานุกูล 
445 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านส้องเหนือ นางมนันยา  พรหมศริ ิ
446 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดอินทการาม นางจารุณี  ฐานวิเศษ 
447 สพป.สรุินทร์ เขต 1 บ้านโคกล าดวน นางอัมพร  สมสรุะ 
448 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านกะทะ นางสาวนิ่มอนงค์  เดชภูงา 
449 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านโพนทา นางนฤมล  กะวารด ี
450 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านม่วงน้อย นายนครินทร ์ จินดากลุ 
451 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านอาคุณ นางสุมาล ี เสนานนท ์
452 สพป.สรุินทร์ เขต 2 สามัคคีศึกษา นายพิทักษ์  ทวีแสง 
453 สพป.สรุินทร์ เขต 2 อนุบาลชุมพลบุร ี นางเพ็ชรา  พรมตวง 
454 สพป.สรุินทร์ เขต 3 นิคมสร้างตนเองปราสาท นายอนุวัตร  กมลเดช 
455 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านจารย ์ นางอินทิรา  พอใจ 
456 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง (สารกจิราษฎร์วิทยา) นายสมพร  จันทร์ไทย 
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457 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านล าดวน 

(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 
นางสาวกันยณัฐ  บัวสาย 

458 สพป.สรุินทร์ เขต 3 สตรีวิทยาสมาคม นายสุรพงษ์  รัตน์โคตร 
459 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 นิคมสงเคราะห์ 3 นางสุภิญญา  วงษ์นาม 
460 สพป.อ่างทอง วัดงิ้วราย นายวีระชาติ  มาลัย 
461 สพป.อ่างทอง วัดเยื้องคงคาราม นายดิเรก  บ าเพญ็ 
462 สพป.อ่างทอง อนุบาลวัดสระเกษ 

(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 
นายสมพงษ์  เมืองวัฒนะ 

463 สพป.อ านาจเจริญ บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง นางสาวจันทร์เพ็ญ  อรพล 
464 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านโนนสงู นายพาย ุ ภูค าวงษ์ 
465 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านโพธ์ิสง่า 

(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 
นางกรรณิกา  บุลสถาพร 

466 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านหนองแสงแสงแก้ว นางพัชรินทร ์ ไกรยะสทิธ์ิ 
467 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านห้วยบงดงมะไฟ นายรณกฤต  วิบูลกุล 
468 สพป.อุดรธานี เขต 2 อนุบาลหนองแสง นางนพรัตน์  ภักดีพันดอน 
469 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านหงษาวด ี นางมีนทราย  ไชยอาจิณ 
470 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านช าหนึ่ง นางนาตยา  เกตุวงศ์ 
471 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วัดพญาปันแดน นางณัฎฐา  อุ่นแก้ว 
472 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 

(วัดตลิ่งต่ า) 
นายชัชวาลย์  เพ็ชรแบน 

473 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านป่าเลา นายอดุลย ์ ค าภาพักตร์ 
474 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านเพชรน้ าผึ้ง นางสาวมยุร ี นารั้ง 
475 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านห้วยยาง นางดาวดึงส ์ มาลาทอง 
476 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลบ้านไร ่ นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ 
477 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา นายวรวิทย์  โสภาพันธ์ 
478 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านนาหินโหง่นนาดง นายทวีวัฒน์  คัทมาร 
479 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านค าไหล นางนภาพรรณ  หอมศร ี
480 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้าใต้ นางสุจินดา  ศรีประไหม 
481 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านบุ่งวิทยา นายสมใจ  วิชัย 
482 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านเสาธงใหญ ่ นายเฉลียว  ศุภษร 
483 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 บ้านวังแคน นางสาวดวงสมพร  ส าราญเริญ 
484 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 บ้านสร้างถ่อ นายวิษณุ  สูนานนท ์
485 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านโนนเขืองจงเจริญ ว่าที่ ร.ต.สมควร กงเงิน 
486 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านโนนสว่าง นางสายสมร  เคหารมย ์
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487 สพม. เขต 1 แจงรอ้นวิทยา นายสราวุฒ ิ พัฒรากลุ 
488 สพม. เขต 1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 
นายมงคล  อินทรโชต ิ

489 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นายเทวัญ  วงเวียน 
490 สพม. เขต 1 เบญจมราชาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นางสาวสุคนธา  อรุณภู่ 

491 สพม. เขต 1 ปัญญาวรคุณ นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา 
492 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 

บางขุนเทียน 
นางสาวกัลยวัญญ ์ สักกะพันธ์ 

493 สพม. เขต 1 ราชนันทาจารย ์
สามเสนวิทยาลัย 2 

นายไชยา  กัญญาพันธ์ุ 

494 สพม. เขต 1 วัดอินทาราม นายบุญชู  กล้าแข็ง 
495 สพม. เขต 1 ศรีอยุธยาในพระอปุถัมภ์ฯ นางตรีสุคนธ์  จิตต์สงวน 
496 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางศิริรัตน์  ยอดโตมร 
497 สพม. เขต 1 อิสลามวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย 
ว่าที่ร้อยตรเีกียรติศักดิ ์ หมัดชา 

498 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ นางศุภรัฏฐ์  ฉิมวงษ์ 
499 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ นายวีระ  ประดิษฐสุวรรณ 
500 สพม. เขต 2 เทพลีลา นางสาวพัชรินทร ์ ศุภสมบัต ิ
501 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ 

เบญจมราชาลัย 
นางบุษบา  นาคพุทธ 

502 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย 

นางสาวสริณยา  ขันทโรจน ์

503 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย 

นายบุญฤทธ์ิ  รุ่งเรือง 

504 สพม. เขต 2 รัตนโกสินทรส์มโภชบางเขน นางเตือนใจ  ปิ่นนิกร 
505 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นายส าเรงิ  บัวนาค 
506 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
นางนงกรานต์  เพชรเสนา 

507 สพม. เขต 2 สตรีศรสีรุิโยทัย นางกฤตพร  รสารักษ์ 
508 สพม. เขต 2 สตรีศรสีรุิโยทัย นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม 
509 สพม. เขต 2 สตรีศรสีรุิโยทัย นางสาวสปุรานี  สัมฤทธ์ิ 
510 สพม. เขต 3 ท่าช้างวิทยาคม นายสัมฤทธ์ิ  ผิวนิ่ม 
511 สพม. เขต 3 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ  ภู่ด้าย 
512 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 

ปทุมธานี 
นางเพชรธนินทร ์ การะวิโก 
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513 สพม. เขต 4 ธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม 
นางสาวชนัญธิดา  ม่วงทอง 

514 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

นางจุฑามาศ  ดลสอาด 

515 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

นางสาวสมศร ี กาญจนเดชากุล 

516 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

นายภาสกร  โชคขจิตสัมพันธ์ 

517 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

นายวรพันธ์  แก้วอุดม 

518 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นางจรญู  จารสุาร 
519 สพม. เขต 4 ประเทียบวิทยาทาน นายทวน  เที่ยงเจริญ 
520 สพม. เขต 4 สองคอนวิทยาคม นายชาลี  วัฒน์เขจร 
521 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นางภาวิณีย์  แด้วอุดม 
522 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นางสุมาล ี รามฤทธ์ิ 
523 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นายณพงศ์  เลือ่มใส 
524 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวอรญาณิศวร   ธนกุลไกรวุฒิ 
525 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางอัญชล ี เกตบุ ารุง 
526 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางอ าไพพรรณ  ไฝด ี
527 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นายเชาวฤทธ์ิ  พุทธนิตย ์
528 สพม. เขต 5 ท่าช้างวิทยาคาร นางเพ็ญศร ี ชิตสกุล 
529 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางวราภรณ์  วีระพงษ์ 
530 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นายสุเทพ  สังข์วิเศษ 
531 สพม. เขต 5 ยางรากวิทยา นายวีระวัฒน ์ ระนาท 
532 สพม. เขต 5 วิเศษชัยชาญวิทยาคม นายสิปปนนท ์ คงอิ่ม 
533 สพม. เขต 5 สรรพยาวิทยา นายโชคชัย  ศรีรักษา 
534 สพม. เขต 5 สรรพยาวิทยา นายสุชาติ  กลัดสุข 
535 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์ 
536 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายทนุธรรม  ชัยบุรินทร ์
537 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายสัมฤทธ์ิ  รงค์ทอง 
538 สพม. เขต 5 อุลิตไพบลูย์ชนูปถัมภ์ นายสมกมล  จ๋วงพานิช 
539 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ฉะเชิงเทรา 
นายศิริพงศ์  ฑีฆะ 

540 สพม. เขต 6 บางน้ าเปรี้ยววิทยา นายวนิชชัย  แก่นภมร 
541 สพม. เขต 8  แคทรายวิทยา นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล 
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542 สพม. เขต 8  ท่ามะกาวิทยาคม นายประทปี  หวานชิต 
543 สพม. เขต 8  เทพศิรินทรล์าดหญ้า 

กาญจนบุร ี
นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย 

544 สพม. เขต 8  ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ 
545 สพม. เขต 8  นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายชนะ  อปราชิตา 
546 สพม. เขต 8  บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสมพิศ  ส าเนียงแจม่ 
547 สพม. เขต 8  บ่อพลอยรัชดาภิเษก นายวชิระ  ประกอบ 
548 สพม. เขต 8  ปากท่อพทิยาคม นายชวภณ  รวมทรพัย ์
549 สพม. เขต 8  ปากท่อพทิยาคม นายวินัย  พุ่มบัณฑรกิ 
550 สพม. เขต 8  พังตรรุาษฎร์รงัสรรค์ นายยงยุทธ  สงพะโยม 
551 สพม. เขต 8  โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวกนกพร พิริยวุฒกิรอุดม 
552 สพม. เขต 8  โพธาวัฒนาเสน ี นายสมบรูณ์  เสียงวัฒนะ 
553 สพม. เขต 8  โพหัก 

"วงศ์สมบรูณ์ราษฎร์อปุถัมภ์ " 
นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธ์ิ 

554 สพม. เขต 8  มัธยมวัดดอนตูม นางกาญจนา  อาจมังกร 
555 สพม. เขต 8  เลาขวัญราษฎรบ์ ารงุ นางสาวนิชชยา  แสงสว่าง 
556 สพม. เขต 8  สายธรรมจันทร ์ นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธ์ิทอง 
557 สพม. เขต 8  หนองขาวโกวิทพทิยาคม นายประวิทย ์ สิงห์เรือง 
558 สพม. เขต 9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นางสาวสญุาดา  เฮงชัยโย 
559 สพม. เขต 9 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นางอุบลวรรณ  ข าขจร 
560 สพม. เขต 9 บางแมห่ม้ายรฐัราษฎรร์ังสฤษดิ์ นางอุบลรัตน์   กรุดมณี 
561 สพม. เขต 9 บ้านหลวงวิทยา นางลัดดาวัลย ์ ศานตินิรันดร 
562 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางวรรณพัทร  ซื่อตรง 
563 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสาวกานดา  หงษ์เวียงจันทร์ 
564 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธ์ิ 
565 สพม. เขต 9 สระกะเทียมวิทยาคม นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ 
566 สพม. เขต 9 สรายายโสมวิทยา นายศรายุทธ  รัตนปญัญา 
567 สพม. เขต 9 สวนแตงวิทยา นางสาวขวัญนภา  อุณหกานต์ 
568 สพม. เขต 9 สามชุกรัตนโภคาราม นายกุญช์พิสิฏฐ ์ กัลวงษ์ 
569 สพม. เขต 10 กระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ" นายไกรรัฐ   สว่างเดือน 
570 สพม. เขต 10 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบรุ ี นางสาวศิริญา  เดชะค าภู 
571 สพม. เขต 10 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบรุ ี นายชูรัฐ  ระหว่างบ้าน 
572 สพม. เขต 10 ถาวรานุกุล นายธัตถพล   คชสาร 
573 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางสราวุธ  ทนยิ้ม 
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574 สพม. เขต 10 เทพสุวรรณชาญวิทยา นายยอดเพชร  งามคง 
575 สพม. เขต 10 บ้านแหลมวิทยา นายปราโมทย ์  โมล ี
576 สพม. เขต 10 วัดธรรมจริยาภิรมย ์ นายอภิเชษฐ์   วันทา 
577 สพม. เขต 11 เขาพนมแบกศึกษา นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อม ส าลีพันธ์ 
578 สพม. เขต 11 ไชยาวิทยา นายนฤชาติ  สุวรรณพร 
579 สพม. เขต 11 ท่าอุแทพิทยา นายสมศักดิ ์ ทองสมุทร 
580 สพม. เขต 11 สวนศรีวิทยา นางสาวสุกญัญา  ขอรัตน์ 
581 สพม. เขต 11 สวนศรีวิทยา นายสุรินทร ์ เนียมสุวรรณ์ 
582 สพม. เขต 12 กรุงหยันวิทยาคาร นายสมพงษ์  ศรีจันทร ์
583 สพม. เขต 12 ขอนหาดประชาสรรค์ นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ 
584 สพม. เขต 12 คีรีราษฏร์พฒันา นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ 
585 สพม. เขต 12 นบพิต าวิทยา นายประพฤติ  วงศ์ชนะ 
586 สพม. เขต 12 พรหมคีรีพทิยาคม นายธีระ  เงินแก้ว 
587 สพม. เขต 12 พิปูนสงัฆรักษ์ประชาอุทิศ นายธีรวุฒิ  มีประดิษฐ ์
588 สพม. เขต 12 สิชลประชาสรรค์ นางพรณีย ์ ถวาย 
589 สพม. เขต 12 สิชลประชาสรรค์ นายพีระพงษ์  สองวิหค 
590 สพม. เขต 12 หารเทารงัสปีระชาสรรค์ นางวันดี  พลเพชร 
591 สพม. เขต 12 หารเทารงัสปีระชาสรรค์ นางสาวกรรณิกา  จอมทอง 
592 สพม. เขต 12 หารเทารงัสปีระชาสรรค์ นางสาวกาญจนา  เดชสม 
593 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางปณิตา  สฤษฎีพีรพันธ์ุ 
594 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางมิรินทร ์ พนมอปุการ 
595 สพม. เขต 16 คลองแดนวิทยา นายไกรนรา  กล่อมสุข 
596 สพม. เขต 16 เทพา นางสาวศุภมาส  เค้ียนหิ้น 
597 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นางสาวจาร ี วุฒิมานพ 
598 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นายสุภาพ  เจรญิผล 
599 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นายนิรัตน์  สุขสวัสดิ ์
600 สพม. เขต 16 สะเดา 

"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนสุรณ์" 
นางสมใจ  สินสโมสร 

601 สพม. เขต 17 สตรปีระเสริฐศิลป ์ นางสาวมุทิตา  แพทย์ประทมุ 
602 สพม. เขต 18 จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุร ี นางจุรพีร  รักสบาย 
603 สพม. เขต 18 ชลบุร ี"สุขบท" นางสาวมันทนา  เจริญสุข 
604 สพม. เขต 18 ชลบุร ี"สุขบท" นางสาวสายใหม  ภารประดบั 
605 สพม. เขต 18 ชลบุร ี"สุขบท" นายอักษร  มากพูน 
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606 สพม. เขต 18 นิคมวิทยา นางภัทรา  ขวัญทองห้าว 
607 สพม. เขต 18 บางละมุง นายจิรกร  ฐาวิรัตน์ 
608 สพม. เขต 18 บ้านค่าย นางอุบลรัตน์  ฆวีวงษ์ 
609 สพม. เขต 18 บ้านค่าย นายพนานพ  บุหรันฉาย 
610 สพม. เขต 18 ปลวกแดงพทิยาคม นางอุไร  วงศ์ค าแสง 
611 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสาวอัญชล ี ผสมทรัพย ์
612 สพม. เขต 18 ระยองวิทยาคม นางรชยา  แพงศร ี
613 สพม. เขต 18 ระยองวิทยาคมนิคม

อุตสาหกรรม 
นางศมาภรณ์  อุบลบาน 

614 สพม. เขต 18 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุ ี นายบัญชา  ปลื้มอารมย ์
615 สพม. เขต 18 สัตหบีวิทยาคม นางชญานันท ์ สัมมา 
616 สพม. เขต 18 อ่างศิลาพิทยาคม นายสิปปกร  วินิจฉัย 
617 สพม. เขต 19 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร ์หนองบัวล าภู 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นางวิมล ปานะถึก 

618 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นายสุขเกษม พาพินิจ 
619 สพม. เขต 19 นาแห้ววิทยา นายจิตติศักดิ์ นามวงษา 
620 สพม. เขต 19 ผาอินทร์แปลงวิทยา นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ ์
621 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นายกมล เสนานุช 
622 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางสาวยุพา  วรสาร 
623 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางสาวศุภกานต์  นาสมฝัน 
624 สพม. เขต 20 ภูพานวิทยา นายทรงสรรค์  รูปสม 
625 สพม. เขต 21 ปากสวยพทิยาคม นายล าเพย พิเคราะห์แนะ 
626 สพม. เขต 22 โคกสว่างประชาสรรค์ นายดุษฏีฉลอม เสนานาค 
627 สพม. เขต 22 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นายอภิวัฒน์ เจนเช่ียวชาญ 
628 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา นายสนัน เมตลุา 
629 สพม. เขต 22 บ้านผึ้งวิทยาคม นายไกรวุฒ ิ พันธ์ุพรหม 
630 สพม. เขต 22 สหราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายพูณศิลป ์ อ่อนไสย 
631 สพม. เขต 23 ช้างมิ่งพิทยานกุูล นายจ ารสั  พิมพา 
632 สพม. เขต 23 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารม ี ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์  ศรีนัครินทร์ 
633 สพม. เขต 23 บะฮีวิทยาคม นางวรรณชนา  เถายะบุตร 
634 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางวิราวัลย ์ชัยนายีกุล 
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635 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นายสุรเิยนทร ์วงศ์ภาค า 
636 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางนงรกัษ์  เคนไชยวงศ์ 
637 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นายเอกชัย  วรรณทอง 
638 สพม. เขต 23 มัธยมวานรนิวาส นางพันสา  ศรีปากดี 
639 สพม. เขต 24 แก้วเสด็จพิทยาคม นายกนก  ยนต์ชัย 
640 สพม. เขต 24 ธัญญาพัฒนวิทย ์ นายวรุตม์  เขจรสัตย์ 
641 สพม. เขต 24 สมเดจ็พิทยาคม นางสาวเทียนทอง  ดีรักษา 
642 สพม. เขต 25 ดงบังวิทยาคม นายสัมฤทธ์ิ  พรสุวรรณ์ 
643 สพม. เขต 25 โนนศิลาวิทยาคม นายสมนึก  เรอืงลือ 
644 สพม. เขต 25 ป่าหวายวิทยายน นายไชยยงค์  สื่อเกียรติก้อง 
645 สพม. เขต 25 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา นางสุภาเพญ็  พรมโสภณ 
646 สพม. เขต 25 หนองเรือวิทยา นางสาวนันนกรฐ ์ ทิพย์สูงเนิน 
647 สพม. เขต 25 หนองสองห้องวิทยา นางรัจนียา  แพไธสง 
648 สพม. เขต 26 นาเชือกพิทยาสรรค์ นางปราณี รัตนธรรม 
649 สพม. เขต 26 บรบอื นายนิพนธ์ ยศดา 
650 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นางสาวยุพารกัษ์  วีระสอน 
651 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นายมนตร ี ลุนสมบัต ิ
652 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นายสะอาด  ขันอาษา 
653 สพม. เขต 27 โพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ นางนิรมล  ทิพชัย 
654 สพม. เขต 28 ตูมพิทยานุสรณ์ นายภูมิภัทร  มาล ี
655 สพม. เขต 28 ผักไหมวิทยานุกูล นายจิตตนาถ  สิงโต 
656 สพม. เขต 28 โพนงามพทิยาคาร นายปิยะวุฒ ิ ศรีชนะ 
657 สพม. เขต 28 สวายพิทยาคม นายถสาน  ปรางมาศ 
658 สพม. เขต 28 หนองคูวิทยา นายณภัทร์      ใจเครือ 
659 สพม. เขต 29 โดมประดิษฐ์วิทยา นางธัญญาภรณ์  มีทองแสน 
660 สพม. เขต 29 นาเวียงจลุดิศวิทยา นายณรงค์ศักดิ ์ ธรรมรกัษ์ 
661 สพม. เขต 29 ห้วยขะยุงวิทยา นายบุญธรรม  กล้าหาญ 
662 สพม. เขต 29 อ่างศิลา ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย  ทองโบราณ 
663 สพม. เขต 30 คูเมืองวิทยา นายภัทราวุธ สิมช้า 
664 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยาฯ นางดวงพร  ศรธงทอง 
665 สพม. เขต 30 นาหนองทุม่วิทยา นางสุภาวดี ค าแดง 
666 สพม. เขต 30 บ้านแท่นวิทยา นายวิทูล  พลศักดิ ์
667 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นายวีระศักดิ์ พลมณ ี

 



๓๒ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
668 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพรวิทยา นางสาวพัชรณัฎฐ ์ กุมภาว์ 
669 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพรวิทยา นายศักดา  ชัยภัย 
670 สพม. เขต 31 บุญเหลอืวิทยานุสรณ์ นางจินดา  เสือบุญ 
671 สพม. เขต 32 คูเมืองวิทยาคม นางพลอยไพลิน  สว่างทก 
672 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางสุเนตร  ขวัญค า 
673 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นายวทัญญู  ซึ่งเสน 
674 สพม. เขต 33 ธาตุศรีนคร นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธ์ุ 
675 สพม. เขต 33 บึงนครประชาสรรค์ นางสาวสุมณ ี บูรณ์เจริญ 
676 สพม. เขต 33 รัตนบุร ี นายนิรันดร  บุญอาจ 
677 สพม. เขต 33 ศรีรามประสงค์ นายวายุดล  จุลทรรศน ์
678 สพม. เขต 33 สนมวิทยาคาร นายวสันต์  ปัญญาธานี 
679 สพม. เขต 33 สังขะ นายบุญสมชัย  ฟองนวล 
680 สพม. เขต 33 หนองแวงวิทยาคม นายประจวบ  บุญพอก 
681 สพม. เขต 34 เชียงดาววิทยาคม นางปัทมาวด ี อุดแดง 
682 สพม. เขต 34 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ ์ นางเพ็ญนภา  อุตมงค์ 
683 สพม. เขต 34 ปายวิทยาคาร นางจารุณี  ณิลก าแหง 
684 สพม. เขต 34 แม่แจ่ม นายธนพล  กมลหัตถ์ 
685 สพม. เขต 35 แม่พริกวิทยา นายณรงค์ศักดิ ์ อบหอม 
686 สพม. เขต 36 ดอนศิลาผางามวิทยาคม นางภาวิณี    สุขสวัสดิ ์
687 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นายณัฐพงษ์  ชุมภู 
688 สพม. เขต 36 แม่ใจวิทยาคม นายสุทธิกิตต์ิ  จังหาร 
689 สพม. เขต 36 ไม้ยาวิทยาคม นางสาวรจุิรา   ค าสุภา 
690 สพม. เขต 36 ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมงัคลาภิเษก นายณรงค์   เรอืงวิลัย 
691 สพม. เขต 38 ตากพิทยาคม นางสคราญจิต  ศรัญญามาศ 
692 สพม. เขต 38 นาโบสถ์พทิยาคม นายสนั่น   วงษ์ด ี
693 สพม. เขต 38 อุ้มผางวิทยาคม นายภูธนภัส   พุ่มไม ้
694 สพม. เขต 39 ชาติตระการวิทยา นางพิมพ์นารา  นุปิง 
695 สพม. เขต 39 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

อุตรดติถ์ 
ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน 

696 สพม. เขต 39 น้ าปาดชนูปถัมภ์ นายวสันต์   บุญประกอบ 
697 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางสาววัฒนา  กันทาเวศย ์
698 สพม. เขต 39 บ้านโคนพิทยา นายบรรชา  บุญเสือ 
699 สพม. เขต 40 บึงสามพันวิทยาคม นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ร าเจริญ 

 

 



๓๓ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
700 สพม. เขต 41 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ ์ นางวิไลวรรณ  สมัตถะ 
701 สพม. เขต 41 นครไตรตรึงษ์ นายภิญโญ  แก่งศิร ิ
702 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นายธนกฤษ  นักพรานบญุ 
703 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นายบรรจบ  ภูโสดา 
704 สพม. เขต 42 ชุมแสงชนูทิศ นายปัญญา   พรหมบุตร 

 

รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทครู จ านวน 5,8 5  คน 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านคลองพระยา นางพวงรัตน์  ลือชา 
2 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านคลองพระยา นางยุวด ี ศีลภัย 
3 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านคลองพระยา นางสาวกรรณิการ ์ ทับไทร 
4 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านคลองพระยา นางสาวน้ าฝน  ฉันทร์ไทย 
5 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านคลองพระยา นางสาวบปุผา  แก่นจันทร ์
6 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านคลองพระยา นายศรวิทย์  วัชระประดิษฐ ์
7 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านทะเลหอยราษฏร์อทุิศ นางสาวรัชน ี ยานพะโยม 
8 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านไร่ใหญ ่ นางสาวมัณฑนา  ใจเย็น  
9 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านไร่ใหญ ่ นางสาววิตร ี เอ่งฉ้วน 

10 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านไร่ใหญ ่ นางสาวอภิรด ี จงจิตร 
11 สพป.กระบี่ เขต 1 บ้านหนองจูด นางสาวนันทวรรณ  ชูมนตรี 
12 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 

เฉลิมพระเกียรติ 
นางจารุภา  หิรญัค า 

13 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ 

นางชุติมา  ทิพวาท ี

14 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ 

นางพัชรินทร ์ ธรรมสังวาลย ์

15 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ 

นางสาวกัญชล ี สอนกอง 

16 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ 

นางสาวณัฐกานต์  มั่นยา 

17 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ 

นางสาวพิมลพร  วงสมบัต ิ

18 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ 

นางสาววราภรณ์  บุญเพง็ 

 

 



๓๔ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
19 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 

เฉลิมพระเกียรติ 
นางสาวศุทธนา  เอี่ยมสอาด 

20 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ 

นางสาวสุภัตรา  สะอาดภูม ิ

21 สพป.กรงุเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ 

นางหทัยรัตน์  บุญบ ารุง 

22 สพป.กรงุเทพมหานคร ประถมทวีธาภิเศก นางวิภา  มูลบรรจง 
23 สพป.กรงุเทพมหานคร ราชวินิตประถมบางแค นายมนตร ี บัวมาก 
24 สพป.กรงุเทพมหานคร วัดดีดวด นายจ าลอง  ลิลัน 
25 สพป.กรงุเทพมหานคร วัดพลับพลาชัย นางเกสรา  ไชยเบญจลาภะ 
26 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ดิศกุล นางนาร ี ปิ่นป ี
27 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ดิศกุล นางเพลินพิศ  นกเทียน 
28 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ดิศกุล นางรุ่งอรุณ  จันทรท์ ี
29 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ดิศกุล นางสาวกมลชนก  วันแก้ว 
30 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ดิศกุล นางสาวชลิดา  อนุพันธ์ 
31 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ดิศกุล นางสาวรัชนีกรณ์  วงษ์ทิพย ์
32 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ดิศกุล นางสาววชรพร  เพิ่มพูน 
33 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 ดิศกุล นางอารมย ์ สุขกรม 
34 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านจันอุย นางนาตยา  เชิดสูงเนิน 
35 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านตะเคียนงาม นางสาวชุติมา  คล้ายทอง 
36 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านท่าหวี นางสาวรัตนา  อุดมการยิง่ยศ 
37 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านทุ่งนานางหรอกฯ นางจ าเนียน  ชมสกุณี  
38 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านทุ่งนานางหรอกฯ นางนวพรรณ  มาชวญานนท ์
39 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านวังปลาหม ู นางสาวพิมพ์พาณี  นพรัตน์ธ ารง 
40 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านวังปลาหม ู นางสาวพิมลรัชต ์ ก าเนิด 
41 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางจันทร์เพญ็  แคล้วภัยพาล 
42 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางปัจพร  ชัยจีน 
43 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางมะล ิ บุญลือพันธ์ 
44 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางวนิดา  ปากโมกข ์
45 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางสมพร  ไชยโพธ์ิกลาง 
46 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางสมมณีย์  มัคสิงห ์
47 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางสาวจิตรตา  เปรียบสม 
48 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางสาวบุญรัตน์  ไคลม ี
49 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางสาวสริิธนา  กลิ่นสุขหอม 

 



๓๕ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
50 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางสุพัตรา  ยังสุข 
51 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นางอารมย ์ บุญเรอืงรอด 
52 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นายพิษณุ  กองเสน 
53 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองตอน นายสุชาติ  ใจตรง 
54 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองหอ้ง นางสาวอุษา  พลด ี
55 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองหอ้ง นางสุดา  เข็มไทย 
56 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสองหอ้ง นางสุภรัตน์  ชนะหาญ 
57 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสะแก นางสาวนภัสสรณ์  โตใหญ ่
58 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสามพราน นางสาวรัชน ู สุดใจ 
59 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหนองสามพราน นางสุจาร ี ตุ้มนิลกาล 
60 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านห้วยไร ่ นางกรรณิการ ์ บุญญาลัย 
61 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านห้วยไร ่ นางดรุณี  แซ่ลิ้ม 
62 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 บ้านหินแด้น นายจิรัฏฐ ์ ฉัตรคล่องแคล่ว 
63 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดกาญจนบรุีเก่า นางวีนา  ผ่องศิร ิ
64 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดกาญจนบรุีเก่า นายสุทธิพร  ดาวเรือง  
65 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดทุ่งลาดหญ้า 

"ลาดหญ้าวิทยา" 
นางกตัญญ ู ธรรมเกื้อกลู 

66 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดทุ่งลาดหญ้า 
"ลาดหญ้าวิทยา" 

นางสุนันทนา  พลอ ามาตย์ 

67 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดบ้านยาง นางยุพิน  จิณแพทย ์
68 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดพุน้อย นางณัฐศิมา  ปิโย 
69 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นางดวงใจ  มากทรพัย ์
70 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นางนิตยา  จันทร์พินจิรัตน์  
71 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นางพิมพส์ิร ิ เจริญวัย 
72 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นางรัชกิจ  ไพศาลเอื้ออาทรกลุ 
73 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นางสาวจรรยา  ตันธีระพลชัย 
74 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นางสาวรจนา  เครือบุตร 
75 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นางสาวเสาวนีย์  กุลทอง 
76 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นางสาวอุษณี  รุ่งเรือง 
77 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นายปภังกร  ทิพสิงห ์
78 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดหนองพังตร ุ นางสาวบปุผา  หนุนภักด ี
79 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดหนองพังตร ุ นายชยพล  มากบุญมา 
80 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" นางสุมณฑา  ถ้ าทอง 
81 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 อนุบาลกาญจนบุร ี นางสาวมสาวร ี นาสวนโสภณ 

 



๓๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
82 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชุมพล 

ชนะสงคราม 
นางฐิติรัตน์  ธูปทอง 

83 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชุมพล 
ชนะสงคราม 

นางรมัยาภรณ์  สุขเกษม 

84 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชุมพล 
ชนะสงคราม 

นางวารุณี  สุขสราญ 

85 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชุมพล 
ชนะสงคราม 

นางวิไลพร  ข าจิตต์ 

86 สพป.กาญจนบรุี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชุมพล 
ชนะสงคราม 

นายปรีดา  ข าจิตต์ 

87 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 ดอนสามง่าม ฯ นางนิตยา นันทพรหมมา 
88 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านเขากรวด นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองด ี
89 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านดอนเขว้า นางสาวสุพัตรา สุดาทิพย ์
90 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางณัชชา พวงแก้ว 
91 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางสาวอุไรวรรณ แซ่โง้ว 
92 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านตลุงใต ้ นางอิฐยา พุฒิเอก 
93 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านท่ามะกา นางจันธิรา เหลืองอารีพร 
94 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านท่ามะกา นางนุสรา ทพิย์อุทัย 
95 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านท่ามะกา นางวาริน สังข์เงิน 
96 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านท่ามะกา นางสาวกัญญาพัฒน ์มามาตร 
97 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านท่ามะกา นางอุษา ถังทอง 
98 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านบ่อหว้า นางสาวปณิธิ ช านาญดู 
99 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านบึงวิทยา นางสาวสุพรรณี รุ่งกระจ่าง 

100 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

นางจันทมิา โยมด้วง 

101 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

นางธันย์ชนก เกตุแก้ว 

102 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

นางสาวกิตติยา รักงาม  

103 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชา
วิทยาคาร" 

นางสาวขวัญตา มีพันธ์ศรี 

104 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

นางสาวจริาพร ตันพิริยะกลุ 

105 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

นางสาวทิพวัลย ์กิมน้อย 

 

 



๓๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
106 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย 

"พิริยะประชาวิทยาคาร" 
นางสาวมนทา นักเสียงดี 

107 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

นางสาวยุพิน ทัศนวิจิตรพันธ์ 

108 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

นายพิชิต อุบลธรรม 

109 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 

นายอิศรา วรรณากาญจน ์

110 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์ นางชลธิชา เปรมปรีชา 
111 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์ นางไพลิน รปูสอาด 
112 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์ นางสาวชวนพิศ กระต่าย 
113 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์ นายสิทธิพล ถือความสัตย์ 
114 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองโพธ์ิ นางนลินสิรี รวมสุข 
115 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองโพธ์ิ นางสาวเชาวนี ต่อแก้ว 
116 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองโพธ์ิ นางสาวนันท์นภัส จ านงกลู 
117 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองโพธ์ิ นางสาวยุภา นิยมสุข 
118 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านหนองลาน นางอ าพร รัตนเดชก าจาย 
119 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านอุโลกสีห่มื่น นางสาวนภาพร กาบัว 
120 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านอุโลกสีห่มื่น นางสาวสปุราณี ทองดอนน้อย 
121 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านอุโลกสีห่มื่น นางสาวอรวรรณ ผิวเกลี้ยง 
122 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านอุโลกสีห่มื่น นางสาวอัญชร ีสุกะระมณี 
123 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 บ้านอุโลกสีห่มื่น นายพิเชษฐ์ อินทะกอง 
124 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 ประชาวิทยาคาร นางสมหมาย เหล่าทรัพยเ์จริญ 
125 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 ประชาวิทยาคาร นางสาวกรกนก ธนเกียรติธนาคูณ 
126 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 ประชาวิทยาคาร นางสาวพิรุณ สัปปริสสกลุ 
127 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดกระต่ายเต้น นางกมลวรรณ ชัยมณี 
128 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดกระต่ายเต้น นางจุฑาภรณ์ ชัยเลิศ 
129 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดเขาใหญ ่ นางญานี สอสอาด 
130 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดเขาใหญ ่ นางสมรวย สังข์ทอง 
131 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดเขาใหญ ่ นางสาวหทัยรัตน์ บุญชัยยะ 
132 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดเขาใหญ ่ นายอนันต์ โพธิ 
133 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดคร้อพนัน นางสาวกรรณิการ ์ช่วงโชต ิ
134 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดคร้อพนัน นางสาวสุกญัญา คล้อยสวาท 
135 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดคร้อพนัน นางสาวสุภัค วงษ์จ ู

 



๓๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
136 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดคร้อพนัน นายพีรพล  มาช่วย 
137 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดดอนชะเอม นางสาววิมล  อยู่สถิตย์ 
138 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดดาปาน นางสาวฑนาวัน  คงทน 
139 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางสาวฉันทนา  บุญพุ่ม 
140 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางอังคณา  วอนเพียร 
141 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นายวิชาญ  ตันมงคลกาญจน ์
142 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นายวิรัช  สว่างอรุณ 
143 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" นางสาวนิชาภา  วอนเพียร 
144 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดพระแท่นดงรัง นางสาวสุนทร ี สมบูรณ์ทรัพย ์
145 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดพระแท่นดงรัง นายกรภัทร์  สิทธิวะ 
146 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางสมฤดี  เอกทัตร ์
147 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางสาวแก้วกาญจน ์ ซิบเข 
148 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางสาวพนอ โพธ์ิทอง 
149 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองปลิง นางจารวี  ลัดดากลุ 
150 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองปลิง นางสาวจันทนี  วาจาอ่อน 
151 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองปลิง นางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ยอ้ย 
152 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองปลิง นางสาวอุษา สมจิต 
153 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองปลิง นายประยรู อินทะนาม 
154 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองพันท้าว นางจุฑาทพิ อินต๊ะ 
155 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองพันท้าว นางสาวจตุพร เชยสาคร 
156 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองไม้แก่น นางสาวจารุวรรณ วงษ์แก้ว 
157 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองลาน นางนภาพร ศรีทองทรพัย ์
158 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองลาน นางบุปผา ศิริจารุวร 
159 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหนองลาน นางสาวธัญลกัษณ์ บินดี 
160 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" นางนิลุบล ด ารงค์ธวัชชัย 
161 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" นางสาวพรดา เสลาคุณ 
162 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" นางสาววันวิษา วีระวงษ์ 
163 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" นางสาวอรทัย มีโชค 
164 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" นางอุษณา เลิศวิลัย 
165 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" นายนัฐวุฒิ เอมทอง 
166 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดใหม่เจริญผล นางสาวโชติมา แสงศิร ิ
167 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดใหม่เจริญผล นางสาวผกา ประเทืองบุญ 
168 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 วัดใหม่เจริญผล นางสุพร สันทัด 
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169 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 อนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ นางมรกต ชมช่ืน 
170 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 อนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ นางลัดดา รักงาม 
171 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 อนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ นางวนิดา ทองสุขใส 
172 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 อนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ นางสาวรภี กองสิน 
173 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 อนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช 
174 สพป.กาญจนบรุี เขต 2 อนุบาลวัดลกูแกประชาชนูทิศ นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 
175 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 ตชด.บ้านบ้องตีล้่าง นางสาวสุมาล ี ชะมาประโคน 
176 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านเกริงกระเวีย นางปัญญาพร  ขันทะมา 
177 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านเกริงกระเวีย นางสาวเพญ็ศร ี อ่อนตาผา 
178 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านเกริงกระเวีย นางสาวรัตนาวด ี บัวผัด 
179 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านเกริงกระเวีย นางสาวศิริพร  ดอนม่วง 
180 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านเกริงกระเวีย นางสาวอังคณา  อังชัญ 
181 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านแก่งระเบิด นางสาวพุทธิกานต์ ตันประเสริฐ 
182 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านแก่งระเบิด นางสาวรัตนกร  พรมวังขวา 
183 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านทุ่งเรือโกลน นางนภสร  พุทธรักษา 
184 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านป่าไมส้ะพานลาว นางสาวขวัญชนก  เพ่งพินิจ 
185 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านป่าไมส้ะพานลาว นางสาวพิรุณ  เสลานนท ์
186 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านป่าไมส้ะพานลาว นางสาวสุนทรีย ์ อ่วมปราณี 
187 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านป่าไมส้ะพานลาว นางสาวสุพาณี  วงศ์เสนา 
188 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านป่าไมส้ะพานลาว นางสาวสรุินทร ์อ่วมเจริญ 
189 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านไร่ป้า นางสาวพัชราภรณ์  วงศ์พนิตกุล 
190 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านลุ่มผึ้ง นางกิ่งแก้ว  ประดบัวงศ์ 
191 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านลุ่มผึ้ง นางสาวเกษมณ ี ประชากุล 
192 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านวังผาตาด นางสาวสุภัทรา  จันทร์แจ่มใย 
193 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านวังผาตาด นางสาวอ าไพ  ทองสอน 
194 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านวังโพธ์ิ นางฐิติรัตน์  ทรัพย์ไพบูลย ์
195 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านวังโพธ์ิ นางสาวเบญจวรรณ จงสวัสดิ ์
196 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านวังโพธ์ิ นางสาวปิยะมาศ  รอดสูง 
197 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านหนองปลาซิว นางสาวกัญญณัช  พรหมเงิน 
198 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านหนองปลาซิว นางสาวพจนีย์  จระเข้ 
199 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านหนองปลาซิว นางสาวรัชนก  ไกรนิล 
200 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านหนองปลาซิว นางสาววัลภา  แก้วกล้า 
201 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านหนองปลาซิว นางสาวศุภวิมล  ช านาญด ี 
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202 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านเหมืองสองท่อ นางกาญจนา  จันตาทะ 
203 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 บ้านเหมืองสองท่อ นางสาวชลธิชา  ขันธวัตร 
204 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 วัดป่าถ้ าภูเตย นางปรานี  ช้ันสูง 
205 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 วัดป่าถ้ าภูเตย นางสาวธัญวรรณ  ค าเสาร ์
206 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 วัดป่าถ้ าภูเตย นางสาวมยุร ี นิมิตจิตภักดี 
207 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 วัดป่าถ้ าภูเตย นางสาวอนุสรา  ดิศเจรญิ 
208 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 วัดป่าถ้ าภูเตย นางอรอมุา  ทองคลี ่
209 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 สมาคมไทย - ออสเตรเลียน นางสาวพิษสุณี  ชมดาว 
210 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 สมาคมไทย - ออสเตรเลียน นางสาวสริิณัฏฐ์  ประยูรสุข 
211 สพป.กาญจนบรุี เขต 3 อนุบาลสังขละบรุ ี นางสาวสุนสิา  ทองสุข 
212 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ช่องกลิง้ช่องกรด นางสาวรุ่งทิพย ์เดชใจทัด 
213 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางจุรพีร สทุธิไส 
214 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางปิยาพัชร บัวเพ็ชร 
215 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางพรสวรรค์ คู่ศรีพันธ์ 
216 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวขนิสฐา ทองสุข 
217 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวณัฐทราย คนเจนดี 
218 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวธนัชพร พรมรัตน์ 
219 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวนัตพร สงิหาเทพ 
220 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวน้ าฟ้า เข่ือนเก้า 
221 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวประภัสสรา ชาวเลาขวัญ 
222 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวปรารถนา รัตนวิเชียร 
223 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวปาริชาติ แซ่ตัน 
224 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวปุญชรัศมิ ์กาฬภักด ี
225 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวมนพัทธ์ ทองนวม 
226 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวรจนา นันท์ชัย 
227 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวรุ่งทิพย ์ชมช่ืน 
228 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวรุ่งทิพย ์สุขเจริญ 
229 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวรจุิรัศมิ ์พรหมมา 
230 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวสุพรรณี รัตนมุนีบรรพต 
231 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นางสาวอุทัยวรรณ ศรีรัตน์ 
232 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นายพงษ์สรวง ศรีโมรา 
233 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย นายสมชาย อินทรกลุ 
234 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย ว่าที่ร้อยตรสีามารถ สีดาพันธ์ 
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235 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธ์ิ สิงห์เมืองพรหม 
236 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหลมุรงั นางจิรวดี บุตรพุ่ม 
237 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหลมุรงั นางวิไล ศรีสุข 
238 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ชุมชนบ้านหลมุรงั นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเกือง 
239 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเขามสุ ิ นายวัฒนา อ่อนเบา 
240 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเขาหินต้ัง นางตรีมาลา เรือนทอง 
241 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเขาแหลม นางลัดดา สมบูรณ์ 
242 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเขาแหลม นางสาวพิรุฬห์ณัฐ คล้ายลักษ์ 
243 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านตลุงเหนอื นางสาวดวงทิพย ์แผนสมบูรณ์ 
244 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านตลุงเหนอื นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน 
245 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านตลุงเหนอื นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน 
246 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านตลุงเหนอื นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธ์ิ 
247 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านตลุงเหนอื นายไพศาล โพธ์ิทอง 
248 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านตลุงเหนอื นายวีระวุฒิ ศรีนิล 
249 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านน้ าลาด นางดวงจันทร์ บัวผัน 
250 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านน้ าลาด นางทองหลอ่ โพธิพล 
251 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านน้ าลาด นางสาวจินดา สุวรรณมสิระ 
252 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านน้ าลาด นางสาวสุวารี แสงอรุณ 
253 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านน้ าลาด นางสุรินทร์ ภู่สุวรรณ 
254 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านพรหมณ ี นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์ 
255 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านยางสงู นางสาวจริาภา จินจารกัษ์ 
256 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านยางสงู นางสิรลิดา ภูขันธ์ 
257 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านยางสงู นางสุมิตรา พลศรรีาช 
258 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านไร่เจรญิ นางภาสินี กลมกล่อม 
259 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านล าอซี ู นางสาวธิดา ลือวันค า 
260 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านวังใหญ ่ นางโชติวรรณ วิเศษสิงห ์
261 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านวังใหญ ่ นางนัดดา สุคนธมณี 
262 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านวังใหญ ่ นางสาวกมลรัตน์ พรด ี
263 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นางจารพุักตร ์รติวีรภัทรกลุ 
264 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นางสาวชนัญธิดา บุญลอย 
265 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นางสาวนุชจลี สุขแจ่ม 
266 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นางสาวเพญ็ณี ท าบุญ 
267 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นางสาววิจิตรา จันทรงัษี 
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268 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นางแสงจันทร์ ธิปะ 
269 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นางอัญชลี ปลาบูท่อง 
270 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นายชาคิต อินทรีย์วงศ์ 
271 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านเสาหงส ์ นายสมบัติ รามณ ี
272 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองแกใน นางสวพัชชาภา เมฆขยาย 
273 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองแกใน นางสาวเบญ็จวรรณ บุญสุวรรณ์ 
274 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองแกใน นางสาววันเพ็ญ บัวบาน 
275 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเค็ด นางสาวศศิธร คล้ายเจก็ 
276 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเค็ด นางสาวอัญชลี ตาลเพชร 
277 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเค็ด นายมนตรี รถจกัรด ี
278 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเค็ด นายอดิวัฒน์ เรือนรื่น 
279 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองตาก้าย นางจิราภรณ์ ชิวปรีชา 
280 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองตาก้าย นางวรรณา กลิ่นพุฒซอ้น 
281 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางบังอร  ช่ืนชวน 
282 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางวนิดา  แผนใหญ ่ 
283 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางวิภาวรรณ  ศรีสุวรรณ 
284 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางสาวกานต์รวี  หนองกุ่ม 
285 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ 
286 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองโพธ์ิ นางสายฝน นพวงษ์ 
287 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองโพธ์ิ นางสาววาสนา สืบกลัด 
288 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองส าโรง นางสาวคนึง เอกจิตต์ 
289 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองส าโรง นางสาวล าไพร สังสะอาด 
290 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองหวาย นางจันทร์สุดา มจัฉา 
291 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองหวาย นางสาวจรรยา ลิ้มศิริวัฒน ์
292 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองหวาย นางสาวรัตนพร พัฒรักษ์ 
293 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองหวาย นางสาวอิชิยา มีชนะ 
294 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 บ้านหนองหวาย นายสุชาติ พุ่มกระจันทร ์
295 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ประชาพฒันา นางอรษา สาระศาลิน 
296 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 ราษฎร์บ ารงุธรรม นางสายชล ธนบูรณ์รุ่งโรจน ์
297 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 วัดดอนเจดีย์ นางกาญจนา เทพประสิทธ์ิ 
298 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 วัดทุ่งมะสงั (มิตรภาพที่ 9) นางณัฐชา จันทมัด 
299 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 วัดทุ่งมะสงั (มิตรภาพที่ 9) นางพรรณี ชูแก้ว 
300 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 วัดทุ่งมะสงั (มิตรภาพที่ 9) นางสาวคนึงนิจ เขียวแก้ว 

 



๔๓ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
301 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 หมู่บ้านป่าไม ้ นางอ าคา ดวงจันทร ์
302 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 อนุบาลบ่อพลอย นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์ 
303 สพป.กาญจนบรุี เขต 4 อนุบาลบ่อพลอย นางสาวปุณฐิภา โชติปิติมน 
304 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน นางโชติกา  ขันประมาณ 
305 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 หนองพอกวิทยายน นางมุดจรินทร ์ อุ่นบุญมา 
306 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 นาสีนวลโสกทรายวิทยา นายฉัตรชัย  โสภาช่ืน 
307 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 จินดาสินธวานนท ์ นางธนัชชา  ชินนะราม 
308 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 จินดาสินธวานนท ์ นางรจนา  เช้ือสูง 
309 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 จินดาสินธวานนท ์ นางศิริพร  อุ่นส าโรง 
310 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 จินดาสินธวานนท ์ นางสาวจินตนา  ไชยเพชร 
311 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 จินดาสินธวานนท ์ นางสาวพัทธานันท์อร ยนต์ชัย 
312 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 จินดาสินธวานนท ์ นางสาวพัสวรรณ  มาตย์แท่น 
313 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 จินดาสินธวานนท ์ นายจักรพนัธ์  นาทองไชย 
314 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 จินดาสินธวานนท ์ นายชัชวาล  ภูครองทอง 
315 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 จินดาสินธวานนท ์ นายณัฐวุฒิ  อุ่นส าโรง 
316 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กุดค้าวเทพพิทยา นางนัยน์ปพร  แสงนาโก 
317 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ชุมชนโพนพิทยาคม นางดาราพร  บุตรสุวรรณ์ 
318 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ชุมชนโพนพิทยาคม นางสุพฒั  ดุลนีย์ 
319 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บ้านกุดฝัง่แดง นางรัชน ี ไทยแท้ 
320 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บ้านโจดนาตาล นางพัฒชดาพร โชติไสว 
321 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บ้านโจดนาตาล นางสาวพรภิมล  ศรีวงษ์แสง 
322 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บ้านโจดนาตาล นางสุธัญญา  พันธ์ุรักษ์ 
323 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บ้านโจดนาตาล นางอัชราวรรณ  ขาวลา 
324 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บ้านโนนชาด นางสาวรุ่งนภา  จินดามล 
325 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บุ่งคล้าวิทยาคม 

มิตรภาพที ่194 
นางรัชฎาวรรณ  มหากาล 

326 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สมเดจ็ประชานุเคราะห ์ นางสาวศุลีพร  โสดามรรค 
327 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 หนองห้างฉวีวิทย ์ นางสุปราณี  ชมศิริ 
328 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านคลองเมือง นางวราภา  ปานทองค า 
329 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงทับแรต นางอติกานต ์ เฉียวกุล 
330 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย ์ นางวันดี  มีสุข 
331 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย ์ นายอนันต ์ มีสุข 
332 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางจ านงค์  วัฒนพงษ์ 

 



๔๔ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
333 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางนุชนาฎ  ยอดโยม 
334 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางศรีไพร  ค าเที่ยง 
335 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางสาวกนกพร  ฟ้องแพง 
336 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางสาวเกษร  สังคง 
337 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางสาวรัชญาพร  วัตตเสร ี
338 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางสาวศรัณยา  ทัพเหลือ 
339 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านแม่บัว นายฤทธิชัย  ไหมทอง 
340 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านลานตาบัว นายสุบิน  สีขาว 
341 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางกันต์กนิษฐ ์ บุญเสรมิ 
342 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางชนิกาพร  ทองเพช 
343 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางศิวารัตน์  ปะตังทะสา 
344 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางสาวปาริชาติ  จันทร์ครุฑ 
345 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางสาวพรวิสุทธ์ิ  อ่อนน่วม 
346 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางสาวพัชณีญา  ยวงใย 
347 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางสาวสุวิกรานต ์ นาคดี 
348 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางสาวอรปวีณ์  ชาวนา 
349 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นายธีระศักดิ์  ปะตังทะสา 
350 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองจิก นางเบญจมาศ  ชินพะวอ 
351 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดกัลปพฤกษ์ นางสุทธิชา  ตาค าชัย 
352 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 สหวิทยาคม นางยี่สุ่น  นาคนาม 
353 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ห้วยใหญ่ยางงาม นางสาวสมจิตร  เขียวนวล 
354 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 อนุบาลไทรงาม นางดวงชีวัน  เฉยปัญญา 
355 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านคลองลาน นางกมลวรรณ  ศรีหินกอง 
356 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านคลองลาน นางจันทร์ฉาย  สินธุบุญ 
357 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านคลองลาน นางพิมพ์วรา  เมธินธนาพัฒน ์
358 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านท่ามะเขือ นางสาวดรุณี  คันธะชุมภู 
359 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านท่ามะเขือ นางสาวนิธิมล  ชัยนันต๊ะ 
360 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านท่ามะเขือ นางสาวสุดารัตน์  พุแค 
361 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านบึงส าราญ นางสมพิศ  เอี่ยมศร ี
362 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านบึงหลม่ นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกจิ 
363 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม 
364 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน นางสาวกรรณิการ ์ เกิดอินทร ์
365 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน นางสาวตะวัน  เขตคง 

 



๔๕ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกลุ 
366 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน นางสาววรัตนาพร  โฉมอินทร ์
367 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปางตาไว นายอนันต ์ สลีาดี 
368 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปางลับแล นางสาวสาวิตร ี ราชทรพัย ์
369 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านพรหมมาสามัคคี นางเกษร  สังข์ทอง 
370 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านพรหมมาสามัคคี นางสาวนราพร  พุ่มลัดดา 
371 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านพรหมมาสามัคคี นายวิชิต  สอนจันทร ์
372 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านเพชรนิยม นางสาวขวัญหล้า  เปลี่ยนกลิ่น 
373 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านเพชรนิยม นางสาวนภัสรพร  นากงาม 
374 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านเพชรนิยม นางสาวเสาวรส  สมัครธัญญกิจ 
375 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านวังตาช่วย นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ  ดิษสละ 
376 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านวังหัวแหวนพฒันา นางสิรินทิพย ์ จันทร์บ้านโต้น 
377 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านสุขขุม (อนุสรณ์โพลยงค)์ นางสาวจิดาภา  ทองโตนด 
378 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านสุขขุม (อนุสรณ์โพลยงค)์ นางสาวปิยวรรณ  พงษ์พิทักษ์ 
379 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหัวเสลา นางสาวลัดดา  จันทร์อ้น 
380 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านใหมเ่จริญสุข นางจุลนัฏ  อยู่สุขยิ่งสถาพร 
381 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านใหมเ่จริญสุข นางวันนิษา  โพธ์ิแนม 
382 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านใหมเ่จริญสุข นางสาวธนัญญา  ค าสุวรรณ 
383 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านใหมเ่จริญสุข นางสาวธีราพร  เมืองแก้ว 
384 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านใหมเ่จริญสุข นางสุทิพย ์ ศิริเรือง 
385 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านใหมเ่จริญสุข นายจิรัฏฐ ์ ศูนย์จันทร ์
386 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 วัดปรีชาราษฎร์บ ารุง นางจามร ี กกขุนทด 
387 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 วัดปรีชาราษฎร์บ ารุง นางมารินทร ์ พลอาจ 
388 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 วัดปรีชาราษฎร์บ ารุง นายปาน  ผึ้งเถ่ือน 
389 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 สักงามประชาสรรค์ 

(เกษตรศาสตร์อนสุรณ์ 37) 
นางจอมขวัญ  มันหาท้าว 

390 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 สักงามประชาสรรค์ 
(เกษตรศาสตร์อนสุรณ์ 37) 

นางนพรัตน์  มาเขียว 

391 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 สักงามประชาสรรค์ 
(เกษตรศาสตร์อนสุรณ์ 37) 

นางปวีณ์ธิดา  ไชยธงรัตน์ 

392 สพป.ขอนแก่น เขต 1 พระบบุ้านหินราษฏร์ประสาท นางมัณฑนา เล่าหลอ่น 
393 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โคกโกโคกกลาง นายวีระพล บัวค าร ู
394 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ไตรคามประชาสรรค์ นางไกรษร ประดับเพชร 
395 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านไผ่ประถมศึกษา นางพรทพิย์ นิลจลุกะ 
396 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านภูเหล็ก นางสุภาพร พระประไพ 
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397 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านวังหว้า นางณิชมน ดงพระจันทร ์
398 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นางกนกพร ธรรมศร ี
399 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นางชลลดา หล่าโยม 
400 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นางตติยา เอ่นลุน 
401 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นางนารี ชาแท่น 
402 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นางล าใย พื้นหัวสระ 
403 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นางสาวเกษรา เหินสว่าง 
404 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นางสาวพัชรา เจริญสุขอรุณ 
405 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นางสาววารุณี พิมพิสนธ์ 
406 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นางหทัยมาศ พงษ์สิมา 
407 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นายชาญวุฒิ สุดจรงิ 
408 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เบญจมิตรวิทยาคม นายศุภชัย ไสยลาม 
409 สพป.ขอนแก่น เขต 3 วัดจุมพล (วรพรอปุถัมภ์) นายประมวล ทุมค า 
410 สพป.ขอนแก่น เขต 3 วัดจุมพล (วรพรอปุถัมภ์) นายอุทัย จิตจักร 
411 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านห้วยอรุณหินลาด นางสุนิตย์ ค าป้อง 
412 สพป.จันทบุรี เขต 1 บ้านวังไม้แดง นางสาวสุกญัญา  โถสุวรรณ์ 
413 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านคลองใหญ ่ นางจรรยา  ภูหลวง 
414 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านคลองใหญ ่ นางฉวี  ราชดา 
415 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านคลองใหญ ่ นางวิมาลา  วงษ์สมบรูณ์ 
416 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านคลองใหญ ่ นางสาวนพรัตน์  เนินหาด 
417 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านคลองใหญ ่ นางสาวอรวรรณ  เยมะบาล 
418 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านคลองใหญ ่ นายปราโมทย ์ กลมเกลี้ยง 
419 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านซับตาร ี นางสมจิตร  จันพักลาน 
420 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านซับตาร ี นางสาวฐิติมา  กานกล้า 
421 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านซับตาร ี นางอ าพร  นาคประสิทธ์ิ 

422 สพป.จันทบุรี เขต 2 
บ้านตามูล 
(รัฐประชาสงเคราะห)์ 

นางเสาวคนธ์  ณิริโสภณพร 

423 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านทรัพยเ์จริญ นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง 
424 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านทรัพยเ์จริญ นางสาวนันทนิตย์  อริยสจั 
425 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านทับช้าง นางสาวพัณณ์ชิตา  ฐานทอง 
426 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นางกัลยา  สุ่มสา 
427 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นางชนิกา  หนันธิสงิห ์
428 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นางภีรญาพร  ศรีพอกพลูสนทิ 

 



๔๗ 
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429 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นางสาวธนาภรณ์  เนื้อน่วม 
430 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นางสาวนพวรรณ  พิทักษ์จรรยา 
431 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นางสาวนิพาดา  รอดดี 
432 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นางสาวเมตตา  ชาญฉลาด 
433 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นายสวอง  ควรอักษร 
434 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นายสุเทพ  อาชาพล 
435 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไทรงาม นายอ านาจ  หนันธิสิงห ์
436 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านบ่อเวฬุ นางสาวอริยาวรรณ  วิจิตราธนารัตน์ 
437 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านป่าวิไล ฯ นางสาวดงเนตร  ปานเพ็ชร 
438 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านป่าวิไล ฯ นางสาวศิริวิมล  พงษ์แตง 
439 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านป่าวิไล ฯ นายโท  จินากูล 
440 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านโป่งเจริญชัย นางสาวรจุิรา  ขันธุวาร 
441 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไผ่ลอ้มสามัคคี นางฉัตรแก้ว  เหลอืงประเสริฐ 
442 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไผ่ลอ้มสามัคคี นางเมตตา  ชายหาด 
443 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไผ่ลอ้มสามัคคี นางสาวจรุิรัตน์  ปัดกอง 
444 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไผ่ลอ้มสามัคคี นางสาวนงลักษณ์  กองแก้ว 
445 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านไผ่ลอ้มสามัคคี นางสาวฤด ี เหลืองประเสริฐ 
446 สพป.จันทบุรี เขต 2 มิตรภาพ 20 นายชมพงศ์  ฐานศิริทรัพย ์
447 สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดตะปอนน้อย นางสาววาสนา  ฉายฉันท์ 
448 สพป.จันทบุรี เขต 2 ส.ไทยเสรอีุตสาหกรรม 2 นางกันต์วด ี พันธ์สุโภ 
449 สพป.จันทบุรี เขต 2 ส.ไทยเสรอีุตสาหกรรม 2 นางกานต์พิชชา  เมศกาล 
450 สพป.จันทบุรี เขต 2 ส.ไทยเสรอีุตสาหกรรม 2 นางดวงกมล  ทัศอินทร ์
451 สพป.จันทบุรี เขต 2 ส.ไทยเสรอีุตสาหกรรม 2 นางสงกรานต ์ ธงชัย 
452 สพป.จันทบุรี เขต 2 ส.ไทยเสรอีุตสาหกรรม 2 นางสาวพิไลวรรณ  มาแป 
453 สพป.จันทบุรี เขต 2 ส.ไทยเสรอีุตสาหกรรม 2 นางสาวเหมวรรณ  นามวงษ์ 
454 สพป.จันทบุรี เขต 2 ส.ไทยเสรอีุตสาหกรรม 2 นางสาวอารรีัตน์  พรมถา 
455 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บ้านคลอง 21 นางกรรนิการ ์ รามางกรู 
456 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บ้านคลอง 21 นางสาวอุไรรักษ์  แม่นย า 
457 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บ้านปลายคลอง 20 นางสาวเบญญาภา  จักรพิมพ ์
458 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ศานติศึกษา นางสาววิไล  พงษ์สมบัต ิ
459 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหร่า ล าชะลา นางจินตนา  เดวิเลาะ 
460 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหร่าสมอเอก นางพึงใจ สิทธิการ 
461 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหร่าสมอเอก นางสาววิชุดา  กิตติภักด ี
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462 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหร่าสมอเอก นางโสภา  ตันเจรญิ 
463 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 อนุบาลวัดปิตลุาธิราชรงัสฤษฎ์ิ นางสุนทร ี คงเกิดผล 
464 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านโป่งตาสา นายนิรุต  ทุนด ี
465 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า 
466 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง 
467 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นางสาวณบาภัช  เผ่าหนอง 
468 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นางสาวนภัสวรรณ  เกตุสุวรรณ์ 
469 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นางสาวพรรษชล  ศรีสุข 
470 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นางสาวพัชรีพร  รุ่งศิร ิ
471 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นางสาวสมจิตร  คะเสนา 
472 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นายจักรภัทร  ภาษาสุข 
473 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นายลักษ์ด ารงค์  บุญเวส 
474 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นายสุชิน  อุไร 
475 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นายอาทิตย ์ สายวังเกี้ยง 
476 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านห้วยน้ าใส นางสาวกาญจนา  นพเกต ุ
477 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านอ่างตะแบก ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์  โสเสมอ 
478 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) นางสาวจรีภา  ทานะมัย 
479 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดนาเหล่าบก นางสาววิภาวรรณ  แก้วมณีวงษ์ 
480 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดบางตลาด นางสาวพรสุข  ตรียะประเสรฐิ 
481 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านชากพุดซา นางเวียงพงิค์  แสงอาจ 
482 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านไร่ใหหล า นางสาวศุทธินี  สุขอยู่ 
483 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านสวนอุดมวิทยา นางสมพร  วิชัยประเสรฐิ 
484 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านสวนอุดมวิทยา นางสาวสุธาทิพย ์ เจียรสถิต 
485 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองชาก นางมาลา  สุทธิธรรม 
486 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นางวิภา  โชติสันเทียะ 
487 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นางศันสนา  คมน์อนันต์ 
488 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นางสาวจรรยา  มีนะพงศ์ 
489 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นางสาวนันทิดา  ทองแถม 
490 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นางสาวรุ่งทิพย ์ สนคีรีวัฒน ์
491 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นางสาววาสนา  ดาวัลย์ 
492 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นางสาวส าออย  เทพสวัสดิ ์
493 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นางสาวโสธิดา  นาบุญเรือง 
494 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหนองประดู ่ นายอัษฎางค์  สมาวงศ์ 
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495 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านห้วยสาลิกา นางภัทรวี  เทพพิทกัษ์ 
496 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหัวโกรก นางชนากานต์  ประสานทรัพย ์
497 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหัวโกรก นางชุลีพร  เขียวแสง 
498 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหัวโกรก นางทิพวัลย ์ จิรชัยพร 
499 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหัวโกรก นางเบญญาภา  แซ่ตั้ง 
500 สพป.ชลบรุี เขต 1 บ้านหัวโกรก นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน ์
501 สพป.ชลบรุี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางวันยนา  ปทิตพันนาดี 
502 สพป.ชลบรุี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสมฤดี  มากทรัพย ์
503 สพป.ชลบรุี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวประกาย  เขียวพันธ์ 
504 สพป.ชลบรุี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวประกายลัตน์  อาชุมไชย 
505 สพป.ชลบรุี เขต 1 อนุบาลพทุธยาคม นางสาวลักษมีกานต ์ เที่ยงพมิล 
506 สพป.ชลบรุี เขต 1 อนุบาลเมืองใหม่ชลบรุ ี นายธีระพงษ์  ด ารงค์ไชย 
507 สพป.ชลบรุี เขต 1 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบรุ ี นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา 
508 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านบ่อกวางทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา  แป้นจันทร์ 
509 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านหนองเกต ุ นางสาวด าเนิน  ดาศรี 
510 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านหนองเกต ุ นายอภินันท์  ชมเชย 
511 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นางรังสียา  สิงห์คร ุ
512 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นางรุ่งอรุณ  อิฐงาม 
513 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นางวันเพ็ญ  ทรงพระนาม 
514 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นายบุญลกัษณ์  สิงห์คร ู
515 สพป.ชลบรุี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นายสุธี  อัมพรศักดิ ์
516 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัฒนานุศาสน ์ นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ 
517 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัดบ้านเก่า นางสาวกนกวรรณ  ปองได ้
518 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัดบ้านเก่า นางสาวจันทร์เพ็ญ  บันลอื 
519 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัดบ้านเก่า นางสาวจินตหรา  สูงชัยภูม ิ
520 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัดบ้านเก่า นางสาวนิตยา  จงเสมอสิทธ์ิ 
521 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัดบ้านเก่า นางสาวเนตรชนก  บุญม ี
522 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัดบ้านเก่า นางสาวภรภัทร  พวงพิมพ ์
523 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัดบ้านเก่า นางสาวภิรมยา  โพธ์ิรินทร ์
524 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัดบ้านเก่า นางสิรมิาพร  อย่างบุญ 
525 สพป.ชลบรุี เขต 2 วัดบ้านเก่า นางอชิรญา  พิมพป์ัจฉิม 
526 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย ์ นางฐิติมาวัลย ์ นารีจันทร ์
527 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย ์ นางนาร ี ผลไธสง 

 



๕๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
528 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย ์ นางบุษบง  โพธิรอด 
529 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย ์ นางสาวณัฐชามนต์  ชูแก้ว 
530 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย ์ นางสาววรณีย ์ ปลั่งกลาง 
531 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย ์ นางอัมพร  ปลั่งกลาง 
532 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทางตรง นางกรกมล  จันทรส์ุข 
533 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทางตรง นางประไพ  พรหมประเสริฐ 
534 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทางตรง นางสาวยินด ี น้ าสดใส 
535 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทางตรง นางอ้อยทิพย ์ อินทรวิเชียร 
536 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทางตรง นายคนอง  มั่นคง 
537 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทางตรง นายสุชาติ  ทองส ี
538 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทางตรง นายอดิศร  บุญล้ า 
539 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางจารพุัฒน ์ หอมหวน 
540 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางจิราภรณ์  จันทร์อยู ่
541 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางจิราภรณ์  นาเมืองรกัษ์ 
542 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางดวงดาว  เรทน ู
543 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางพาทิพย ์ เทพศาสตรา 
544 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางภัสศิกานต์  รัตนกัลยส์ิร ิ
545 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางศรีสุข  วรรัตน์ 
546 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวนิสา  ภู่ทัด 
547 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวศศิธร  สุขแสวง 
548 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวสุพรรษา  เครือวัลย ์
549 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งคา นายพลวัฒน ์ แก้วมาเรือน 
550 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งละหาน นางสาวดริณภัทร  ชาวสวน 
551 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งละหาน นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง 
552 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งละหาน นางสาวประนอม  ค าแพง 
553 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งละหาน นางสาวภัทรลดา  สุวรรณไตร 
554 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งละหาน นางสาววิไล  จันทรเ์ปรียง 
555 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางจันทมิา  เมยประโคน 
556 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางชุตินันท์  บุญรอด 
557 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางฐาปนีย ์ โชติแสง 
558 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางณิชากร  จุลสวัสดิ ์
559 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางปรญิญา  เรอืนเงิน 
560 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางเพชรอ าไพ  สุขสบาย 
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561 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางวรางคณา  บุญจันทร ์
562 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางศิริพร  เปรินกลุ 
563 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาวกาญจนา  ทิวารัศชัย 
564 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาวทัศนีย ์ เสียงหวาน 
565 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาวภิญญาดา  เก็งวินิจ 
566 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาววนัสนันท ์ สมมุต ิ
567 สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาววริยา  แก้วอุดม 
568 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดนาจอมเทียน นางสุชาดา  พุทธโชต ิ
569 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดนาจอมเทียน นางเหมี่ยววดี  ทองค าดี 
570 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดพิบูลสัณหธรรม นางกฤษณา  มุขประดับ 
571 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดพิบูลสัณหธรรม นางพัชรัตน์  ศิรกัณฑะมากลุ 
572 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดพิบูลสัณหธรรม นางพัฒน์นร ี พรรษา 
573 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดพิบูลสัณหธรรม นางเยาวลักษณ์  เพิ่มผลิตผล 
574 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดพิบูลสัณหธรรม นางศิร ิ โรจนวาส 
575 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดพิบูลสัณหธรรม นางสาวปราณี  อุดมผล 
576 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดพิบูลสัณหธรรม นางสุกญัญา  เลียวรกัสกุล 
577 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดวังหิน นายภูริภัทร  จรูญฉาย 
578 สพป.ชลบรุี เขต 3 วัดสุทธาวาส นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลค า 
579 สพป.ชลบรุี เขต 3 ห้วยใหญ ่ นางสาวสุทธิดา  เกษมราษฎร ์
580 สพป.ชลบรุี เขต 3 อนุบาลบ้านเตาถ่าน นางรุ่งรวี  พลยามา 
581 สพป.ชลบรุี เขต 3 อนุบาลบ้านเตาถ่าน นางสาวพรจันทร  วงษ์ไพศาล 
582 สพป.ชลบรุี เขต 3 อนุบาลบ้านเตาถ่าน นางสาวศิรลิักษณ์  กงสุวิทย ์
583 สพป.ชลบรุี เขต 3 อนุบาลบ้านเตาถ่าน นางอรุณี  สร้อยจิตร 
584 สพป.ชลบรุี เขต 3 อนุบาลบ้านเตาถ่าน นางอัญชลินทร ์ ภูพวก 
585 สพป.ชลบรุี เขต 3 อนุบาลบ้านเตาถ่าน นางอัญชล ี มาคุ้ม 
586 สพป.ชัยนาท  บ้านไพรนกยงูฯ นางจินดา เกตุมา 
587 สพป.ชัยนาท  บ้านไพรนกยงูฯ นางสาวกรณิศาภา ศรีประทุม 
588 สพป.ชัยนาท  บ้านไพรนกยงูฯ นางสาวโมรีวา ดามาพงษ์ 
589 สพป.ชัยนาท  บ้านไพรนกยงูฯ นางสาวอภิรดี มณีนิล 
590 สพป.ชัยนาท  บ้านหนองแค นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรกัษ์  
591 สพป.ชัยนาท  บ้านหนองแค นางสาวสาวิตร ีจันทร์ควง 
592 สพป.ชัยนาท  บ้านหนองแค นางสุรมัภา เครือแสง 
593 สพป.ชัยนาท  บ้านหนองแค นายไพบูรณ์ เย็นด ี
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594 สพป.ชัยนาท  บ้านหนองต่อ นางสาวขจร สังข์ประเสริฐ 
595 สพป.ชัยนาท  วัดโรงวัว นางสาวรุ่งอรุณ หมู่พยัคฆ์ 
596 สพป.ชัยนาท  วัดศรีมงคล นางเถริกา โพธ์ิเพ็ชร ์
597 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านซับชมภู นางสาวสุพรรณี ช านาญมนต์ 
598 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านท่าหินโงม นายเจษฎา ศิลาสิทธ์ิ 
599 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านบ่อทอง นางสาวจริารัตน์ คงโนนกอก 
600 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านห้วยหัน นางละเอียด เสาเวียง  
601 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านกุดหัวช้าง นายประกอบศักดิ ์พันธ์ใย 
602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านแก้งครอ้หนองไผ ่ นางประภาพร บรุาณ 
603 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านฉนวน นางเบญจมาศ ตองติดรัมย ์
604 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านดอนไก่เถ่ือน นายปฏิภาณ ปานใจ 
605 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านดอนไก่เถ่ือน นายมาโนช ต่อชีพ 
606 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านท่าขามไรเ่ดื่อสามัคคี นางวรรณภา กล้ารบ 
607 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านท่าขามไรเ่ดื่อสามัคคี นายโกศล เดชโนนสงัข์ 
608 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนเพิม่ นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ 
609 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนเพิม่ นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้ว 
610 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนเห็ดไคล นายเดชจักรภพ แจง้ค า 
611 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านบัว (ราษฎร์วิทยา) นายกรกฏ คลังระหัด 
612 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านบุ่งสิบสีร่าษฎร์บ ารงุ นายเทพรงัสรรค์ ศรีกุดเลาะ 
613 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโปร่งสังข์ นางสุจินดา ค าอ ู
614 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านสวนอ้อย นางพรทพิย์ ลือหาญ 
615 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหนองคอนไทย นางระนาด ทองทาย 
616 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านห้วยไห นางนิษฐิ์ พิทักษ์ 
617 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านห้วยไห นายเกษมยุทธ พิทักษ์ 
618 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านห้วยไห นายสัมฤทธ์ิ ตรงประสิทธ์ิ 
619 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพชรราษฎรบ์ ารงุ นางกรองกาญจน์ โครตมา 
620 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางเบญจมาศ ศรีทอง 
621 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางมาริน วาดสูงเนิน 
622 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางลมัยพร จันทร์ด ี
623 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางสาวภัทราวรรณ ตรงประสิทธ์ิ 
624 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางสาวิตร ีวุฒิจิรพงศ์ 
625 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านโคกคึม (สง่าประชาสรรค์) นางสาวสุภาพ นวลประเสริฐ 
626 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านละหาน นางนิตยา แก้วโยธา 
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627 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นางไพรวรรณ แกะมา 
628 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นางศิริรัตน์ นิสันเทียะ 
629 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นางสุมาลี สุภาพ 
630 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นายอนุชา วงศ์ค าสิงห ์
631 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้20 นายมนตรี สุขขี 
632 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมชนมาบอ ามฤต นายบุญโชต ิ นุ่มปาน 
633 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางกาญจนา  มิ่งแม้น 
634 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางธีราพร  คงอาสา 
635 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางนิตยา  เสียมศักดิ ์
636 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางวันวิสา  เอกบุตร 
637 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวฐิติพร  แก้วตุ้ม 
638 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวฐิศิณาภรณ์  ภมรสูตร 
639 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวนงลักษณ์  ทองสนทิ 
640 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวนีฮาย๊ะ  มาแจ 
641 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวนุชร ี สมก าลัง 
642 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวปัทมา  รุ่งโรจน์เด่นเจริญ 
643 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวพัชรียา  ดาโอะ 
644 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวยุภาวด ี เกตุสรุิยา 
645 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวฤทัยรัตน์  สีแสนห้าว 
646 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางอรวรรณ  ชุมสุวรรณ์ 
647 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นายวิโรจน ์ อินทค า 
648 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสวนีย์  จุลรักษ์ 
649 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านคันธทรัพย ์ นางเบญจมาศ  กลับอยู ่
650 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านดอนตะเคียน นางขวัญจิตร  นพคุณ 
651 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางกันตนา  ระวังวงศ์ 
652 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางนิดา  มีแก้ว 
653 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางวรรณา  เหล่าหวายนอก 
654 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางวันทนา  บุรพจิตร ์
655 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวจอมขวัญ  ศักดิ์ตระกูล 
656 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวจันจิรา  เหมาะสม 
657 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวจันทร์ศรีเนตร  จินาเพ็ญ 
658 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวชนากานต์  พุ่มเกต 
659 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวทานตะวัน  เอียดจุ้ย 
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660 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวนัชชารินทร ์ ป่ายา 
661 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวบหุงา  ลีงาล่าห ์
662 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวปิยะรัตน์  บางทอง 
663 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวปุณยาพร  ยังมี 
664 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวมัลลิกา  จ าปาทอง 
665 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวรตริส  อินทะริง 
666 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาววนาล ี เอกวรรณัง 
667 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาววราภรณ์  เพราแดง 
668 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวศลิษา  คงชนะ 
669 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวศิราณี  ชัยวิสิทธ์ิ 
670 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวสุกญัญา  อยู่ด า 
671 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวสุกาลดา  วงศ์ภักด ี
672 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวสุพลักษณ์  สิทธิจันทร ์
673 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวสุพัตรา  ยืนยั่ง 
674 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวเสาวรัตน์  ภิรมย์ 
675 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวอัญชณา  เกษแก้ว 
676 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวอัญชิสา  วันดี 
677 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวอุมาภรณ์  รื่นส าราญ 
678 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวอุฬาริน  รัตนภักด ี
679 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางอธิษฎา  ภัยมณี 
680 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นายชูศักดิ ์ แพ่งภักดี 
681 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นายผลึก  เรืองสังข์ 
682 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นายวีระวัฒน ์ เรืองรัตน์ 
683 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นายศราวุธ  เสาวนิช 
684 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นายสรพงค์  ศุภโสภณ 
685 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นายสุพร  บุชพจิตร ์
686 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นายเอกรัตน์  เชษฐสิงห ์
687 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ว่าที่ร้อยตรหีญงิจริวรรณ  แซ่ชี 
688 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สิบเอกหญิงฐิติมา  ยาจิตร 
689 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางกาญจนา  อรุณโชต ิ
690 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางเครือวัลย ์ ภักดีเสนา 
691 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางณัฎฐกันย์  เพชรเวียง 
692 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางปิยนุช  ยิ้มศรี 
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693 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางพรทพิย ์ ดอนพิรุณ 
694 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจงรัก  รอดภัย 
695 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจตุพร  ระดาขันธ์ 
696 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจอมใจ  จันทร์สิน 
697 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจารุวรรณ  อินทรนมิิตร 
698 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวนวรัตน์  ด าค า 
699 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวบังอร  เทียมจันทร ์
700 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวปราณี  ชะนะฮวด 
701 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวรักคณา  สัมฤทธ์ิ 
702 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาววนิดา  บุญชูวงค์ 
703 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาววรรณี  สอนสุภา 
704 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวศศิวิมล  ซารัมย ์
705 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวสุนสิา  อุ้ยนอง 
706 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสุภาพร  บุษยากุล 
707 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นายไววิทย์  ทองแท ้
708 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านหาดทรายร ี นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 
709 สพป.ชุมพร เขต 1 อนุบาลท่าแซะ นางสาวสุภาพร  ศรีนาค 
710 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านคลองสง นางพนารัตน์  ธรรมชาติ 
711 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์ 
712 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางเจริญ  แพประสทิธ์ิ 
713 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางนวลจิตร  หนูไชยา 
714 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางปราณี  ชัยดิษฐอดุลย ์
715 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางอิญญา  สุทธิวรางกลู 
716 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านไทยพัฒนา นางฉวีวรรณ  พรหมขจร 
717 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านไทยพัฒนา นางธัญญา  อ่วมเทศ 
718 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านปากน้ าหลงัสวน 

"ประชานุเคราะห"์ 
นางสาวกิติญาดา  บุญมาก 

719 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านวังปลา นางสาวธ.สรุางค์  บุญทอง 
720 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านวังปลา นางสาวนารรีัตน์  บุญรอด 
721 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านวังปลา นางสาวเสาวณีย์  เผอืกลอ้ม 
722 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบรูณ์ นางทัศนีย ์ คงบุญม ี
723 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบรูณ์ นางบุศราวด ี รังภูรีย ์
724 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบรูณ์ นางยุพา  พงศ์เตรียง 
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725 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบรูณ์ นางสาวพจนีย์  โต๊ะเด็น 
726 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบรูณ์ นางสุมามาศ  พรหมสุวรรณ 
727 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบรูณ์ นายสุภาพ  พงศ์เตรียง 
728 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านโหมงราษฎรพ์ัฒนา นางปิยะมาศ  รวมเจรญิ 
729 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านโหมงราษฎรพ์ัฒนา นางวนิดา  ไตรวงค์ 
730 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านโหมงราษฎรพ์ัฒนา นางสาวพนิดา  บุญช่วยแก้ว 
731 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านโหมงราษฎรพ์ัฒนา นางสาวมณีรัตน์  วงศ์มณ ี
732 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านโหมงราษฎรพ์ัฒนา นางสาวอภิชญา  เจรญิรักษ์ 
733 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านโหมงราษฎรพ์ัฒนา นางสาวอุไรวรรณ  เส้งคุ่ย 
734 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านโหมงราษฎรพ์ัฒนา นายศราวุธ  สิทธิชัย 
735 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านโหมงราษฎรพ์ัฒนา ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันเพ็ญ  นพรัตน์ 
736 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดท่าทอง นางจินดา  ทองสกุล 
737 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดท่าทอง นางประภาภรณ์  พูนทอง 
738 สพป.เชียงราย เขต 1 อนุบาลเชียงราย นางพิกุล  ธรรมลงักา 
739 สพป.เชียงราย เขต 2 บัวสลีวิทยา นางสุภาพร  ค าแก่น 
740 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮทิค็อก) นายวราเมธ  อุ่นใจ 
741 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านป่าแดงงาม นางวาสิณี  เลี่ยมสุวรรณ 
742 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านป่าแดงงาม นายธนาภิสุทธ์ิ  พุทธวงศ์ 
743 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน ์ นางวาสนา  วรรณสม 
744 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านเมืองน้อยฯ นางสาวณัฐกฤตา  นรชาญ 
745 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านเมืองน้อยฯ นายนิวัฒน ์ จริยา 
746 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านห้วยกล้า นางทัศนีวรรณ  นงเยาว์ 
747 สพป.เชียงราย เขต 2 ป่างิ้ววิทยา นายเฉลิมฤทธ์ิ  ชูศรี 
748 สพป.เชียงราย เขต 2 ป่าแดงวิทยา นางสาวเบญจวัลย ์ จันปนหาร 
749 สพป.เชียงราย เขต 2 ริมวัง 2 นางสาวดวงพร  วงค์หล้า 
750 สพป.เชียงราย เขต 2 อนุบาลแมส่รวย นางสาวจิตรารัชต ์ มาลัย 
751 สพป.เชียงราย เขต 3 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) นางสาวจริัชญา  ผาลา 
752 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านเทอดไทย นางสาวอรวรรณ  สมเมือง 
753 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านเวียงพาน นางศิภัฒตรา  แสงแก้ว 
754 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางกัญณภัทร  อินทา 
755 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางจิตภิญญา  แก้วประภา 
756 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางวรรณด ี เตจ๊ะ 
757 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านแก่นวิทยา นายอินทนง  จันตา 
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758 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักด ี นางจิราภา  ศรีเดช 
759 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักด ี นางล าดวน  ค าแปง 
760 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักด ี นางสาวจารุพรรณ  คร่องรบั 
761 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักด ี นางสาวศิรินทร์ทิพย ์ ถานะกอง 
762 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 นางสาวพัชรียา  จ าปาทอง 
763 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชลประทานผาแตก นายณรงค์ฤทธ์ิ  ขุนแก้วพะเนา 
764 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา นางคนึงนิจ  ทนันชัย 
765 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา นางดวงเดือน  เฉลยศิลป ์
766 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา นางวลารัตน์  กุลธรวัฒนา 
767 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา นางวาสนา  พวงบุบผา 
768 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา นางสาวอวยพร  ดีสมปรารถนา 
769 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา นางสุนิตย ์ จันต๊ะวงค์ 
770 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านท่าหลุกสันทราย นางรัชดาภรณ์  พันธ์พิกุล 
771 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท นางสาวดาราพร  ขัติยะ 
772 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านมอญ นางพิมพ์พันธ์ุ  ชุมภูชัย 
773 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านมอญ นางสาวปิยวรรณ  ตีระไชย 
774 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านมอญ นายอติพงษ์  แป้นทอง 
775 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านมอญ ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์  ประกอบของ 
776 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดข่วงสิงห ์ นางพวงทอง  กีฬาแปง 
777 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดข่วงสิงห ์ นางศุฑาพร  ฮุ่นภักดิ์ดี 
778 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดขะจาว นางโสภีพรรณ  อินทชัย 
779 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดป่าข่อยใต ้ นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ 
780 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร ์

วิทยาคาร 
นางสายสวาท  หัตถา 

781 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันกลางเหนอื นางรุจริา  ค าแสนใส 
782 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันกลางเหนอื นางสาวลาวัลย ์ คันธา 
783 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันกลางเหนอื นางสาวอุทัยวรรณ  อินทรสุขุม 
784 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันกลางเหนอื นางสุภาลักษณ์  ภูมิมณี 
785 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันกลางเหนอื นายพัฒนพล  ทะใจ 
786 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันมะฮกฟ้า นางสาวปวีณา  ตุ้มปามา 
787 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันมะฮกฟ้า นางสาวแววฤทัย  ไชยมงคล 
788 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านต้นผึ้ง นางสาวภัทรานิษฐ ์ ชูช่ืน 
789 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านแม่ตะละ นางวันเพ็ญ  จีรการ 
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790 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านแม่ตะละ นายอลงกต  เรียนยอย 
791 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง นายอารวัฒน ์ แสงสุวรรณ์ 
792 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไทยรัฐวิทยา 12 นายไกรวิชญ์  ผลบญุ 
793 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านขอบด้ง นายอาคม  เดชคุณมาก 
794 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง นางนิจพร  นันชัยอุด 
795 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง นางสาวชวิกา  จันทร์ธีระโรจน ์
796 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง นางสาวดวงฤทัย  โสภี 
797 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง นางสาวปริศนา  เป็งพฤกษ์ 
798 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง นางสุภาพร  เมตไตรพันธ์ 
799 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ้ง นางเกศริน  โนสุ 
800 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ้ง นางจันทร์ฉาย  ญาณะโค 
801 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ้ง นางณิชนันทน์  แดงมลู 
802 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ้ง นางพัชราพร  วอพะพอ 
803 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ้ง นางลาวัลย ์ คอทอง 
804 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ้ง นางสาวพวงเพชร  ใจแก้ว 
805 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ้ง นางสาวศิริภรณ์  สุวรรณ์ 
806 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ้ง นางสาวอภิญญา  อริวรรณา 
807 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปงวิทยาสรรค์ นางสาวดวงจิตร  ตาดี 
808 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านป่าก๊อ นางสาวสรุีพร  แสงค ามา 
809 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปางมะเยา นายราชันย์  พรหมเถาว์ 
810 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านป่าบง นางวลัยทิพย ์ ประเสริฐยิง่ 
811 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านผาแดง นางพิมพ์ณดา  พีรวิชญ์วุฒิกร 
812 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่วงชุม นางสาวรพพีรรณ  วันค า 
813 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่วงชุม นางสาวสุธาธินี  อุดม 
814 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่วงชุม นางสาวหยาดพริุณ  วรรณะศร ี
815 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางกชกร  อนาวัน 
816 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางสาวิตร ี เกษเกษี 
817 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางพันลภา  สนธิรัตน์ 
818 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางสาวรัตติยา  ล าผาย 
819 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางสาวสุนทร ี สิงห์ทอน 
820 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางสุภาพร  วงศ์สุวรรณ 
821 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางอุไรวรรณ  พงษ์มี 
822 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นายพงศ์พันธ์  เขียวตา 
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823 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่นะ นางฐิติพร  อรุณสุวรรณ 
824 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่นะ นางเพลินพิศ  เรืองอ่อน 
825 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่นะ นางสาวสนทยา  บาลเย็น 
826 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่นะ นางสาวโสภิดา  ทองดัง 
827 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่นะ นางอ าพร  มาวิลาศ 
828 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่นะ นายกิติพงษ ์ อุดทัย 
829 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่แมะ นางสาวกชพรรณ  สิงหธนากรกุล 
830 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหมื้อ นางมณฑรัตน์  แสงสุวรรณ์ 
831 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางพณิชา  ม าขุนทด 
832 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางสายสุณี  อินจันทร ์
833 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางสาวชมพูนุช  ผัดผ่อง 
834 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางสาวดวงพร  วันค า 
835 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางสาวทัศนีย ์ อรุณ 
836 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางสาวสุมาล ี สุกันทา 
837 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางสุชาดา  เวฬุมาศ 
838 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางอัมพร  แก้วค าเช่ือ 
839 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านห้วยคอกหม ู นางสาวศิโรรัตน์  จันต๊ะคาด 
840 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านห้วยหมากเลี่ยม นางสาวกัญญ์วรา  รุ่งศร ี
841 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านห้วยหมากเลี่ยม นายชนันพัฒน์  ทองทิพย ์
842 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านห้วยหมากเลี่ยม นายธนกฤต  หิรัญสิร าร 
843 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ว่าที่ ร.ต.นิคม  ศะริจันทร ์
844 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม ่ นางนลิน ี ศรีจอมทอง 
845 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม ่ นางสาวกนกวรรณ  หงษ์วิไล 
846 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม ่ นางสาวธัญญารัตน์  ละวิโล 
847 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม ่ นางสาวพิกลุศร ี ชัยชิต 
848 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม ่ นางสาวรัฐทพร  ช่ืนชอบ 
849 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม ่ นางสาวศิรลิักษณ์  จีจ ู
850 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม ่ นางสาวสุพรรณี  สุขมา 
851 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม ่ นายพิศาล  ปวงฟู 
852 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รัฐราษฎร์อปุถัมภ์ นางกมเรศ  จันทร์แก้ว 
853 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รัฐราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาวบุณยรัตน์  สุวิชา 
854 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รัฐราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาวปุญญพฒัน ์ จันสา 
855 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รัฐราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาวยานุมาศ  ยศเรือนค า 
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
856 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รัฐราษฎร์อปุถัมภ์ นางสุนันทา  วงศ์อินทร ์
857 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รัฐราษฎร์อปุถัมภ์ นายประกจิ  จักร์แก้ว 
858 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านร่องน้ า นางจุฑานันท ์ ก้อนแก้ว 
859 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดศรีล้อม นางอรนุช  ค าไชย 
860 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดศรีล้อม นางอุดมลกัษณ์  ตินตะชาติ 
861 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ชุมชนบ้านดอยเต่า นางสาววิไลลักษณ์  สุริยะค า 
862 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านฉิมพล ี นางสาวสริิกลุ  กิจสวัสดิ์ไพศาล 
863 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านดอกแดง นายพิตรพิบลู  กิติมา 
864 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านเตียงอาง นางพัชรินทร ์ เหลอืงทอง 
865 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านแม่อ่างขาง นายสุวัต  เรอืงฤทธ์ิ 
866 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านทุ่งยาว นางพวงทอง  หมอกใหม ่
867 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ซา นางสาวธัญยธรณ์  พันธ์พืช 
868 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ซา นายประเสริฐ  คามคีรีช านาญ 
869 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ซา นายสนั่น  เขาใหม ่
870 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่แดดน้อย นางวนิดา  สันติชัยชาญ 
871 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่แดดน้อย นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ชัยสัก 
872 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่แดดน้อย นายกัมปนาท  หมื่นต๊ะ 
873 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่วาก นางสาวอังคณา  นะที 
874 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ศึก นางเกศริน  คนใจบุญ 
875 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ศึก นางเรอืงจิต  ชัยชนะ 
876 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ศึก นางสิรญิา  ริยะนา 
877 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านอมขูด นางสิรพิร  ทองด ี
878 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสวรรค์ นางสาวเพียงตะวัน  วิคบ าเพิง 
879 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านค าแคลง นางจรวยพร  ชูบัว 
880 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านค าแคลง นางปริชาติ  แก้วทองประค า 
881 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านค าแคลง นางสาวไหมซาเราะห ์ เต้งชู 
882 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านค าแคลง นายมณเฑียร  โคกเขา 
883 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านค าแคลง นายสมบัต ิ นาคบรรพ ์
884 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านค าแคลง นายสมปอง  เต้งชู 
885 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านตะเสะ นางสาวชฎา  รวมทัศน ์
886 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านท่าบันได นางเชาว์รัตน์  สังขมณ ี
887 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านท่าบันได นายฐิติวัฒน์  ศรีวะบุตร 
888 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางนุชณา  ขันประกอบ 

 



๖๑ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
889 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางยุพา  ตั้งสถิตพร 
890 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางวรรด ี ชัยเพชร 
891 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางสาวอุไร  หยงสตาร ์
892 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นายพรนิรัตน์  ลสีุรพงศ์ 
893 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นายศักดินนท์  รัฐสรรค์ 
894 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไทรงาม นางพรลภัส  วิเชียร 
895 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไทรงาม นางยุพิน  โต๊ะด า 
896 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไทรงาม นางวิภารัตน์  อินเอียด 
897 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไทรงาม นางวิมลพรรณ  หมื่นโพธ์ิ 
898 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไทรงาม นางสาวรัตนา  ด าเกลี้ยง 
899 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไทรงาม นางสุกญัญา  หนูเจรญิ 
900 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไทรงาม นางสุภาวด ี ศรีนฤมล 
901 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนาทะเล นางสาววันดี  เสียมไหม 
902 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนาเนิน นางสาวสลุาวัลย ์ ด ายศ 
903 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านปะเหลียน นางกุสมุา  สมมาตย ์
904 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านปะเหลียน นางสาวกนกภรณ์  พัฒนาสูนย์ 
905 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านปะเหลียน นางสาวชนัญธิดา  ใจสมุทร 
906 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านปะเหลียน นางสาวเบญญาดา  มลิวัลย ์
907 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านปะเหลียน นางอนงค์นาฏ  มีสัตย์ 
908 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านยูงงาม นางมุกดาวรรณ  ชลามาตย ์
909 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านยูงงาม นางอัญชล ี จ าเริญรักษ์ 
910 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไร่พร ุ นางสภาวด ี ลิ้มฉุ้น 
911 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไร่พร ุ นางสาวเยาวลกัษณ์  อั้นซ้าย 
912 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านล าแคลง นางจตุพร  จันแดง 
913 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านล าแคลง ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย ์ เกาะกลาง 
914 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านล าปลอกเหนือ นางรัตนาภรณ์ ติ้นซุ่ย 
915 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านล าปลอกเหนือ นางสาวมลธิภา  ไชยแก้ว 
916 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองชวด นายเอกทัศน์  เดชอรัญ 
917 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองหว้า นางธิดาวดี  สายจิตช่ืน 
918 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองหว้า นางนันธิกา  ติประดิษฐ 
919 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองหว้า นางสาวสริิจันทร ์ อาจกลู 
920 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านห้วยไทร นางทัศนีย ์ หนูจิตต์ 
921 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหินคอกควาย นางจริยา  รัฐสรรค์ 
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922 สพป.ตรัง เขต 1 มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล 
923 สพป.ตรัง เขต 1 มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" นางทัศนา  เกตุทอง 
924 สพป.ตรัง เขต 1 มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" นางสุดานุต  มกรพันธ์ 
925 สพป.ตรัง เขต 1 วัดขุนสิทธ์ิ นางละออง  ทองแจ้ง 
926 สพป.ตรัง เขต 1 วัดนางประหลาด นางภาวิณี  ชัยเพ็ชร์ 
927 สพป.ตรัง เขต 1 วัดนางประหลาด นางสุวิมล  สังยวน 
928 สพป.ตรัง เขต 1 วัดนางประหลาด นายจิตรพันธ์  วารีรักษ์ 
929 สพป.ตรัง เขต 1 วัดนางประหลาด นายมลเทียน  รอดคืน 
930 สพป.ตรัง เขต 1 วัดปากปรน นางนรินทิพย ์ สามทอง 
931 สพป.ตรัง เขต 1 วัดปากปรน นางสุมลมาศ  ชูเหมือน 
932 สพป.ตรัง เขต 1 วัดโพธาราม นางเกษร  ลิขิตกิจเกษตร 
933 สพป.ตรัง เขต 1 วัดโพธาราม นางวัลยา  ไกรเทพ 
934 สพป.ตรัง เขต 1 วัดมงคลสถาน นางสาวครองวดี  วงศ์ธรรมโอสถ 
935 สพป.ตรัง เขต 1 วัดมงคลสถาน นางสาวยุพเยาว์  เอียดสั้น 
936 สพป.ตรัง เขต 1 วัดหนองเป็ด นางนิภา  เพ็ชรหน ู
937 สพป.ตรัง เขต 1 วัดหนองเป็ด นางสาวผิวเดือน  หลงเสง็ 
938 สพป.ตรัง เขต 1 วัดหนองเป็ด นางสาววิลาวัลย ์ แก้ววิเชียร 
939 สพป.ตรัง เขต 1 วัดโหละคล้า นางลักขณา  นันทวงค์ 
940 สพป.ตรัง เขต 1 วัดโหละคล้า นางสาวพินทุนะ  สิงหนัน 
941 สพป.ตรัง เขต 1 วัดโหละคล้า นางสุนทร ี ศรีพล 
942 สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางนิตยา  ร าไพรจุิพงศ์ 
943 สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางนิศากร  เก้าเอี้ยน 
944 สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางสาวนันทา  ตั้นฉ้วน 
945 สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางสาวนินทิตา  ฤทธิหาญ 
946 สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางสาววณัชชา  ชูเพ็ง 
947 สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางสุรีย ์ ค านวณ 
948 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านคลองมวน นางรัชนีกร  แก้วละเอียด 
949 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านคลองมวน นางสาววนิดา  จิตต์บญุ 
950 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านคลองมวน นางอรวรรณ  ส่งแสง 
951 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านโตน นางณัฐศร ี ชูช่วย 
952 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านทุ่งยาง นางปรีดา  เจอืกโว้น 
953 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านบางพระ นางสาวอดาภรณ์  ชุมอักษร 
954 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านไร่ใหญ ่ นางลดารัตน์  ทิพย์บุญโชต ิ
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
955 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านไร่ใหญ ่ นางสัจจานันท ์ รองวัง 
956 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านหนองบัวน้อย นางปฏิญญา  วัฒนามัย 
957 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางกันยา  อาจชอบการ 
958 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางบุณฑรกิ  ปานยัง 
959 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางศิริลกัษณา  แก้วระยับ 
960 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางสาวนาถยา  สินไชย 
961 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางสาวสาวิตร ี เดโชศาสตร ์
962 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางสาวสุชัชชญา  ตรีรัตนประเสริฐ 
963 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นางอุษา  สินกัง้ 
964 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) นายชาญชัย  เสาร์แก้ว 
965 สพป.ตราด คลองขวาง นางนฤมล  ทุมพฒัน ์
966 สพป.ตราด คลองขวาง นางนันทนา  ใจสุทธิ 
967 สพป.ตราด คลองขวาง นางพิรญาณ์  ช าปฏิ 
968 สพป.ตราด คลองขวาง นางภัทรวรรณ  อิ่มเสมอ 
969 สพป.ตราด คลองขวาง นางสาวศศิวิมล  จุลศิลป ์
970 สพป.ตราด คลองขวาง นางสาวสุดาทพิย ์ ประสังชอบ 
971 สพป.ตราด คลองขวาง นางสาวอรอนงค์  สาล ี
972 สพป.ตราด คลองขวาง ว่าที่ ร.ต.ณเกณฑ ์ ใจสทุธื 
973 สพป.ตราด บ้านไร่ป่า นางสาวน้ าทิพย ์ ต่างห ู
974 สพป.ตราด วัดฆ้อ นางสาวศิวพร  รัตนวงศ์ 
975 สพป.ตราด อนุบาลตราด นางสาววรรณภา  อรุณกิตติพร 
976 สพป.ตราด อนุบาลตราด นางสาวสุวภา  เรืองศิลป ์
977 สพป.ตาก เขต 1 ทรัพยส์มบรูณ์พิทยาคม นางธันยพร  ยอดเพชร 
978 สพป.ตาก เขต 1 ทรัพยส์มบรูณ์พิทยาคม นางประทุมพร  ค าสุข 
979 สพป.ตาก เขต 1 ทรัพยส์มบรูณ์พิทยาคม นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ 
980 สพป.ตาก เขต 1 บ้านท่าไม้แดง นางชรัญดา  รุ่งเรือง 
981 สพป.ตาก เขต 1 บ้านนาตาโพ นางสาวพิมพา  ภักด ี
982 สพป.ตาก เขต 2 ชุมชนบ้านพบพระ นางพรทพิย ์ เทคค าอ้าย 
983 สพป.ตาก เขต 2 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง

มิตรภาพที ่26 
นางช่ืนชม  นาเถิน 

984 สพป.ตาก เขต 2 ไทยรัฐวิทยา 61 
(บ้านห้วยยะอ)ุ 

นางพีรยา  แก้วเคน 

985 สพป.ตาก เขต 2 ไทยรัฐวิทยา 61 
(บ้านห้วยยะอ)ุ 

นางสาววาสนา  สาเลิศ 

 



๖๔ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
986 สพป.ตาก เขต 2 บ้านเจดีย์โคะ นางกัลยกร  กาญจนราช 
987 สพป.ตาก เขต 2 บ้านเจดีย์โคะ นางยุมนา  ไชยเดช 
988 สพป.ตาก เขต 2 บ้านเจดีย์โคะ นางสุพัตรา  ค าพลอย 
989 สพป.ตาก เขต 2 บ้านน้ าดิบ นางดวงแก้ว  พัดข า 
990 สพป.ตาก เขต 2 บ้านปูเต้อ นางนลิน ี อาสารกัไพร 
991 สพป.ตาก เขต 2 บ้านปูเต้อ นางสาวดวงใจ  วางสิงห ์
992 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นางวารินทร ์ แสนเมืองอินทร ์
993 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นางอุไรพร  สาธุสถิต 
994 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่กาษา นายนุกูล  ลั้วสมบูรณ์ 
995 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่โกนเกน นางนิชนันท์  ค าวาด 
996 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่โกนเกน นางสาวรจนา  โปวิชัย 
997 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่โกนเกน นางสาววงศ์วรัน  เตชะชัย 
998 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่โกนเกน นางสาวศรีไพร  ใจยา 
999 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ตาวใต ้ นางยุพิน  สุขมา 

1,000 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ตาวใต ้ นางสาวกาญจนา  เหล่ามา 
1,001 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ฝาย นางรัญจวน  จารุเศรณี 
1,002 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา  นายเฉลิมชัย จินะ 
1,003 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่สละ นางสาวกระฐิน  อินอ๋อม 
1,004 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นางวิราวรรณ  ภาพพิชวงค์ 
1,005 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นางสาวธิดาพร  เครือวงค์ 
1,006 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายสุวิทย ์ อุ่นทอง 
1,007 สพป.ตาก เขต 2 บ้านห้วยนกแล นางจีรวรรณ  ใจงาม 
1,008 สพป.ตาก เขต 2 บ้านห้วยนกแล นางสาวรุ่งนภา  ก้อนแก้ว 
1,009 สพป.ตาก เขต 2 บ้านห้วยนกแล นางเสาวนีย์  ศรีพิทักษ์ 
1,010 สพป.ตาก เขต 2 บ้านห้วยนกแล นางอุบล  ปิ่นปัก 
1,011 สพป.ตาก เขต 2 แม่สอด นางสาวสุพัตรา  วงษ์มณฑา 
1,012 สพป.ตาก เขต 2 รวมไทยพัฒนา 4 นางสาววรรณภา  วัฒนะ 
1,013 สพป.ตาก เขต 2 รวมไทยพัฒนา 4 นายอิทธิพล  อินต๊ะอ้าย 
1,014 สพป.นครนายก ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ นายสันธาน  จันทะมุด 
1,015 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางกนกพร  ทับพยุง 
1,016 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางกมลลดา  ผลแยม้ 
1,017 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางทองศร ี พลศร ี
1,018 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางเนาวรัตน์  รักธรรม 

 



๖๕ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,019 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางเพียงใจ  สุวรรณคล 
1,020 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางเยาวลักษณ์ ตันสกลุ 
1,021 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสงบ  ผาสุก 
1,022 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสาวจินตนา  สุพรม 
1,023 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสาวจริานันท ์ ค าเสียง 
1,024 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสาวธนาภรณ์  กุมภีพงษ์ 
1,025 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสาวนิตยา  ประกอบทรัพย ์
1,026 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสาวมาล ี จันทรเลิศ 
1,027 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสาวราตร ี สารศร ี
1,028 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสาวสุภาวดี  สุขชม 
1,029 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางอรัญญา วงศาโรจน ์
1,030 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นายณรงค์  ผลแย้ม 
1,031 สพป.นครนายก บ้านคลอง 22 นางศิริวรรณ  เกตเุลขา 
1,032 สพป.นครนายก บ้านคลอง 22 นางสาวมุกข์ดา  พิสุทธิพงษ์ 
1,033 สพป.นครนายก บ้านคลอง 22 นางสาวอุษณีย์  โฉมฉิน 
1,034 สพป.นครนายก บ้านคลอง 22 นายยุทธจักร  เกตุเลขา 
1,035 สพป.นครนายก บ้านลาดช้าง นางสุกญัญา  เฮงน้อย 
1,036 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางวรรณา  พันธุพล 
1,037 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาวบุญเรียง  อนุศาสนรักษ์ 
1,038 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาวพัชรีภรณ์  มณีเลก็ 
1,039 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาววรัญญา  มเหลักขกลุ 
1,040 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาววิภาภรณ์  ดีเส็ง 
1,041 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาววีรยา  เตไธสง 
1,042 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาวหทัยรัตน์  พานทอง 
1,043 สพป.นครนายก วัดปากคลองพระอาจารย ์ นางสาวสุทธาทพิย ์ โกศลจิตร 
1,044 สพป.นครนายก วัดวังไทร นางวราภรณ์  สว่างสุข 
1,045 สพป.นครนายก วัดสบกเขียว นางดารา  พูลศิลป ์
1,046 สพป.นครนายก วัดสบกเขียว นางบุษบง  พึ่งธรรม 
1,047 สพป.นครนายก วัดสบกเขียว นางส่งศร ี ค าเกตุ 
1,048 สพป.นครนายก วัดสบกเขียว นางสาวทิพวัลย ์ ขุนเทือง 
1,049 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางนัยนา  กลิ่นหวล 
1,050 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางปภาดา  กระดี 
1,051 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางสาวปนัดดา  ทองเลิศ 

 



๖๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,052 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางสาววชิรา  สุขชาติ 
1,053 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางสาววันทนา  สุขช่วย 
1,054 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางสาวศิริกันยา  พิกุล 
1,055 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางสาวศิริมาศ  แสงรักษ์ 
1,056 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางสาวสรุีย ์ สุธาสิโนบล 
1,057 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางสุดใจ  แจ้งเหตผุล 
1,058 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นายสุนทร  ส าราญผล 
1,059 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดเกาะวังไทร นางสาววนิดา  ใจทัน 
1,060 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดทัพหลวง นางฐิตาวรรณ์  เจียมกีรติกานนท์ 
1,061 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดทัพหลวง นายเผชิญ  สุวรรณ 
1,062 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดทัพหลวง 

(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 
นางสาวเกศญาภัค  เกรกิสุธี 

1,063 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดม่วงตารศ นางสาวสุมนิตรา  ปิ่นทอง 
1,064 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองศาลา (ประชานุกลู) นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ 
1,065 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยากุล) นางรัตนา  นุ่มภิลัย 
1,066 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยากุล) นางสาวขวัญเรอืน  เครือวัลย ์
1,067 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองเสือ (เรืองวิทยากุล) นางสาวนุสรา  กิจจานุลักษ์ 
1,068 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ ่ นางวัณย์ไสว  ไซทอง 
1,069 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้านสามแก้ว นางสาวลัดดาวัลย ์ กุยเพ็ชร ์
1,070 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดเกาะแรต นางรัชนีวรรณ  วงศาเนาว์ 
1,071 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดเกาะแรต นางละเอียด  เจริญผล 
1,072 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดเกาะแรต นางศศิกานต์ มะค าแป้น 
1,073 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดทุ่งนอ้ย นางสาวศจ ี เฟื่องบรบิูรณ์  
1,074 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดไทร (สินศึกษาลัย) นางนฤมล  สาลเีวียง 
1,075 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดไทร (สินศึกษาลัย) นางพรพมิล  ชูวงศ์วาน  
1,076 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดไทร (สินศึกษาลัย) นางสาวศิริวรรณ  อุ่นใจวิวัฒน์ 
1,077 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดไทร (สินศึกษาลัย) นางสุพร  ลัทธิจิตต์ 
1,078 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดไผ่หูช้าง นางวนิดา  สุขส าล ี
1,079 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดไผ่หูช้าง นางสาวราตร ี บุญเลิศ 
1,080 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางชนม์พิชา  ขันธวิธิ 
1,081 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางธัญรด ี บัวบาน 
1,082 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางนันทนา  พรมม ุ
1,083 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางนุชนาฎ  พาสนไกรศร 

 



๖๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,084 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางสาวกุสาวด ี ลาภลมลู 
1,085 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางสาวนวลจันทร ์ โพธ์ิชัย 
1,086 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางสาวพรศร ี นรินทรห์งษ์ทอง 
1,087 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางสาวลัดดา คล้ายจันทรพ์งษ์ 
1,088 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางสาวศานตมล  ดอนม่วงไพร 
1,089 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางสาวสายพิณ  ปลอดอ่อน 
1,090 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางสาวอัมพวัน  ค้าขาย 
1,091 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดลานคา นางสาวอิ่มทพิย ์ อนิศดา 
1,092 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางปวริศา  วีระกูล 
1,093 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางสาวกัญญาณัฐ  เต็กจินดา 
1,094 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางสาวณิศราพร  นวลกลับ 
1,095 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางสาวนันทพร  ขาวใจผ่อง 
1,096 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางอภิชยาภา  รัตนาบุญญาพร 
1,097 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) นางพิมพ์วลัธช์  กาญจโนทัย 
1,098 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) นางสาวปวีณา  ฉัตรพัชรภิญโญ 
1,099 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) นางส าเนียง  ทองดอนพุม่ 
1,100 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านถาวรนาอุดม นางสาวสุมาล ี ค าภูษา 
1,101 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านไทยสามัคคี นางแสงจันทร ์ บุญยะบุตร 
1,102 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านนาแกน้อย นางภิญญตา  พันธรักษา 
1,103 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านฝั่งแดง 

(พระเทพวรมุนีอปุถัมภ์) 
นางฉัตรปวีณ์  ธนัตนัคพันธ์ 

1,104 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านหนองแคน นางนัฏชิญา  อินาลา 
1,105 สพป.นครพนม เขต 1 ศรีโพนทองวิทยา นายวีระศักดิ์  ซีแพง 
1,106 สพป.นครพนม เขต 2 ชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย ์
1,107 สพป.นครพนม เขต 2 ชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ 
1,108 สพป.นครพนม เขต 2 ชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว นางอรอนงค์  ค าชมภู 
1,109 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านแค นางสาวกัลยา  สงิห ์
1,110 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านแค นางสาวแก้วตา  พิมพ์พงษ์ 
1,111 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านโคกพะธาย นายนิรันดร ์ อ้วนแก้ว 
1,112 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านโคกยาว นายพิจิตร  บุญยอด 
1,113 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านดงน้อย นางภัชรา  สุทธิบุตร 
1,114 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านนอ้ยทวย นางศริญญา  พันธ์ุเวียง 
1,115 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านนาปาท่า นางกัลยา  เสนาส ี

 



๖๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,116 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านเวินพระบาท นายฉลาด  ไชยสุระ 
1,117 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านบึงตะโก นางดวงพร  นามพลกรงั 
1,118 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านบึงตะโก นายมาตรา  นามพลกรัง 
1,119 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านเปราะหอมพฒันา นางสาวธัญญรัตน์  ชาเกาะ 
1,120 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 

(รัฐประชาสรรค์) 
นางชลิดา  วิชชุเวทิน 

1,121 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นางดวงนภา  โทนโคกสูง 

1,122 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นางถวัลย์  ทอนเกาะ 

1,123 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นางปิยนันท ์ พัฒพงศ์สันติ 

1,124 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นางวนิดา  รักษ์สจุริต 

1,125 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นางวันทนา  เหิดขุนทด 

1,126 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นางสาวนิภา  พุทธรา 

1,127 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บา้นหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นางสาววิลาวัณย์  ชุนเกาะ 

1,128 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นางสาวหนึง่ฤทัย  ศรีโพนทอง 

1,129 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นายจิโรจ  พิทยธาราธร 

1,130 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง 
(รัฐประชาสรรค์) 

นายสมาน  ทบวอ 

1,131 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บึงพญาปราบ นางลัดดาวัลย ์ ช่วยฉิมพล ี
1,132 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บึงพญาปราบ นางวณัสนันทร์ ไชยวุฒ ิ
1,133 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บึงพญาปราบ นางสาวชไมพร  ชุนเกาะ 
1,134 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บึงพญาปราบ นางสาวยลนภา  ด้วงนิล 
1,135 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โพธารามพิทยาคม นายกิตติพงศ์  แก้วสุรินทร ์
1,136 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โพธารามพิทยาคม นายวัชรพงษ์  เรียวกลาง 
1,137 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางจิราพร  พานสุวรรณ 
1,138 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางประเทอืง  ชุมขุนทด 
1,139 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางพิมใจ  สงวนศักดิ์ 
1,140 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสาวนวรัตน์  ทองกระโทก 

 



๖๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,141 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสาวศศิวิมล  ปานะบุตร 
1,142 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางอรชุมา  ทานกระโทก 
1,143 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดสว่างอารมณ ์ นางสาวผาณิต  สิงห์ใหม ่
1,144 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดสว่างอารมณ ์ นางสาวภาวิณี  โพธิปัสสา 
1,145 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดสว่างอารมณ ์ นางสาวรัชดาวรรณ  ทอนเกาะ 
1,146 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สุขานาร ี นางชนัญช์ภรณ์  อินทรกัษา 

จันทุม 
1,147 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านกุดจอกใหญ ่ นางสาวสกาวเดือน  เทียนปร ุ
1,148 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านปรางค์ นางพิมพ ์ แก่นกระโทก 
1,149 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านปรางค์ นางสาวคิดค านึง  บ ารุงพล  
1,150 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านปรางค์ นางสาววาชินี  บุญญพาพงศ์ 
1,151 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านพระนารายณ์ นางมัสธุรส  ผ่องสุข 
1,152 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านพระนารายณ์ นางสาวขนิษฐา  สมรูป 
1,153 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านพระนารายณ์ นางสาวเมษยา ชูชีพ 
1,154 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก นางพัฒน์ณารา  สร้อยสวัสดิ ์
1,155 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก นางสาวโชติรส  เจษฎาสิร ิ
1,156 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก นางสาวปนัดดา  สาริคา 
1,157 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านห้วยปอ นางศรีไพร  พนมศร ี
1,158 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดพะโค นางแพรพิไล  มากพันธ์ 
1,159 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดพะโค นางวีระพร  ฉายรังษี 
1,160 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดพะโค นางสาวพัชรากร  ภิญโญ 
1,161 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดหนองนกคุ่ม นางจงกล  อาจหาญ 
1,162 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดหนองนกคุ่ม นางสาวนันทิดา  มณีศรี 
1,163 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดหนองนกคุ่ม นางสาวปราณี   จันปญัญา 
1,164 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดหนองนกคุ่ม นางสาวภคนิตย์  นาสมศร ี
1,165 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชุมชนบ้านเสงิสาง นางธีรพร  คุณาธร 
1,166 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชุมชนบ้านเสงิสาง นางวราภรณ์  โสภักด ี
1,167 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชุมชนบ้านเสงิสาง นางสาวน้ าอ้อย  โยงกระโทก 
1,168 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา 

สุขกาโมอปุถัมภ์) 
นางสาวณัฐฐินันท ์ โอกระโทก 

1,169 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา 
สุขกาโมอปุถัมภ์) 

นางสาวพรทวีคูณ  ศิริคุณ 

1,170 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านศาลเจ้าพ่อ นายสังคม  จันทร์ศรรีัตน์ 
1,171 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านหนองแวง นางสาวกตัญญุตา  มีเงิน 

 



๗๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,172 สพป.นครราชสีมา เขต 3 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายประจักษ์  ปิดตะคุ 
1,173 สพป.นครราชสีมา เขต 3 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายวารสา  จ่าพันดุง 
1,174 สพป.นครราชสีมา เขต 3 วัดหงษ์ นายจักรภัทร  ท ามิตร 
1,175 สพป.นครราชสีมา เขต 3 วัดหงษ์ นายวินัย  กลขุนทด 
1,176 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โค้งยางวิทยา นางกนกวรรณ  ป้องกลาง 
1,177 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ชินวงศ์อุปถัมภ์ นางนภักษร  จรจันทึก 
1,178 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไทยวัฒนาประชารัฐ นางธัญลักษณ์  คบด่านกลาง 
1,179 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไทยวัฒนาประชารัฐ นางพานิช  เนื่องสิทธ์ิ 
1,180 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไทยวัฒนาประชารัฐ นางรุ่งนภา  โมฆะรัตน์ 
1,181 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไทยวัฒนาประชารัฐ นางสาวรุ่งตะวัน  สหุนันท ์
1,182 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไทยวัฒนาประชารัฐ นางอารีย ์ อยู่คะเชนทร ์
1,183 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 4 นางสาวเขมวรรญฬ์  มัดแพร 
1,184 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองดินด า นางเกตุวิไลวรรณ  อักษรโกสินทร์ 
1,185 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองดินด า นางดวงเดือน  แสงวิเศษ 
1,186 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองดินด า นางรัตนา  พงษ์สุวรรณ 
1,187 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองดินด า นางสาวกุลปาณัสม์  กุศลรณสฤษฎิ์ 
1,188 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองดินด า นางสาวจิตติมา เวฬวนาทร 
1,189 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองดินด า นางสาวมัณฑนา  โปธาวงค์ 
1,190 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองดินด า นางสาวสจุิตรา  ภิณโญวงศ์ 
1,191 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองดินด า นายจตุพร  สุตนนท ์
1,192 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองดินด า นายวิบูลย ์ จันทดวง 
1,193 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางรวิวรรณ  มีศิลป ์
1,194 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางละออ  เอี่ยมด ี
1,195 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางสรวีย ์ ช่ืนอุปการนันท ์
1,196 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางสาวธนิษฐา  ช่ าชอง 
1,197 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางสาวปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์ 
1,198 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางสุภาวด ี พุ่มล าเจียก 
1,199 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านทุ่งสะแบง นางจิราพร  บ ารงุผล  
1,200 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านปากช่อง(คุรสุามัคคี 1) นางบูชา  เสียงใส 
1,201 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านมะเกลอืใหม ่ นางกัญญาภัค  ประยงค์ 
1,202 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านมะเกลอืใหม ่ นางขนษิฐา  พุ่มศรีทองค า 
1,203 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านมะเกลอืใหม ่ นางจินตนาพร  บุญสงูเนิน 
1,204 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านมะเกลอืใหม ่ นางประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์วรกุล 

 



๗๑ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,205 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านมะเกลอืใหม ่ นางไพรวัลย ์ พงษ์ไทยแท ้
1,206 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านมะเกลอืใหม ่ นางศิริพรรณ  สุวรรณศร ี
1,207 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านมะเกลอืใหม ่ นางสุรชา  เชาว์วรากร 
1,208 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านลาดบัวขาว นางสาวชญาพร  ภูจันทึก 
1,209 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านลาดบัวขาว นางสาวพรพรรณ  ผลวีระศักดิ ์
1,210 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองกก (ประชาพฒันา) นางภาวิณี  อินติยะ 
1,211 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองกระทุ่ม นางสาวธารดา  หน่วงกระโทก 
1,212 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองกระทุ่ม นายพยุง  แคบขุนทด 
1,213 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองกระทุ่ม นายส าเรจ็  เพียกขุนทด 
1,214 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นางเหรียญทอง  แจ่มจ ารสั 
1,215 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองสลักได นางปัทมพร  รังไสย์กมลธร 
1,216 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองหญ้าขาว นางชวนพิศ  ปิ่นวิเศษ 
1,217 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองหญ้าขาว นางน้ าผึ้ง ทมานนท ์
1,218 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองหญ้าขาว นางพยอม  บูรณะ 
1,219 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองหญ้าขาว นางลัดดาวัลย ์ ขัดโพธ์ิ 
1,220 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองหญ้าขาว นางวิมลพร  บุญเตมิ 
1,221 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองหญ้าขาว นางสาวธัญจิรา  ศิริรัตน์กาญจน์ 
1,222 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหมสู ี นางสุดา   หอยสังข์ 
1,223 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหัวป้าง นางชูศรี  หึกขุนทด 
1,224 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหัวป้าง นางพิมพส์ุวรรณ  ภู่พายัพ 
1,225 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหัวป้าง นางมัณทนา  ดีมงคล 
1,226 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหัวป้าง นางสาวปัญญ์ชล ี สุวรรณกลาง 
1,227 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหัวป้าง นางสาวปิยาอร  บรรดาศักดิ ์
1,228 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหัวป้าง นางสาวศศิวิมล รังคะภูต ิ
1,229 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหัวป้าง นางสาวสจุิน  แพรกิ่ง 
1,230 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหัวป้าง  นางจ าเรียง  สจัจาวัฒนา 
1,231 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ประชารัฐวิทยา นางสาวจริัชญา  อ่อนอก 
1,232 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดกลางดง นางฐิตาภา  โกนสันเทียร 
1,233 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดกลางดง นางมณฑิรา  หสัชะนา 
1,234 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดกลางดง นางศุภลักษณ์  ชมโพธ์ิ 
1,235 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดกลางดง นางสาววิรงรอง  ปึงสูงเนิน  
1,236 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดกลางดง นางสุจรรยา คมสัน 
1,237 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดกลางดง นางโสภาพร  ถาวรกูล 
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1,238 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดกลางดง นางอรุณวรรณ  พิทยาวิวัฒน์กุล 
1,239 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดกลางดง นายวินัย  ปุ่มแก้ว 
1,240 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วันครู2502 นางมะล ิ เมธีธัญญลกัษณ์ 
1,241 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เสนารัฐวิทยาคาร นางสาวเสาวนีย์  ทรายจังหรีด 
1,242 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เสนารัฐวิทยาคาร นางสุพร  สุทราวัฒน ์
1,243 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นางสุกฤตา  ศุภเดชวิวัฒน์ 
1,244 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ า นางฉัตรทิพย ์ จรกลาง 
1,245 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชุมชนหนองหัวฟาน นางมยุรภัทร  บนภัทรวรรษ 
1,246 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชุมชนหนองหัวฟาน นางศิริรัตน์  ฆ้องโนนสูง 
1,247 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านท านบพฒันา นางสาวรัตนาภรณ์  จงนอก 
1,248 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านท านบพฒันา นายจันทรวัทน ์ ศรีเพชร 
1,249 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านพันดุง นางสาวเพญ็พโยม  ปรัชญาภูม ิ
1,250 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเมืองนาท นางบุญเหลือ  กระจ่างโพธ์ิ 
1,251 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเมืองนาท นางปิยะรัตน์  ชาติกลาง 
1,252 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเมืองนาท นางพรพทิยา  รัตนวิชัย 
1,253 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเมืองนาท นางรัชนีวรรณ  วงศ์วราวรรณ 
1,254 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเมืองนาท นางรัตนา  จงคูณกลาง 
1,255 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเมืองนาท นางสมจิตร  จงท่วมกลาง 
1,256 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเมืองนาท นางสาวนันทิยา  วรจิตตานันท ์
1,257 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเมืองนาท นางสาวภัทราชนก  รัตน์ปีต ิ
1,258 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านขามขุนร่มฯ นางสาววณิชกรณ์ อเนกนิธิสหี ์
1,259 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนโชงโลง นายเสนอ ค าภิมูล 
1,260 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นางเครือมาศ วิโรจน์ศิร ิ
1,261 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นางสาวมาลี นันกระโทก 
1,262 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นางสาวสงกรานณ์ ชนไธสง 
1,263 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนอดุมนภดลอุปถัมภ์ นางสาวอุษณีย์ ประทุม 
1,264 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นายศิริพงษ์ ลุ่มกลาง 
1,265 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านละโว้ นางสาวมาลัย ขวัญล ี
1,266 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านลาดบัวขาว นางณัฐธิดา หงษ์ทอง 
1,267 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บา้นหนองหว้าตาด า นางบุษบา นวลประเสริฐ 
1,268 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองหว้าตาด า นางสาวจุไรรัตน์ ประพาสพงษ์ 
1,269 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองหว้าตาด า นางสาวสุมณฑา ประพาสพงษ์ 
1,270 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองหว้าตาด า นายสมศักดิ ์นวลประเสริฐ 
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1,271 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางธนาวดี เจริญศิร ิ
1,272 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางนิตยา ปัญญาประดิษฐ ์
1,273 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางพรรณา แสนค า 
1,274 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เมืองจากวิทยา นางหวาน ท านุ 
1,275 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เมืองยาง "คุรุราษฎรอ์ุทิศ" นางสุรพิษ สีลาดเลา 
1,276 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เมืองยาง "คุรุราษฎรอ์ุทิศ" นายวัชรินทร ์อุปัชฌาย์ 
1,277 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดหนองแตน นางขนิษฐา  ศรีราเพ็ญ 
1,278 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดหนองแตน นางพัธยา  ชินวงศ์ 
1,279 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดหนองแตน นางภารด ี รัตนนุกูล 
1,280 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดหนองแตน นางศิริลกัษณ์  เลขมาศ 
1,281 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านกุมแป นางรุจ ี เดชเชียร 
1,282 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านอินทนิน นางสกลุรัตน์  ศาสิคุปุต 
1,283 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดกลาง นางตวงรัตน์  สินทรัพย ์
1,284 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดกลาง นางมะยุรา  จิตรเขม้น 
1,285 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดกลาง นางสธุณหากาญจน์  ศรีขวัญแกว 
1,286 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดกลาง นางสาวสุพัตรา  งามคม 
1,287 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดกลาง นางสุจริา  หนูพรหม 
1,288 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดกลาง นางอรทัย  ภิรมย์รส 
1,289 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดเจดีย์หลวง นางพนิดา  ซิบยก 
1,290 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดทางข้ึน นางวัฒนา  เดียวกี่ 
1,291 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดโทเอก นางกัลยา  สุวรรณคช 
1,292 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดโทเอก นางทัศนีย ์ อนุรัตน์ 
1,293 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดโทเอก นางวัชรินทร์  ทลิกรรณ์ พันธ์ุชูศรี 
1,294 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสนันิบาต นางกรกมล  ผ่อนผัน 
1,295 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดหลวงคร ู นางสุจริา  มาลยาภรณ์ 
1,296 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 5 วัดประทุมทายการาม นางนวลศร ี นิลบุตร 
1,297 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 5 วัดประทุมทายการาม นางสุธิณี  ราชจินดา 
1,298 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้านหาดสงู นางเรณู  ศิริค า 
1,299 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้านหาดสงู นายสมยศ  ใจตุ่น 
1,300 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วัดคลองธรรม นางสาวสุวิมล  สังข์เมือง 
1,301 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อนุบาลโกรกพระ 

(ประชาชนูทิศ) 
นางรัชนก  แสงข า 

1,302 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บา้นเขาแม่กระทู ้ นางพินันทา  นุชกิจ 
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1,303 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านเขาแม่กระทู ้ นางสาวแสงดาว  ศรีสอาด 
1,304 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองไทร นางน้ าอ้อย  จันทร์ศิร ิ
1,305 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองไทร นางสาวสุภมาศ  พานทอง 
1,306 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองไทร นายธีรวัฒน์  บงแก้ว 
1,307 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน้ าโจน นางณฐพร  ชาวลุ่มบัว 
1,308 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน้ าโจน นางสาวจันจิรา  เพ็งผจญ 
1,309 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน้ าโจน นางสาวภัทธิรา  สายโรจน ์
1,310 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน้ าโจน นางสาวลดาวรรณ์  เทศยงค์ 
1,311 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน้ าโจน นายณฐกฤต  มีนนท ์
1,312 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน้ าโจน นายบุญช่วย  ปลอ้งมาก 
1,313 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์ นางสาวลัดดา  ดีสุก 
1,314 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์ นางสาวสุภาภรณ์  โชระเวก 
1,315 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์ นางสาวอัมพร  ลินทง 
1,316 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางสวรรค์ นายธานินท์  บุญพทุธ 
1,317 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางสุด นายกิตติวรคุณ  ชาวลุ่มบัว 
1,318 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยุบใหญ ่ นางสุวรรณ์  ชาวลุ่มบัว 
1,319 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นางจารุวรรณ  การะภักด ี
1,320 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นางสาววันเพ็ญ  เงินบ ารงุ 
1,321 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นายกฤติเดช  พูลจิตร ์
1,322 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นายชัยศักดิ ์ เชาวลักษณ์ 
1,323 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นายประวิทย ์ ไหมทอง 
1,324 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดจันทร์ทอง นางนันท์นภัส  เชาวลักษณ์ 
1,325 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดจันทร์ทอง นางสาวรัชน ี ชัยฤทธ์ิ 
1,326 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดบ้านไผ่ นางจารุวรรณ  สะอาดละออ 
1,327 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดหนองกรด นางจิตรา  กระต่ายทอง 
1,328 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดหนองกรด นางธีร์สุดา  ชัยประสิทธ์ิ 
1,329 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลบรรพตพสิัย 

(วัดส้มเสี้ยว) 
นางศรีรัตน์  หาญวังม่วง 

1,330 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลบรรพตพสิัย 
(วัดส้มเสี้ยว) 

นางสาวเสาวลักษณ์  ด้วงนวม 

1,331 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 
(บ้านตลกุตาสาม) 

นางเนาวรัตน์  ค าฤทธ์ิ 

1,332 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 
(บ้านตลกุตาสาม) 

นางพลบัพลงึ  ตื้อยศ 
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1,333 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 

(บ้านตลกุตาสาม) 
นางศิริวรรณ  สุขมาก 

1,334 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 
(บ้านตลกุตาสาม) 

นางสาวธิดาทิพย ์ บัวระพา 

1,335 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 
(บ้านตลกุตาสาม) 

นางสาวพรทิพย ์ เขม้นกสิกรรม 

1,336 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 
(บ้านตลกุตาสาม) 

นางสาววิชุตา  ชูช่ืน 

1,337 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 
(บ้านตลกุตาสาม) 

นางสาวสรุินทร  เนตรทิพย ์

1,338 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 
(บ้านตลกุตาสาม) 

นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม 

1,339 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 
(บ้านตลกุตาสาม) 

นางสาวอ้อนจันทร ์ เรือนทิพย ์

1,340 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน 
(บ้านตลกุตาสาม) 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุมา  บุญศิลป์ 

1,341 สพป.นนทบรุี เขต 1 กลาโหมอุทิศ นางพัชร ี ฉัตรวิจิตร 
1,342 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสมปอง  แช่มช่ืน 
1,343 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวขวัญใจ  ผดุงศักดิ ์
1,344 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวจริาภรณ์  สิงหส์าย 
1,345 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตจา 
1,346 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวบุษบา  สร้อยทอง 
1,347 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวพรทิพย ์ ชัยภูมิ 
1,348 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวไมตร ี ทองม ี
1,349 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวเยาวพา  ไชยวรรณ 
1,350 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาววราพร  เช้ือหมอด ู
1,351 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวศศิธร  หนูทอง 
1,352 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวสมบัต ิ กันนิ่ม 
1,353 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นางสาวสุธาสืน ี มงคลวิวัฒน ์
1,354 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นายล าพันธ์  ทองทวี 
1,355 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นายวีรศักดิ์  บุตรแสง 
1,356 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรต ิ นายอิทธิเดช  จันทร์แสงวัฒนา  
1,357 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดทางหลวงโพธ์ิทอง นางผการัตน์  สุริยะมณี 
1,358 สพป.นนทบรุี เขต 1 วัดทางหลวงโพธ์ิทอง นางสาวนพรัตน์  พันธ์รักษา 
1,359 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางกรรณิการ ์ จักรปงิ 
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1,360 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางพัชรินทร ์ สร้อยทอง   
1,361 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางวัญเพญ็  รักเสนาะ 
1,362 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางวีรปริยา  สิโท 
1,363 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางสาวจงรักณ์  กรอบกระจก 
1,364 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางสาวจันทร์ทิพย์  พูลประเสริฐ 
1,365 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางสาวชลากร  ศิริประรก 
1,366 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางสาวชูศร ี สังข์ผัน 
1,367 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางสาวสริิโรชา  เปี่ยมประวัติ 
1,368 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางสาวหทัยการต ์ ศรีลาพฒัน ์
1,369 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางสุธีรา  บุญพรวงศ์ 
1,370 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางหัทยาพร  สุภาสูงย ์
1,371 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นางอรวัลย ์ ชัยขันธ์ 
1,372 สพป.นนทบรุี เขต 1 อนุราชประสทิธ์ิ นายอาทิตย ์ เนียมประยูร 
1,373 สพป.นนทบรุี เขต 2 ประสานสามัคคีวิทยา นางธนานิช  บุญศรีฤทธ์ิ 
1,374 สพป.นนทบรุี เขต 2 ประสานสามัคคีวิทยา นางวิภา  เรืองสุวรรณ 
1,375 สพป.นนทบรุี เขต 2 ประสานสามัคคีวิทยา นางสาวสัมฤทธ์ิ  เหมือนนาค 
1,376 สพป.นนทบรุี เขต 2 วัดเชิงเลน นางพนิดา  ลักษณะวิมล 
1,377 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางกามารียะ ตาเละ 
1,378 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางนูรียะ ยะโกะ๊ 
1,379 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางโนรียา สงุาบาร ู
1,380 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางปาตีฮะ มะย ุ
1,381 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางฟาตีมะ อาบซูาแล 
1,382 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางสาวซาลีฮะห ์อาลีมาอะ 
1,383 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางสาวไซนับ ปะดอ 
1,384 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางสาวนูรียะ อาแด 
1,385 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางสาวมัสสือนะ๊ มาม ุ
1,386 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางสาวสลีาวาตี ดือรามะ 
1,387 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางสาวสูอรัตี มูโบ 
1,388 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นางสาวอรสา รูเยียระ 
1,389 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นายมะซอเฮาะ กือซ ู
1,390 สพป.นราธิวาส เขต 1 ชุมชนบ้านซากอ นายมุหามะยาก ีดือมุงกาปะ 
1,391 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลบู ี นางจิราวรรณ แช่มช้อย 
1,392 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลบู ี นางฉลวย นิเยะ 
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1,393 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลบู ี นางซูวัยบะห์ เจ๊ะมะล ี
1,394 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลบู ี นางไลลา โต๊ะนากายอ 
1,395 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลบู ี นางสาวเกศร คงที ่
1,396 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลบู ี นางสาวมัธตีณี ยูโซ๊ะ 
1,397 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลบู ี นางสาวรสนี เจะ๊และ 
1,398 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลบู ี นางสาวอัซฮานา เซ็ง 
1,399 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลบู ี นางหามีด๊ะ ยะโกะ 
1,400 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกูแว (ประชาอทุิศ) นางนิรอมา อามีณทรานนท ์
1,401 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกูแว (ประชาอทุิศ) นางสาวรอไรยา หะยีสะอะ 
1,402 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคีรีราษฎรร์ังสฤษดิ์ นางสาวสาวิตร ีเพ็ชรสงค์ 
1,403 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านจืองา นางนารีย์ มาย ิ
1,404 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านจืองา นางนูรีฮาน ดอแม 
1,405 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านดาฮง นางไซนับ แวดือราเซะ 
1,406 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านดาฮง นางรอสือนี วันแอเลาะ 
1,407 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านดาฮง นางสาวซูรนิดาร ์จูเต๊ะ 
1,408 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านดาฮง นางสาวรอกีเย๊าะ รานิงปะออ 
1,409 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านดาฮง นางสาวสารีนา แวหะมะ 
1,410 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านดาฮง นางสาวสูไบดะห์ แฉะ 
1,411 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านดาฮง นางอัฟวานี เจ๊ะซิกะ 
1,412 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านดาฮง นางฮามีละห์ มอลอ 
1,413 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านดือแยหะย ี นางมารีนี หะยีสะอะ 
1,414 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตะมะยงู นางซารีฟาห์ มูซอด ี
1,415 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตะมะยงู นายสมาท ทรงนาศึก 
1,416 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นางกรหีม๊ะ สอืน ิ
1,417 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นางนัสรินทร์ นริาแม 
1,418 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นางมันตรินี ดะเละ 
1,419 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นางสาวกัสมา มานีกาเซ็ง 
1,420 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นางสาวมาสเีต๊าะ เจ๊ะฮะ 
1,421 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นางสาวรอมัลละ หะยียามา 
1,422 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นางสาวสุไลดา ยีมะย ี
1,423 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นางอามีเน๊าะ เจ๊ะน ุ
1,424 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านตามุง นายการีม บาตู 
1,425 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบางมะนาว นางฮาสะนะ เจ๊ะแว 
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1,426 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบูเกะบากง นางยามีละห์ สะอะ 
1,427 สพป.นราธิวาส เขต 1 บา้นบูเกะบากง นางสายหม๊ะ เมาะมูลา 
1,428 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบูเกะบากง นางสาวสุณี ยีลมีอ 
1,429 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบูเกะบากง นางอามีเนาะ หะยีดาโอะ 
1,430 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบูเกะสูดอ นายมะรอซี มาย ิ
1,431 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบูเกะสูดอ นายรุสลาน กาเจ 
1,432 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบูเกะสูดอ นายอับดุลรอหงิ สะกะแย 
1,433 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาหนัน นางนูรีซัน โต๊ะเจ๊ะ 
1,434 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาหนัน นางปณิตา ปังหลเีส็น 
1,435 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาหนัน นางยูรีดา นิสายู 
1,436 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาหนัน นางสาวพรอีซะห์ ดือเระ 
1,437 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาหนัน นางสาวรอวียะ สาเมาะ 
1,438 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาหนัน นางสาวรอฮานา เซียะนะ 
1,439 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาหนัน นายซ้อบพูวาน เอ๊าะ 
1,440 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาหนัน นายอาเดอนัน ยามาดอหะ 
1,441 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านมะนังปันยัง นางสาวคอลเีป๊าะ อาบ ู
1,442 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านมะนังปันยัง นางสาวมารีแย สอืมาแอ 
1,443 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสวยพล ู นายมาหะมะนาวาวี มะเกะ 
1,444 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสาคร นางซอบารีย๊ะ ปาโอะมาน๊ิ 
1,445 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสาคร นางสาลฮีา เระ 
1,446 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสาคร นางสุไฮลา มะฆา 
1,447 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสาคร นายรุสมาน หะยีสะกันดา 
1,448 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสุเป๊ะ นางคอลีฟะฮ ์เจ๊ะโดสามะ 
1,449 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสุเป๊ะ นางมูรนี เต๊ะมาลอ 
1,450 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสุเป๊ะ นางรัยฮาน เหลบ็บลิหล๊ะ 
1,451 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านสุเป๊ะ นางสะดียะห์ เต๊ะมาลอ 
1,452 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านหัวเขา นางซูบายดะ ยอมใหญ ่
1,453 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านหัวเขา นางสาวเบญ็จมาศ คงโต 
1,454 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านหัวเขา นางอุบลรัตน์ ไชยแดง 
1,455 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านอาตะบือเระ นางสาวนิโซเฟีย หะยีแวสามะ 
1,456 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านอาตะบือเระ นางสาวมิยาร ีกายอตะฮีปง 
1,457 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านอาตะบือเระ นางสาววิไลวรรณ สาเฮาะ 
1,458 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านไอร์แยง นางสาวซากือละห ์มะยาซงิ 

 



๗๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,459 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านไอร์แยง นางสาวอารียา รอืสะ 
1,460 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านไอร์แยง นายนิเล๊าะ มอลอ 
1,461 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านไอร์แยง นายอบัดุลการี สาเมาะ 
1,462 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านไอร์แยง นายอับดุลยร์อสะ เจะ๊อุเซ็ง 
1,463 สพป.นราธิวาส เขต 1 วัดราษฎร์สโมสรฯ นางสาวพนอ ทะวะชาลีย ์
1,464 สพป.นราธิวาส เขต 1 วัดราษฎร์สโมสรฯ นางสาวสุชาดา ยูซ ี
1,465 สพป.นราธิวาส เขต 1 วัดราษฎร์สโมสรฯ นางอาตีกะห์ สามะ 
1,466 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านกูวา (ปาดี) นายโซเฟียน มะเย็ง 
1,467 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านบาลกูายาอิง นางสาวลัดดาวัลย ์ปาโอะมาน๊ิ 
1,468 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านบาลกูายาอิง นางสาวอุมมกีัลซูม ดอแต 
1,469 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านสะหริง่ นางกมลทิพย ์กลิ่นเพ็ชร ์
1,470 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านสะหริง่ นางชนิดาพร รังเสาร ์
1,471 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านสะหริง่ นางชินวรรณ เทพพรหม 
1,472 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านสะหริง่ นางวาสนา พรหมภักด ี
1,473 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านสะหริง่ นางสาวนฤมลทิพย ์เพชรรัตน์ 
1,474 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านกาลซิา นางสาวแอเส๊าะ มาแย 
1,475 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านกาลซิา นายยุสรี เฮาะมะ 
1,476 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านโคก นางณัฐกานต์ เอียดสุวรรณ 
1,477 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านโคก นางฮาซือนะ สะมะแอ 
1,478 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านบ ารงุวิทย ์ นายซูลวีฟส์ แวยูโซ 
1,479 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านยะออ นางสาวนิลาฏี ดือราแม 
1,480 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านลูโบะดีแย นางอนงค์ นุ่นเอียด 
1,481 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านลูโบะดีแย นายมาหามะ ฮาลิม 
1,482 สพป.น่าน เขต 1 บ้านกาใส นางวัชรี  นุแปงถา 
1,483 สพป.น่าน เขต 1 บา้นแคว้ง นายเอกชัย  ปิจด ี
1,484 สพป.น่าน เขต 1 บ้านปางเป๋ย นางสาวมลิวัลย ์ ช่างพูด 
1,485 สพป.น่าน เขต 1 บ้านผาสิงห ์ นางสาวชนะภัย  อุตมา 
1,486 สพป.น่าน เขต 1 บ้านฟ้า นางขวัญฤทัย  วงค์แจ่ม 
1,487 สพป.น่าน เขต 1 บ้านฟ้า นางสาวเกศรินทร ์ ค ามอญ 
1,488 สพป.น่าน เขต 1 บ้านฟ้า นางสาวฉัตรกมล  อุดแดง 
1,489 สพป.น่าน เขต 1 บ้านฟ้า นางสาวสุกญัญา  ท้าวสาร 
1,490 สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรงัมิตรภาพที ่107 นางสาวณัฐธิดา  ครุธเกต ุ
1,491 สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรงัมิตรภาพที ่107 นางสาวธีรภรณ์  ไชยสล ี
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1,492 สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรงัมิตรภาพที ่107 นางสาวเบญจรัตน์  เทพพงษ์ 
1,493 สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรงัมิตรภาพที ่107 นายพาย ุ พรหมมา 
1,494 สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรงัมิตรภาพที ่107 นายวีรวุธ  ประลังการ 
1,495 สพป.น่าน เขต 1 บ้านห้วยไฮ นางณัฐปภัสร ์ มหาวัน 
1,496 สพป.น่าน เขต 1 บ้านห้วยไฮ นางอัญชล ี สุขยิ่ง 
1,497 สพป.น่าน เขต 1 บ้านห้วยไฮ นายอนุศาสน ์ สิทธิวุฒ ิ
1,498 สพป.น่าน เขต 2 ท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร นายก้าวบารักษ  ชาวส้าน 
1,499 สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางสาวกรวีร ์ ฆะปัญญา 
1,500 สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางสาวมนธิชา  พิศจาร 
1,501 สพป.น่าน เขต 2 บ้านปางหก นางสาวแสงเดือน  อูปแก้ว 
1,502 สพป.น่าน เขต 2 บ้านปางหก นายนิรันดร ์ มงคล 
1,503 สพป.น่าน เขต 2 บ้านเปียงซ้อ นางอรสา  มะโนรส 
1,504 สพป.น่าน เขต 2 บ้านเปียงซ้อ นางแอนนา  เมฆแสน 
1,505 สพป.น่าน เขต 2 บ้านเปียงซ้อ นายจารุกิตต์ิ  สุวรรณ์ 
1,506 สพป.น่าน เขต 2 บ้านเปียงซ้อ นายนเรนทร ์ ลาดแก้ว 
1,507 สพป.น่าน เขต 2 บ้านสกาดใต ้ นายทิวากร  จิตอาร ี
1,508 สพป.น่าน เขต 2 บ้านสบมาง นางสาวเพลินพิศ  จันต๊ะยอด 
1,509 สพป.น่าน เขต 2 บ้านสองแคว นายจ าลอง  ไชยยา 
1,510 สพป.น่าน เขต 2 บ้านสินเจริญ นายยอดรัก  วรรณศักดิ์เจรญิ 
1,511 สพป.น่าน เขต 2 บ้านเสี้ยว นางทัศนีย ์ วงศ์ซื่อสัตย์ 
1,512 สพป.น่าน เขต 2 บ้านเสี้ยว นางอาร ี ตนะทิพย ์
1,513 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยโก๋น นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา 
1,514 สพป.น่าน เขต 2 เพียงหลวง 7 ฯ นางวศิน ี ยอดเตชะ 
1,515 สพป.น่าน เขต 2 มณีพฤกษ์ นางสาวณหทัย  ไชยวุฒิ 
1,516 สพป.น่าน เขต 2 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ นายจ ารูญ  ชัยสาร 
1,517 สพป.บึงกาฬ บ้านโนนสว่าง นายอรรถฤทธ์ิ  เศษฤทธ์ิ 
1,518 สพป.บึงกาฬ บ้านสะง้อ นายสมศักดิ ์ วันโย 
1,519 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านกระโดนกะลันทา นางสาวศิรสิกุล  สุขตาม 
1,520 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านกระสัง 

(หรุ่นราษฎร์รงัสรรค์) 
นางธิรนันท ์ มีสา 

1,521 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านกระสัง 
(หรุ่นราษฎร์รงัสรรค์) 

นางรัชน ี บุตรสุด 

1,522 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านกระสัง 
(หรุ่นราษฎร์รงัสรรค์) 

นางสาวฉัฐกาญจน์  กิติธนาสุทธิภูมิ 
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1,523 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านโคกกลางอนสุรณ์ นางสาวโสภา  สุ่ยรมัย ์
1,524 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านบ-ุหนองเทา นางสาวอนุสรา  ชวนรัมมย ์
1,525 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านพะไล นางณรฐมลวรรณ  เอื้อเฟื้อ 
1,526 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านสารภี นางน้ าผึ้ง  พิชัยกาล 
1,527 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านส าโรงสันติภาพ นางสาวสุดใจ  เกริงรัมย ์
1,528 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 บ้านหนองสองหอ้ง นางคัมภีรพรรณ  ศรีวีระพันธ์ 
1,529 สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 วัดหนองกระทุ่ม นางสาวสายชน  คมทองหลาง 
1,530 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านกุดโคลน นางจารุณี  มารศร ี
1,531 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านกุดโคลน นางส าอางค์  อะทอยรัมย ์
1,532 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านโคกยาง นางเจษฎา  เครือศร ี
1,533 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด นางครองทรัพย ์ เจรญิรัมย ์
1,534 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด นางรักษ์มณ ี ผลแก้ว 
1,535 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด นางอุมาพร  พรพันธ์พิสทุธ์ิ 
1,536 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านดอนยาว นางทิพาภรณ์  คงเพชร 
1,537 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านปะทัดบุวิทยา นางธิดารัตน์  เกาประโคน 
1,538 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านสวายสอ 

"ไกรปญัญานุเคราะห"์ 
นางสาวอุไรวรรณ  จันศิร ิ

1,539 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านหนองขอน นางภัทราพร  มาลา 
1,540 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านหนองขอน นางสาวคนึงนิจ  บุญมาโนน 
1,541 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านหนองขอน นางสาวอ าภาพร  แสงเพ็ชร 
1,542 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 บ้านหนองบอน นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน 
1,543 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 พุทธบุรรีัมย ์ นางกมลวรรธน ์ เพชรประโคน 
1,544 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 พุทธบุรรีัมย ์ นางเทวี  พงษ์เรอืงหน ู
1,545 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 พุทธบุรรีัมย ์ นางสุพรรณ  เพชรเลิศ 
1,546 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 วัดบ้านชุมแสง นางสาววิจิตรา  พิชญสมบัต ิ
1,547 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 วัดบ้านไพบูลย ์ นางสาวนาฏยา  ทัตสอย 
1,548 สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 อนุบาลประโคนชัย นางภัทรา  ยวงรัมย ์
1,549 สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นางสาวปิยะพร  แปลงด ี
1,550 สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 อนุบาลเฉลมิพระเกียรติ

จังหวัดบุรรีัมย ์
นางสุภาวด ี ขันบุญ 

1,551 สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 อนุบาลเฉลมิพระเกียรติ
จังหวัดบุรรีัมย ์

นายสมพงษ์  ขันบุญ 

1,552 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 ชุมชนบ้านหายโศก นางธัญญลกัษณ์  เวชกามา 
1,553 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 ชุมชนบ้านหายโศก นางศรีวภา  หลวงสนาม 
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1,554 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 ชุมชนบ้านหายโศก นางสาวสาวิตร ี ตระกลูสุข 
1,555 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโคกกุง นางธันยาภรณ์  ผ่านส าแดง 
1,556 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโคกกุง นางสาวพนิดา  ก าลา 
1,557 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโคกกุง นางสิรริัตน์  ดาราย้อย 
1,558 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโคกกุง นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต 
1,559 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) นางวณัชญา  จ าปาศร ี
1,560 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านทุ่งวัง นายสุวัฒน ์ อุ่นทานนท ์
1,561 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโนนสมบรูณ์ นางนงเยาว์  เจริญเกียรต ิ
1,562 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโนนสมบรูณ์ นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว 
1,563 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บา้นโนนสมบรูณ์ นางเอี่ยมศริ ิ ขุมทอง 
1,564 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโนนสมบรูณ์ นายธัชพล  ขุมทอง 
1,565 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโนนไฮ นางพจมาน  นมัสศิลา 
1,566 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านโนนไฮ นางสาวพิศมัย  นกไธสง 
1,567 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านเสม็ด กลุม่สตึก 6 นางอัจฉรา  บุญโภค  
1,568 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านเสม็ด กลุม่สตึก 6 นายวินัย  บุญโภค 
1,569 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองขวาง นางนิตย์รด ี เย็นรมภ์บวรภัค 
1,570 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองขวาง นางอุบล  ประดับโชติ 
1,571 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองเรือ นางกุหลาบ  ชวินฉัตรพร 
1,572 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองเรือ นางจินตนา  เรียงสริ ิ
1,573 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองเรือ นางนวลอนงค์  วาระสทิธ์ิ 
1,574 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองเรือ นางสุวภัทร  ทูลไธสง 
1,575 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองสองหอ้ง 

(เทพผาประชานุกลู) 
นางละไม  วรรณจักร ์

1,576 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองสองหอ้ง 
(เทพผาประชานุกลู) 

นางสุวรรณี  นาด ี

1,577 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองสองหอ้ง 
(เทพผาประชานุกลู) 

นายสมจิตร  เรียงสริ ิ

1,578 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นางนวลอนงค์  ชูใส 
1,579 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหัวขัว 

(เบญจคุรุราษฎร์อทุิศ) 
นางทองออ่น  ชนะพาล 

1,580 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหัวขัว 
(เบญจคุรุราษฎร์อทุิศ) 

นางนิยม ไชยทิพย์ 

1,581 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหัวขัว 
(เบญจคุรุราษฎร์อทุิศ) 

นางพิชญ ์ สายจีน 

 

 



๘๓ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,582 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหัวขัว 

(เบญจคุรุราษฎร์อทุิศ) 
นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง 

1,583 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 บ้านหัวขัว 
(เบญจคุรุราษฎร์อทุิศ) 

นางอมร จันทร์ตร ี

1,584 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 วัดเทพรงัษี นางกุหลาบทิพย ์ มากพูน 
1,585 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 วัดฤาษีสถิต นางเกศินี  ทุมนานอก 
1,586 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ฯ นางสารภี  สงวนนาม 
1,587 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ฯ นางสาวฉัตรชนก  เหล่าคนค้า 
1,588 สพป.บุรรีัมย์ เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ฯ นางอ้อมเดือน  แสนศึก 
1,589 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองบางโพธ์ิ นางธนิดา แผนสุพรรณ  
1,590 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองบางโพธ์ิ นางปิยาภรณ์ โยธาประเสริฐ 
1,591 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองบางโพธ์ิ นางสมจิตร บญุใจใหญ ่
1,592 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองบางโพธ์ิ นางสาวขวัญแก้ว นุ่มปั่น 
1,593 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองบางโพธ์ิ นางสาวเมตตา คลงัค าภา 
1,594 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองบางโพธ์ิ นางสาววิกาญดา เครือมาศ 
1,595 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองบางโพธ์ิ นางสาวสจุิตรา สุณา 
1,596 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองสอง นางสาวจริาพร  จ าปาเทศ 
1,597 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองสอง นางสาวพรสุดา เนาวรัตน์ 
1,598 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองสอง นางโสภิต เกิดผล 
1,599 สพป.ปทมุธานี เขต 1 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นายสุกรี อาด า 
1,600 สพป.ปทมุธานี เขต 1 จารุศรบ ารงุ นางก าไร ปานม่วง 
1,601 สพป.ปทมุธานี เขต 1 จารุศรบ ารงุ นางจันทร์ฉาย บุรพลชัย 
1,602 สพป.ปทมุธานี เขต 1 จารุศรบ ารงุ นางบุปผา ค าดี 
1,603 สพป.ปทมุธานี เขต 1 จารุศรบ ารงุ นางสาวบุญธิชา โพธ์ิศร ี
1,604 สพป.ปทมุธานี เขต 1 จารุศรบ ารงุ นางสาวพชรมน เสียงใส 
1,605 สพป.ปทมุธานี เขต 1 จารุศรบ ารงุ นางสาวสาริกา ต๊ะแน่ว 
1,606 สพป.ปทมุธานี เขต 1 จารุศรบ ารงุ นางสาวอร์ดีพมิล โรจนาทวีสิทธ์ิ 
1,607 สพป.ปทมุธานี เขต 1 จารุศรบ ารงุ นายประเสริฐ อ่อนเงิน 
1,608 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดไก่เตี้ย นางสาวธนวดี ระดับ 
1,609 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดไก่เตี้ย นางสาวสุณี รินโยธา 
1,610 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดไก่เตี้ย นายสังวรณ์ เดชบัด 
1,611 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ นางมยุร ีพินจงสกุลดิษฐ 
1,612 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ นายพงศ์ศักดิ์ บางแก้ว 

 

 



๘๔ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,613 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 

(วรพงศ์อนุกลู) 
นางนวลธนา สุขปาน 

1,614 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางน้ าผึ้ง ฮ้อเจริญทรัพย ์

1,615 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางเนาวรัตน์ วงศ์ศุภบุตร 

1,616 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางสมมารถ จักปั่น 

1,617 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางสาวจินตนา อุผ า 

1,618 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางสาวนงนภัส เกงสาริกจิ 

1,619 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางสาวนงเยาว์ ก๋ามณี 

1,620 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางสาวปัทมา โกวิทย ์

1,621 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางสาวเยาวลกัษณ์ จ าปาศร ี

1,622 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางสาวสุนทรียา ศรีวรขันธ์ 

1,623 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางสุพรรณ ใจมั่น 

1,624 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นางอุบลรัตน์ สังข์ส าราญ 

1,625 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นายนที บุญคุ้ม 

1,626 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 
(วรพงศ์อนุกลู) 

นายสุรไกร ธรรมกุล 

1,627 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์ 
1,628 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางสาวรัติการ ขันค านันต๊ะ 
1,629 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางสาววิลาวรรณ โคตมะณี 
1,630 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางสาวอลิษา สบืสงิห ์
1,631 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดหน้าไม้ นางยุภา ปรีชานุกูล 
1,632 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ชุมชนวัดหน้าไม้ นางสิตานันท์ ยาทะเล 
1,633 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 69 นางวรรณภา วิวัฒนวานิชกุล 
1,634 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 69 นางสาวธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์ 

 

 



๘๕ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
1,635 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 69 นางสาวนริศรา อนุเวชวรางค์กูล 
1,636 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 69 นางสาวเปรมปวีร์  ปุลินเลิศพงศ์ 
1,637 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 69 นางสาวพจนา ยาค า 
1,638 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 69 นางสาวรัชฎา ศิลมั่น 
1,639 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 69 นางสาวอัจฉรา ประภูส ี
1,640 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 69 นางสาวอิศรา บูชาบญุ 
1,641 สพป.ปทมุธานี เขต 1 บางชวดอนุสรณ์ นางจุฑามณี เมยมงคล 
1,642 สพป.ปทมุธานี เขต 1 บางชวดอนุสรณ์ นางภาณุมาส กล่ าอยู่สุข 
1,643 สพป.ปทมุธานี เขต 1 บางชวดอนุสรณ์ นางสาวกาหลง ทัศนะ 
1,644 สพป.ปทมุธานี เขต 1 บางชวดอนุสรณ์ นางอัษฎาภรณ์ ฉอ้อนโฉม 
1,645 สพป.ปทมุธานี เขต 1 บางโพธ์ิใหม ่ นางสาวกรณ์ณัฐภัคร ์มูลคม 
1,646 สพป.ปทมุธานี เขต 1 บางโพธ์ิใหม ่ นางสาวจรรยาพร แซ่ตั้ง 
1,647 สพป.ปทมุธานี เขต 1 บางโพธ์ิใหม ่ นางสาวนิตยา โคตรโนนกอก 
1,648 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ นางเขมิกา อารญีาติ 
1,649 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ นางจีรพร จันอุไร 
1,650 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ นางจุฑามาส เสมสวัสดิ ์
1,651 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ นางไพรวรรณ แจ่มแจง้ 
1,652 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ นางยพุดี เฉลิมลา 
1,653 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ นางสายหยุด กจิสุวรรณ์ 
1,654 สพป.ปทมุธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ นางสาวปุญญิศา ผุสิตธโนดม 
1,655 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเกิดการอุดม นางบัณฑิตภรณ์ ศรีค าดา 
1,656 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเกิดการอุดม นางวริยาพัชร วรภัสร์สรากุล 
1,657 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเกิดการอุดม นางสาวจุฬารัตน์  บาริศร ี
1,658 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเกิดการอุดม นางสาวศศิมา ศรีสวัสดิ ์
1,659 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดจันทาราม นางสมบัติ พลอยศร ี
1,660 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดฉาง นางสาวกานดา ปานอ่อน 
1,661 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ กนกรัตน์ ฤทธิไชยกุล 
1,662 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ นางสาวอรวรรณ บรรพต 
1,663 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางกรณิกา คุ้นกลาง 
1,664 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางกานต์รวี ศรีนานอก 
1,665 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางจิราภรณ์  เกิดปราชญ ์
1,666 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางสาวจามรี ออกผล 
1,667 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางสาวดวงตะวัน ใจหมั่น 
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1,668 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางสาววนิดา ชาดีกรณ์ 
1,669 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางสาวอรทัย ผดุงสมัย 
1,670 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นายวทัญญู  สุทัตโต 
1,671 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นายวิฑูรย์ จันทะไพร 
1,672 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นายสมศักดิ ์อัมพรวิสิทธ์ิโสภา 
1,673 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดนาวง นายไชยวิทย์ เกดา 
1,674 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ ์ นางจีรนันท์ ม่วงพิณ 
1,675 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ ์ นางบุญเตือน ข าประถม 
1,676 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดบัวหลวง นางพัชรินทร์ พวงบุบผา 
1,677 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดบัวหลวง นางสมหมาย วัฒนธ ารงค์ 
1,678 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดบัวหลวง นางสุภาภรณ์ แสงวุฒ ิ
1,679 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดบัวหลวง นายธานัน เขมะวานิช 
1,680 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดบางพูน นางสาวมารมีารถ กาดู 
1,681 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดเปรมประชากร นายสุรเชษฐ์ วงศ์ประชา 
1,682 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดพืชนิมิต นางดุษณีย์ ปลังกลาง 
1,683 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดพืชนิมิต นางสาวจริะพันธ์ุ ปากวิเศษ 
1,684 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดพืชนิมิต นางสาวแพรวรุง่ ศรีประภา 
1,685 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดพชืนิมิต นางสาวศิรประภา ธาตุดี 
1,686 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดพืชนิมิต นางสาวอรวรรณ พุดมอญ 
1,687 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดพืชนิมิต นางอรวรรณ ปานจ ารูญ 
1,688 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) นางสาวจุฑาพร แก้วดี 
1,689 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสว่างภพ นางสาวศันสนีย์ พรมงาม 
1,690 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสะแก นางติภาพร พัชรนุกลูการ 
1,691 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสะแก นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม 
1,692 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสะแก นางสาวอรัชพร ละมุดทอง 
1,693 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสะแก นายเสนอ เจรญิธรรม 
1,694 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสามัคคิยาราม นางละม้าย มะลทิอง 
1,695 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสามัคคิยาราม นางสาวณัชชา เพทไสย 
1,696 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสามัคคิยาราม นางสาวปฐมพร บรรจง 
1,697 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสามัคคิยาราม นางสาวปรีญา บุญไพโรจน ์
1,698 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสามัคคิยาราม นางสาวรสรินทร ์คงใจมั่น 
1,699 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสามัคคิยาราม นางสาวสมพร อุ้มญาติ 
1,700 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสามัคคิยาราม นายเจษฎา ซาตะนัย 
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1,701 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสามัคคิยาราม นายณัฐภัทร แก้วบัวโฮม 
1,702 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสุทธาวาส นางจิรภา ชูเลิศ 
1,703 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสุทธาวาส นางเรณู สถิรวุฒิพงศ์ 
1,704 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสุทธาวาส นางสาวลัดดา ผาดไพบูลย ์
1,705 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสุวรรณจินดาราม นางศิวพร แสงพลาย 
1,706 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสุวรรณจินดาราม นางสาวสุกญัญา ณ ล าปาง 
1,707 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดสุวรรณจินดาราม นางสุภาวดี ทองพลอย 
1,708 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดหงสป์ทุมาวาส นางสาวสินีนาฏ ทองวัฒนา 
1,709 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วัดอู่ข้าว นางสาวอัญชุลี รัตนพร 
1,710 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2502 นางภัทธิภา อุ่นละม้าย 
1,711 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2502 นางสนอง กัสนุกา 
1,712 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2503 นางเอื้ออารีย์ ถินนอก 
1,713 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2504 นางสาวนันทวรรณ มีอนันต ์
1,714 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2505 นางสาวกมลวรรณ รวมทรพัย ์
1,715 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2506 นางสมหมาย มาลัย 
1,716 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2507 นางสมพร ศรสีวัสดิ ์
1,717 สพป.ปทมุธานี เขต 1 วันครู 2508 นายสมพร สนธิเพ็ชร 
1,718 สพป.ปทมุธานี เขต 1 สว่างราษฎรบ์ ารุง ว่าที่ร.ต.ธีรพล ทวี 
1,719 สพป.ปทมุธานี เขต 1 สุเหร่าใหม่เจรญิ นางสาวเมขลา ถ่ินวิมล 
1,720 สพป.ปทมุธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อปุถัมภ์ นางจีรวรรณ เที่ยงน่วม 
1,721 สพป.ปทมุธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อปุถัมภ์ นางมณีรัตน์ พรหมรินทร ์
1,722 สพป.ปทมุธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาวจตุพร เจ้าทรัพย ์
1,723 สพป.ปทมุธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อปุถัมภ์ นางสาววงศ์มณ ีโมราชาติ 
1,724 สพป.ปทมุธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อปุถัมภ์ นายยุทธการ ขวัญวรากุล 
1,725 สพป.ปทมุธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อปุถัมภ์ นายวรรลบ โควินทะสุด 
1,726 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร นางสาวนฤมล  ธนสีลังกรู 
1,727 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร นางสาวมนสันันท ์สรุินทร ์
1,728 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ชุมชนวัดท าเลทอง นางสาวณัชชา  เรียงสา 
1,729 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ชุมชนวัดท าเลทอง นางสาวรักษิกา  สุร าวรรณ์ 
1,730 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ชุมชนวัดท าเลทอง นางสาวสปุราณี  เพชรช่วย 
1,731 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ชุมชนวัดท าเลทอง นางสาวสุพัตรา โฉมสม 
1,732 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ชุมชนวัดท าเลทอง นางสาวสุวรรณา  พงษ์ผ่องพูล 
1,733 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ทองพลูอุทิศ นางวริฏฐิสา  ทัศคร 
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1,734 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ทองพลูอุทิศ นางศรินทิพย ์ นรสิงห ์
1,735 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ทองพลูอุทิศ นางสมฤทัย  ณ ระนอง 
1,736 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ทองพลูอุทิศ นางสาวกุลนิษฐ ์ บัวมาก 
1,737 สพป.ปทมุธานี เขต 2 ทองพลูอุทิศ นางสาวพรรณนิภา  ค าพรมมา 
1,738 สพป.ปทมุธานี เขต 2 วัดลาดสนุ่น นางสาวทานวีร ์ สุกใส 
1,739 สพป.ปทมุธานี เขต 2 วัดลาดสนุ่น นางสาวรุ่งนภา  ปาสานะโก 
1,740 สพป.ปทมุธานี เขต 2 วัดศรีคัคณางค์ นางนาตยา  บุญประสงค์ 
1,741 สพป.ปทมุธานี เขต 2 วัดศรีคัคณางค์ นางสาวพรปวีณ์  สีแดง 
1,742 สพป.ปทมุธานี เขต 2 วัดสุขบุญฑริการาม นางสาวจุฑารัตน์  แตงอ่อน 
1,743 สพป.ปทมุธานี เขต 2 อยู่ประชานุเคราะห ์ นางฑัศดาพร  ลองชัย 
1,744 สพป.ปทมุธานี เขต 2 อยู่ประชานุเคราะห ์ นางยุพาพร  แจ้งไพร 
1,745 สพป.ปทมุธานี เขต 2 อยู่ประชานุเคราะห ์ นางสาวนิตยา  โชติช่วง 
1,746 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านคอกช้างพัฒนา นายนภนันท์  เอี่ยมอ านวย 
1,747 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านปากน้ าปราณ นางวาสนา  ยังสุ่ม 
1,748 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านสามกระทาย นางปภากร จ าเนียรกุล 
1,749 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านสามกระทาย นางสาวจริาภรณ์  คีรีนิล 
1,750 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองจิก นงสาวกรปภา  นิลประดับ 
1,751 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองจิก นางสิรมิา  ทองใบ 
1,752 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองจิก นายอ าพร  ทองบาง 
1,753 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองเตาปูน นายสุชาติ  ขวัญเมืองแก้ว 
1,754 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางชลพันธ์ุ  วิจิตร 
1,755 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางปิยะนันท ์ เที่ยงทัน 
1,756 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางพัฒนา  สาล ี
1,757 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางวิไลวรรณ  ใกล้ชิด 
1,758 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางศิริกาญจน ์ กล่อมสกบุ 
1,759 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางสาวกนกนุช  สาระโท 
1,760 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางสาวกัณทิมา  ชอบชู 
1,761 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางสาวเกษฎาพร  วิเศษชาติ 
1,762 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางสาวณัฐทิชา  สุกแก้ว 
1,763 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางสาวนิชนภิา  เลือดแกง 
1,764 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางสาวปราณี  ชูศรี 
1,765 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางสาววรติทัต  นทอง 
1,766 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางสาวศิริมล  กาลกชา 
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1,767 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางสุภาภรณ์  ปทุมเพชร 
1,768 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นางอมรรัตน์  สืบสุทธา 
1,769 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นายธวัช  เซี่ยงฝอง 
1,770 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นายสมคิด  สดสะอาด 
1,771 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี นาวสาวพิมพ์พิชา  ศรีวิลัย 
1,772 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองยิงหม ี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  สุขประเสริฐ 
1,773 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สามแยกป่าถล่ม นางสาวเบญจรวรรณ  ค าไท้ 
1,774 สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 บ้านทุ่งแฝก นางมธุรสร  จันทร์ธรรม 
1,775 สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 บ้านทุ่งแฝก นางสาวประไพพร  คลองมีคุณ 
1,776 สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 บ้านพระปรง นางกาญจนา  มั่นมี 
1,777 สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 บ้านพระปรง นางเตือนใจ  แดงน า 
1,778 สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 บ้านพระปรง นายพัฒนา  สุรหีะ 
1,779 สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 บ้านพระปรง นายสมถวิล  รัตนวัชรากร 
1,780 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางกฤษณา เอี้ยวงศ์ 
1,781 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางดวงกมล เบญจกลุ 
1,782 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางธนพร แงะสมัฤทธ์ิ 
1,783 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางนินูรอัยนี นิกุโน 
1,784 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางประไพ กาญจนสมจิตต์ 
1,785 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางยามุสนี มซูอ 
1,786 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางเรวดี ชูสกลุวงศ์ 
1,787 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางวันเพ็ญ มณีโชต ิ
1,788 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางสาวเจะแอเสาะ อาล ี
1,789 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางสาวนัฐธวรรณ งามแข 
1,790 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางสาวยาวาตี ดือเร๊ะ 
1,791 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางสาวฮาบาเซาะ มะหะหมัด 
1,792 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นางอัจฉราทิพย์ ทองข า 
1,793 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นายพิทักษ์ เข้ียวแก้ว 
1,794 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นายหามะ สาและ 
1,795 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอทุิศบ้านดอนยาง นายอดินันท์ มะเซง็ 
1,796 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางเกยรู อโนทิพย ์
1,797 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางจุฑานุช รัตนบุตรศร ี
1,798 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางประเวียง สุขชุม 
1,799 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางปาติน เจะสมาแอ 
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1,800 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางมนัสวัน ศิริวงศ์ 
1,801 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางยุพา แดงประดับ 
1,802 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางศุภมาส สิงห์โฆษิต 
1,803 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวจรุี ปานพิมเสน 
1,804 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวณัฏฐาพร รัตนค า 
1,805 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวนันทวรรณ อัมภรัตน์ 
1,806 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวนิรอมา มะเกะ 
1,807 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวพณณกร ราชแก้ว 
1,808 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวรสลิน สาดีน 
1,809 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวสริิพร ศิริโทวัย 
1,810 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวสรุีพร พุดสาย 
1,811 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางอัญญรัตน์ หลีเส็น 
1,812 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางอารีย์ สงักุนะ 
1,813 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นายพงศักดิ์ ศีลบุตร 
1,814 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นายสราวุฒิ อินทกาศ 
1,815 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาแลกมุ ิ นางมารเียาะ ดาแม 
1,816 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาแลกมุ ิ นางสาวเชอรี สิงตระ 
1,817 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาแลกมุ ิ นางสาวมาเรียม หล าดีน 
1,818 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาแลกมุ ิ นางสุภาภรณ์ ปิ่นละมัย 
1,819 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหย ี นายมะเปาซี โตะแม 
1,820 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเกาะหม้อแกง นางปิยะนุช แก้วประสพ 
1,821 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองช้าง นายซุลกิฟล ีหะยีดือราแม 
1,822 สพป.ปัตตานี เขต 1 บา้นคลองช้าง นายยุทธนา วาโยหะ 
1,823 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านค่าย นางนูรออัยน ีเรืองจรูญศร ี
1,824 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านค่าย นางราตรี ทองเกลี้ยง 
1,825 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านค่าย นางสาวชลธิชา วาจิ 
1,826 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกหมัก นางกัญญาวีร ์เกื้อภาระ 
1,827 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกหมัก นางกัญฐิมาภรณ์ คชพันธ์ 
1,828 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกหมัก นางชัฎฌนาลัย สีแก้ว 
1,829 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกหมัก นางรอฮานี มาแล 
1,830 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกหมัก นางสาวชนกนาฎ จันทร์แสง 
1,831 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกหมัก นางสาวดวงแข แก้วละเอียด 
1,832 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกหมัก นางสาวนภิศนันท์ พรหมด าเนิน 
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1,833 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกหมัก นางสาวพนิฐตา สุกหย ู
1,834 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกหมัก นางสาวอุษา แก้วมณ ี
1,835 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านจะรังบองอ นายอับดุลเลาะ มะมิง 
1,836 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางธนพร มณีประวัติ 
1,837 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางกอลเียาะ หะยียุนุ 
1,838 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางฉลวย อินทรเพชร 
1,839 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางซูรัยดา ดือราแม 
1,840 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางรัชคติ ข้อมงคลอุดม 
1,841 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางวิจิตรา หน่อทอง 
1,842 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางสมจิต วิริยะบญุญาเกียรต ิ
1,843 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางสาวอารีนา มะแซ 
1,844 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางสุธารัตน์ วิเศษ 
1,845 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางหะมีดะ บือราเฮง 
1,846 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธ์ิ นายสิริชอน หะยเีหาะ 
1,847 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก นางสาวนินรลุฮูดา แวสามะ 
1,848 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ าด า นางกษมา กราซุย 
1,849 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ าด า นางรอซีนี เจ๊ะสอเหาะ 
1,850 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ าด า นางรูฮานี งามแสงนรุักษ์ 
1,851 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน้ าด า นางอภิญญา แวสามะ 
1,852 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบางปลาหมอ นางโสภี แจ๊ะสอเหาะ 
1,853 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบาโงกาเซาะ นางสาวยุพดี เขียวจันทร ์
1,854 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบาโงกาเซาะ นางอารีนา บาโล 
1,855 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบาโงกาเซาะ นายเมหมุด เจะสน ิ
1,856 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางนิรัตร์ดา ฮเูซ็น 
1,857 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางแยะนะ หามะ 
1,858 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางวัฒนา หะยีเลาะ 
1,859 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางสาวจรรยา ปิ่นคง 
1,860 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางสาวซาวาตี ดอเลาะ 
1,861 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางสาวปาตีเมาะ มะล ี
1,862 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางสาววันนูรีฮะห ์ลาเต๊ะ 
1,863 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา ว่าที่ ร.ต.หญิงกุลธิดา พงศ์พิริยภักดี 
1,864 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นางนาซีบาห์ กูจ ิ
1,865 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นางล าดวน สุวรรณมณี 
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1,866 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นายยูโชะ สาแม 
1,867 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นายแวสะมาแอ แวเด็ง 
1,868 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นายหมิมะ เดหน ิ
1,869 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเปียะ นางกุสมา สะน ิ
1,870 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเปียะ นางสาวพารินดา สานา 
1,871 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเปียะ นางสาวอภิรด ีอับดุลเล๊าะ 
1,872 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางจิณท์วรา นฤมิตชิตนันท์ 
1,873 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางจินดา จิตมานะ 
1,874 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางฉันทนา โชติพันธ์ 
1,875 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางทิพณภา ต่างใจ 
1,876 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางนูรไอนี สามะ 
1,877 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางมะปเูสาะ หะยีมะ 
1,878 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางมารีย๊ะ ยูนุ 
1,879 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางรุสมี สามะ 
1,880 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางวันวิสาข์ พิชิตเวชยัน 
1,881 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางแวสะรปีะห ์หะยีเหาะ 
1,882 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางสาวปีนะห ์หะยียูโซะ 
1,883 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางสาวฮาสียะห์ สะน ิ
1,884 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นางอุษา แบรอ 
1,885 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบ ี นาวโซเฟียห์ ลอเดง็ 
1,886 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านหัวคลอง นางสาวซารสิา อุโน 
1,887 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านหัวคลอง นางสาวนูรซัมีย ์มะยโูซ๊ะ 
1,888 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านหัวคลอง นางสาวนูรซี๊ะ มะเดง็ 
1,889 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านหัวคลอง นางสาวเปาว์ซียะห ์มะล ี
1,890 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านหัวคลอง นางสาวรอฮานิง มือเก๊าะ 
1,891 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านหัวคลอง นายสุทธิภัทร์ ทองค า 
1,892 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางทัศนีย์ หามะ 
1,893 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางนูรีดา สะแลแม 
1,894 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางแวสากีนะ ดาโอะ 
1,895 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางสาวจิตรา มณีวิทย์ 
1,896 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางสาวนูรล์ัยลา คาร ี
1,897 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางสาวมาซเีตาะห์ กปู ิ
1,898 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางสาวมารียะห์ เจะโซะ 
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1,899 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางสาวรสริน วัชรพลางกรู 
1,900 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางสาวรอซาน แวจิ 
1,901 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางสาวแวอัสนีย์ แวหะมะ 
1,902 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นางอาซีเยาะ ดือราแม 
1,903 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พฒันวิทย ์ นายอุเซ็ง จิตอซอ 
1,904 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางจินตนา คงสาล ี
1,905 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางนัตติยา สีหน ู
1,906 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางนายูฮัน กูจ ิ
1,907 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางสาวนูรีฮะ สะมะแอ 
1,908 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางสาวบุศรินทร ์ปิริยะ 
1,909 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางสาวอินทรดา แก้วโรจน ์
1,910 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางสุวารี ณ พัทลงุ 
1,911 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางอ าไพ มีหิ้น 
1,912 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นางกัสมีนี สะมะแอ 
1,913 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นางขนิษฐ่า แสนสุดา 
1,914 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นางช่อพิศ สุวรรณโน 
1,915 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นางฝาติมะ อาแว 
1,916 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นางรูสลาวาตี อาสัน 
1,917 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นางสาวฮาลเีมาะห ์อ ามาตย ์
1,918 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นางฮาซานา สาเระ 
1,919 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นายนิเซะ แวสามะ 
1,920 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นายมดามัดรสุลี หะ 
1,921 สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหรัง่ นางฮามีดะห์ อาแว 
1,922 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางโนรีซะ มามะ 
1,923 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาปีนะ ยุนุ๊ 
1,924 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวจุฑาทิพย ์โชติช่วง 
1,925 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวญีฮาดา ดือราแม 
1,926 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวทิฆัทพร วิวัฒนาประสิทธ์ิ 
1,927 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวนิรอฮานา นิเซะ 
1,928 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวปาริดา มามะ 
1,929 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวรอสียะห์ สาแม 
1,930 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวอิฟตีซาน ดือราโอะ 
1,931 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางอัฆณีญา ทิพย์กองลาศ 
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1,932 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นายกนกพล หริัญวิริยะ 
1,933 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นายนพรัตน์ เกื้อภาระ 
1,934 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นางกาญจนา อ่อนศรีทอง 
1,935 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นางเจะ๊อามีนะห์ ลาเตะ 
1,936 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นางเฉลมิขวัญ หะมะ 
1,937 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นางดาลัด กิ่งพะโยม 
1,938 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นางนุสไลลา หามะ 
1,939 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นางสาวซีตีรอกีเยาะ ดอเลาะ 
1,940 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นางสาวรุ่งนภา เลี่ยมเสง้ 
1,941 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นางสาวฮาซานะ ดาราเม็ง 
1,942 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นายธนวัฒน์ แก้วขาว 
1,943 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถิตย์ชลธาร  นายมาหะมะ ลาเตะ 
1,944 สพป.ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี นางซูรียาต ีอัศศอลีฮีน 
1,945 สพป.ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี นางสาวพิมมาศ พรหมพันธ์ 
1,946 สพป.ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี นางสาวฮาญาตี หยีมะย ิ
1,947 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านควนแปลงง ู นางฐิติกานต์ มุทาพร 
1,948 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านควนแปลงง ู นางมาเรียม บาราเฮง 
1,949 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านควนแปลงง ู นางโยวารีย๊ะ ตาเละ 
1,950 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านควนแปลงง ู นางสาวโนรซีัน ดอม ิ
1,951 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านควนแปลงง ู นางสาวไนยนิง เจะมะ 
1,952 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านควนแปลงง ู นางสาวสจุรรยา อินชะนะ 
1,953 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านควนแปลงง ู นางอภิรดี สกลุทอง 
1,954 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านตันหยง นางกีสมียาวาตี เจ๊ะมเูก็ง 
1,955 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านตันหยง นางยาวีต้า โนะ 
1,956 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านตันหยง นางวิยะดา โทบุร ี
1,957 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านตันหยง นางสาวกรรณิกา อนิสงค์ 
1,958 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านตันหยง นางสาวจุไร บญุธรรมโม 
1,959 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านตันหยง นางสาวอาอีซาห ์หะยเีตะ 
1,960 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านตันหยง นางสุรสัสา บุษบงค์ 
1,961 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านบาโงฆาดิง นางซาปีนะ สน ิ
1,962 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านป่าบอน นางกิ่งกาญจน์ เด็น 
1,963 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านป่าบอน นางจุฑารัตน์ รักทรัพย ์
1,964 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านป่าบอน นางภานุมาศ พูนเพียร 
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1,965 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านป่าบอน นางสาวนิภาพรรณ ศรีอินทร ์
1,966 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปาลสั นายอาดาม วันสามัญ 
1,967 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านม่วงเตี้ย นางสาวทิศา ทองบุญ 
1,968 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านยางแดง นางจรินทร์ยา นาคบุตร 
1,969 สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดบันลือคชาวาส นางลินลา ค าคง 
1,970 สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดบันลือคชาวาส นางสาวอุบลรัตน์ บุญภิรมย ์
1,971 สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดบุพนิมิต นางถนอม อ้นยะลา 
1,972 สพป.ปัตตานี เขต 2 สมเดจ็หลวงพอ่ทวดวัดช้างให้ นางอุไร ชูช่วย 
1,973 สพป.ปัตตานี เขต 2 อนุบาลยะรัง นางสาวตอฮีเราะ ดือเระ 
1,974 สพป.ปัตตานี เขต 2 อนุบาลยะรัง นางสาวยามีละห์ ดือเระ 
1,975 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าช้างวิทยาคม นางวาสนา  เฉลิมกจิ   
1,976 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 

(พิบลูประเสรฐิวิทย์) 
นางศิวัตรา  พลรักษ์ 

1,977 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 
(พิบลูประเสรฐิวิทย์) 

นางสาวปาริฉัตร  ศรีศิริกลุ 

1,978 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง 
(พิบลูประเสรฐิวิทย์) 

นางอนันรัตน์  ทัยธิษา 

1,979 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านคู้คด นางจิรกานต์  สุขเพ็ชร ์
1,980 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านคู้คด นางสาวปิยวรรณ   ประสงค์เงิน 
1,981 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านคู้คด นายอ าคา  แดงนกขุ่ม 
1,982 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านดอนข่อย 

"คงสมโอษฐ์ราฎรบ์ ารงุ" 
นางสุมณฑา  ตั้งทรัพย ์

1,983 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชาสามัคคี นางสาวทิพวรรณ  ผดุงวงษ์ 
1,984 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรพินิตพิทยาคาร นางสาวยอดอ้อย  ยุต๋ี 
1,985 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรพินิตพิทยาคาร นางสาวสมสมร  ลายพิกุน 
1,986 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา 

(กล่อมสกุลอทุิศ) 
นางทิพย์รัตน์  นันหัดทัย 

1,987 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา 
(กล่อมสกุลอทุิศ) 

นางแสงเดือน  สิทธิศักดิ ์

1,988 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา 
(กล่อมสกุลอทุิศ) 

นายสรรเสรญิ  อรรถเนตร 

1,989 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อยวิทยาภูมิ นางสาวจริชญา  เกิดมูล  
1,990 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดช่างเหลก็ (พิบลูเกียรติ) นางพงศ์เพชร  แนบกลาง  
1,991 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดบางเพลิง นางเกษม  เฉลมิฉัตร 
1,992 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดบางเพลิง นางนาตยา  ศรประสิทธ์ิ 
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1,993 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดบางเพลิง นางบุษราภรณ์  กฤตภคะ 
1,994 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดบางเพลิง นางพัฒนฉัตร  เพ่งสุข 
1,995 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดบางเพลิง นางสาวสุนีย์  ช่างปั้น 
1,996 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดพรานนก นางธัญชนก  โยธิการ์ 
1,997 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดพรานนก นางนิตยา  เจริญสุข 
1,998 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดลาดประทุมคงคาราม นางอัมพร  ฉายบุ 
1,999 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดเศวตศิลาราม นายชาญชัย  ฉายบุ 
2,000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดหนองบัว นางสาวจันทร์ธิมา  จิตสกลุชัย 
2,001 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล นางสาวฐิตาภรณ์  ดิษสระ 
2,002 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางกนกวรรณ  สระรักษ์  
2,003 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสาวกรัณฑรัตน์  จ าเนียรพันธ์ุ 
2,004 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสาวมาล ี หล่อประเสริฐ 
2,005 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค 
2,006 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสุจิตตา  คงคารักษ์ 
2,007 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา นางฉวีวรรณ  สุภสุข 
2,008 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านบางพล ี นายไสว  แววเพ็ชร 
2,009 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดทางยาว นางสุพรรณี สุขสุแพทย ์
2,010 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดทางยาว นายธรรมรัตน์ เขียวสด 
2,011 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดทางยาว นายสุรินทร์ กิจเฉลา 
2,012 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดสนามไชย นางก าไร จิตรญีาติ 
2,013 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดสนามไชย นางนารี แก้วแสงเอก 
2,014 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดสนามไชย นางน้ าค้าง เหมอืนเพชร 
2,015 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดสนามไชย นางสลักจิต ศรีอินทวงษ์ 
2,016 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดสนามไชย นางสิรพีร ธนูศร 
2,017 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดสนามไชย นายกฤชา สุทธิธนาชิต 
2,018 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดสนามไชย นายสิทธิ เหมือนเพชร 
2,019 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี(ประชารฐัอนุสรณ์) นางแฉล้ม เพิม่พูน 
2,020 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี(ประชารฐัอนุสรณ์) นางสาวพชรพรรณ จิดาจักร 
2,021 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี(ประชารฐัอนุสรณ์) นางสาวมนสันันท ์ไม้อบเชย 
2,022 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี(ประชารฐัอนุสรณ์) นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมรินทร ์
2,023 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี(ประชารฐัอนุสรณ์) นางสาวลาวัณย ์เรืองปราชญ ์
2,024 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี(ประชารฐัอนุสรณ์) นางสาวฮุสนา เรืองปราชญ ์
2,025 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านไร่อ้อย นางสาวกนิษฐา  กาลินา 
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2,026 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านไร่อ้อย นางอรัญญา  สุขเกษม 
2,027 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านอิงโค้ง นางรัศม ี มานีคาน 
2,028 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านแวนโค้ง นางพวงเพชร  ชัยแก้ว 
2,029 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านสะแล่ง นางนิรมล  เช่ียงแรง 
2,030 สพป.พะเยา เขต 2 ราชานุเคราะห ์ นายภาณุวงศ์  ชัยวร 
2,031 สพป.พะเยา เขต 2 อนุบาลแมเ่ปิน นางสาวภัทรภร  สมควร 
2,032 สพป.พังงา เขต 1 บ้านดอน นางสาวประทุม  พรหมเพ็ชร 
2,033 สพป.พังงา เขต 1 บ้านตากแดด นางอุมาพรรณ  เพ็ชทูล 
2,034 สพป.พังงา เขต 1 บ้านในวัง นางวิภาวดี  ชกสินธ์ุ 
2,035 สพป.พังงา เขต 1 บ้านบางหว้า นายนรินทร ์ ด าฤธ์ิ 
2,036 สพป.พังงา เขต 1 เมืองพังงา นางมณรีัตน์  เร็วเรียบ 
2,037 สพป.พังงา เขต 1 เมืองพังงา นางวารุณี  พ่านปาน 
2,038 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านปากเหมอืง นางทรงนาถ  จันทร์กลับ 
2,039 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านปากเหมอืง นางสมมุ่ง  เสง้เลี่ยม 
2,040 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านปากเหมอืง นางสาวปรียา  เรืองอินทร ์
2,041 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านปากเหมอืง นางโสณิศวธา  อนันตวงศ์ 
2,042 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านปากเหมอืง นายธีระยุทธ  เสนาทับ 
2,043 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านไสกุน นางค าจิต  เรืองศร ี
2,044 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านไสกุน นางวนิดา  วัฒนวิจิตร 
2,045 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านไสกุน นางสุจริา  ชูด า 
2,046 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านหยีในสามัคคี นางสาวศิริพรรณ  ชูทอง 
2,047 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดนาแดง นางเพลินใจ  ช่วยบ ารุง 
2,048 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดนาแดง นางภานิพรรณ  ดวงจักร ์
2,049 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดพิกุลทอง นางพรทพิย ์ เสนาทบั 
2,050 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดพิกุลทอง นางเสาวนีย์  ชัยฤกษ์ 
2,051 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดพิกุลทอง นายไพโรจน ์ แก้วเสือ 
2,052 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดโพเด็ด(พุมพูนพิทยา) นายสถาพร  เรืองรัตน์ 
2,053 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดวิหารเบกิ(กาญจนกลุ) นางวรรณี  อ่อนคง 
2,054 สพป.พัทลุง เขต 1 อนุบาลพทัลงุ นางทศพร  ตันติกานต์กุล 
2,055 สพป.พัทลุง เขต 2 ไทยรัฐวิทยา 23 นางทักษิณา  เทพประสิทธ์ิ 
2,056 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านเกาะทองสม นางสาวอรอนงค์  แซ่อุ้ย 
2,057 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านเกาะทองสม นางอภิสรา  ทองสง 
2,058 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านโคกทราย นางจารุวรรณ  ขติยะสุนทร 

 



๙๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,059 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านร่มโพธ์ิไทร นางชุติกาญจน ์ กนิษฐ์สกลุ 
2,060 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านร่มโพธ์ิไทร นางสาวเจนจริา  กลับด ี
2,061 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดเขาวงก์ นายสมศักดิ ์ กิจวัง 
2,062 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดเขาวงก์ นายอับดลเหลาะ  เศรษฐสุข 
2,063 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดโตนด นางศิริจรรยา  หนูอินทร ์
2,064 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดปลักปอม นางสูใบดะ  กิจวัง 
2,065 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า 

(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 
นางเครือวัลย ์ จริยภัครติกร 

2,066 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า 
(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 

นางสาวธัญญลักษณ์  วรพันธ์ 

2,067 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า 
(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 

นางสาวสุดารัตน์  เรียวหอม 

2,068 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแก้ว นางมนัติญา  ซิ้วเตีย 
2,069 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแก้ว นางละออ  ซิ้วเตีย 
2,070 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแก้ว นางสาวนฤมล  มูสิกะสง 
2,071 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแก้ว นางสาวเสาวนิตย์  ชูแก้ว 
2,072 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแก้ว นางหทัยรัตน์  คงประสิทธ์ิ 
2,073 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแก้ว นางอาภรณ์  สมบัติมาก 
2,074 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านวังกระดี่ทอง นางทศพร  ศรีสวัสดิ ์
2,075 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองถ้ า นางวีรดา  พานิชผล 
2,076 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองถ้ า นางศรีไพร  ศรีระวัตร 
2,077 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองถ้ า นายอ านวย  คุ่ยเจรญิ 
2,078 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองพง นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธ์ิ 
2,079 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองพง นางค ารัก  โพธิบัต ิ
2,080 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองพง นางสาวบงกช  เนตรค า 
2,081 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองพง นายชาตรี  เหมะชยางกรู 
2,082 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองพง นายอารักษ์  โพธิบัต ิ
2,083 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองสะแก นางอรพิน  เพ็ชรโต 
2,084 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางปฤษณา  ศรีปญัญา 
2,085 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางลัคณา  ก๊กพิทักษ์ 
2,086 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางวิรัต  ชาญณรงค์ 
2,087 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางสะอาด  ต่อพันธ์ 
2,088 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางสัตริยาภรณ์  บุญวัฒน ์
2,089 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางสาวชุลีภรณ์  บุญเรศ 
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2,090 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางสาวปวีณา  ไพศาลสุขสมบูรณ์ 
2,091 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางสาวพจนา  บุญคุ้ม 
2,092 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางสาวสาลิน ี เขียวแก้ว 
2,093 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพจิิตร นางสุรสัวด ี ด่านพิไลพร 
2,094 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลโพธ์ิประทับช้าง 

(ทุ่งใหญ่) 
นางศิริภรณ์  ขุมเพ็ชร 

2,095 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลโพธ์ิประทับช้าง 
(ทุ่งใหญ่) 

นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ 

2,096 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านเขาพระ นางกาญจนา  กองสงัข์ 
2,097 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านหนองแขม นางวิภา  วีระพันธ์ 
2,098 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดเขาทราย นางวลัยภรณ์  รวบสงิห์ทอง 
2,099 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดเขาทราย ว่าที่ ร.ต.ศรัณย ู เมฆอรุณกมล 
2,100 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังหว้า นางบุษกร  จิตรักวงศ์สกุล 
2,101 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังหว้า นางสาวศิริญาภรณ์  จันทร์เรียน 
2,102 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดใหม่ดงเจรญิ นางยุภาวด ี เกลียวทอง 
2,103 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดใหม่ดงเจรญิ นางสาวชญานิศ  เลิกจันทร ์
2,104 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดใหม่ดงเจรญิ นางส าเนียง  กัลยา 
2,105 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดใหม่ดงเจรญิ นางสุนัทนาวด ี เหล่าเรือง 
2,106 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองเตย นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณผ ู
2,107 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางธัญพร  พูลทวี 
2,108 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางพรทพิย ์ อ่อนดีกุล 
2,109 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางละเอียด  มากล้น 
2,110 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางสาวปนัดดา  จตุรทิศ 
2,111 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางสาวพรพรรณ  ศรีคล้าย 
2,112 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางสาวสุพัตรา  ระวาส 
2,113 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านตระแบกงาม ว่าที่ร้อยตรหีญงิชไมพร  พรมม ี
2,114 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านหนองเหล็ก นางนัยนา  สุวรรณวัจน ์
2,115 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดหนองอ้อ นางณัฐนันท ์ ครุธดิลกานันท ์
2,116 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราชฏร์บ ารุง นางปภัชญา  อุบลอ่อน 
2,117 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราชฏร์บ ารุง นางวรรณา  วังคีรี 
2,118 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราชฏร์บ ารุง นางสาวรัตติกาล  บัวสิงค า 
2,119 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราชฏร์บ ารุง นางสิรินาถ  โค้วจิริยะพันธ์ 
2,120 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราชฏร์บ ารุง นายอดิศักด ์ ทะนันชัย 
2,121 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านพร้าว นางพิศมัย  ขุ้นศรี 

 



๑๐๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,122 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านพร้าว นางสีรุง้  ศรีชาทุม 
2,123 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านห้วยทรายเหนอื นางวันทนา  สุขมามอญ 
2,124 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ภูขัดรวมไทยพัฒนา นางจิรัชติกาล  วงษ์รักษ์ 
2,125 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดกระบัง นางสุพรรณี  โอคม ี
2,126 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดกระบังมังคลาราม นางฐิติรัตน์  วงศรีรักษ์ 
2,127 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดกระบังมังคลาราม นางนวลนภา  คมข า 
2,128 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดกระบังมังคลาราม นางสาวมรรจณา  สามิตร 
2,129 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดกระบังมังคลาราม นางสาวระพีพร  ราชรองเมือง 
2,130 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดกระบังมังคลาราม นางสาวศิรลิักษณ์  กล้าการขาย 
2,131 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านทุ่งเฟื้อ 

(เอมสะอาดอ านวย) 
นางสาวนาถธิดา  เจริญสุข 

2,132 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านยางน้ ากลัดใต้ นางสุธิมา  เทศถมยา 
2,133 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านหนองร ี นางสาวสุภาวดี  พูลสวัสดิ ์
2,134 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านแหลม นางละออง  แสงภู 
2,135 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร) นางวรรณภา  เสรรีักษ์ 
2,136 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดห้วยโรง 

(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 
นางสุกญัญา  อินทบุตร ์

2,137 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดอินทาราม นางสาวจิตตรา  หนูนาค 
2,138 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดอินทาราม นางสาวสริลพร  พึ่งเสนาะ 
2,139 สพป.เพชรบุรี เขต 2 นิคมสร้างตนเองเข่ือนเพชร 

(พิบลูสงเคราะห์ 1) 
นางสายใจ  เกื้อกูล 

2,140 สพป.เพชรบุรี เขต 2 นิคมสร้างตนเองเข่ือนเพชร 
(พิบลูสงเคราะห์ 1) 

นางแอนนา  หลบภัย 

2,141 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านหนองแขม นางสุร ี ทับล้อม 
2,142 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านหนองสะแก นางกฤษณา  สุขรักษา 
2,143 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านหนองสะแก นางปริศนา  กนกวรรณ 
2,144 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านห้วยไผ ่ นางมัทนา  วารี 
2,145 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านห้วยไผ ่ นางสาวธันยาภรณ์  มะพุก 
2,146 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านห้วยไผ ่ นายธรรมรัตน์  ธรรมรกัษ์ 
2,147 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านห้วยไผ ่ นายสาคร  บัวผุด 
2,148 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วัดหนองศาลา 

(ธรรมกรประสาท) 
นางชนาพร  วัดน้อย 

2,149 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้านถ้ าน้ าบัง นางสาวสมบรูณ์  ปิ่นปัก 
2,150 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางมณฑิรา  อั้งน้อย 

 



๑๐๑ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,151 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางมณฑิรา อั้งนอ้ย 
2,152 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางรัดธาดา  หารวันนา 
2,153 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางรัดธาดา หารวันนา 
2,154 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวชลิตา  แก้วแดง 
2,155 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวชลิตา แก้วแดง 
2,156 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวนงลักษ์ สนเข็ม 
2,157 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวนงลักษณ์  สนเข็ม 
2,158 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวปัทมา  วิรัชลาภ 
2,159 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวปัทมา วิรัชลาภ 
2,160 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านห้วยระหงส ์ นางนภัส  สาฆ้อง 
2,161 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านห้วยระหงส ์ นางนภัส สาฆ้อง 
2,162 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านอุ่มกะทาด นางภัทราพร  บุญเกิด 
2,163 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านอุ่มกะทาด นางภัทราพร บุญเกิด 
2,164 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านโคกกรวด นายไตรฤทธ์ิ  อินทพาส 
2,165 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านโคกกรวด นายไตรฤทธ์ิ อินทพาส 
2,166 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านโคกส าราญ นางสาวจิตราพร  ยวนยี 
2,167 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านโคกส าราญ นางสาวจิตราพร ยวนยี 
2,168 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านตะกุดไผ ่ นางนิศรา  รักษาศร ี
2,169 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านตะกุดไผ ่ นางนิศรา รักษาศร ี
2,170 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านตะกุดไผ ่ นางวรรณนิศา  ทวีขวัญ 
2,171 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านตะกุดไผ ่ นางวรรณนิศา ทวีขวัญ 
2,172 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านน้ าร้อน นางปริศนา  คล้ าวิลัย 
2,173 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านน้ าร้อน นางปริศนา คล้ าวิลัย 
2,174 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านเนินสวรรค์ นางสาววราพร  ตันติบูล 
2,175 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านเนินสวรรค์ นางสาววราพร ตันติบลู 
2,176 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านรวมทรัพย ์ นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ 
2,177 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านรวมทรัพย ์ นายยุทธชัย ยันต์วิเศษ 
2,178 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านล านารวย นางยุพา  วาโย 
2,179 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านล านารวย นางยุพา วาโย 
2,180 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านวังไผ ่ นางเพ็ญศิร ิ อาจจุฬา 
2,181 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านวังไผ ่ นางเพ็ญศิริ อาจจุฬา 
2,182 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านสระกรวด นางอุทัยวรรณ  ภู่กันงาม 
2,183 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านสระกรวด นางอุทัยวรรณ ภู่กันงาม 

 



๑๐๒ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,184 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวขาว นางสาวสปุราณี เทียรแพร 
2,185 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวขาว นางสาวสปุรานี  เทียนแพร 
2,186 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวทอง นายเอ็ม  อยู่สุข 
2,187 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวทอง นายเอ็ม อยู่สุข 
2,188 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางสาวหทัยรัตน์  ใจแพง 
2,189 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง 
2,190 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางสุจิตรา  ลีสินลา 
2,191 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางสุจิตรา ลสีินลา 
2,192 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 วัลลภานุสรณ์ นางสารกิา  ยันตวิ์เศษ 
2,193 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 วัลลภานุสรณ์ นางสารกิา ยันต์วิเศษ 
2,194 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้ก ู นางณีรนุช  สกุลณี 
2,195 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้ก ู นางสวรัตติกาล  มะหะหมัด 
2,196 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้ก ู นางสาวกนกกร  แซ่ก้วน 
2,197 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้ก ู นางสาวณภัค  พรประสิทธ์ิ 
2,198 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้ก ู นางสาวณัฏฐณิชา  ธนไพโรจน ์
2,199 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้ก ู นางสาวนันทนา  เสนุภัย 
2,200 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้ก ู นางสาววิลาวัณย์  ฆังคะรัตน์ 
2,201 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้ก ู นางสาวสุภาภรณ์  ปราณเกิด 
2,202 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้ก ู นางสาวอาซรูา  อูมา 
2,203 สพป.ภูเก็ต บ้านพรจุ าปา นางฑิฆัมพร  นคช 
2,204 สพป.ภูเก็ต บ้านพรจุ าปา นางสาวกิตติมา  มณีโชต ิ
2,205 สพป.ภูเก็ต บ้านพรจุ าปา นางสาวดรุณี  ทับมุด 
2,206 สพป.ภูเก็ต บ้านพรจุ าปา นางสาวทิพย์กมล  ชิตจันทร ์
2,207 สพป.ภูเก็ต บ้านพรจุ าปา นางสาวพฤด ี ชูวงศ์ 
2,208 สพป.ภูเก็ต บ้านพรจุ าปา นางสาววันไซนับ  แวดอเลาะ 
2,209 สพป.ภูเก็ต บ้านพรจุ าปา นางอาภรณ์  เจรญิวิวัฒนภักดี 
2,210 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นางสาวอมรรัตน์  หวังบรสิุทธ์ิ 
2,211 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นางสุขศร ี ส่งนอ้ย 
2,212 สพป.ภูเก็ต วัดเก็ตไฮ่ นางสมจิตต์  จิตเสร ี
2,213 สพป.ภูเก็ต วัดเก็ตไฮ่ นางสาวทิตติยา  เม้งเอียด 
2,214 สพป.ภูเก็ต วัดเก็ตไฮ่ นางสาวรัตนาดี  แม่นอุดม 
2,215 สพป.ภูเก็ต วัดเก็ตไฮ่ นางสาววารอดา  ทุมมาล ี
2,216 สพป.ภูเก็ต วัดเก็ตไฮ่ นางสาวอัญชลีภัสร์  พรหมทัตโต 

 



๑๐๓ 
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2,217 สพป.ภูเก็ต วัดเก็ตไฮ่ นางสาวฮารซีังฮ ์ ยาบา 
2,218 สพป.ภูเก็ต วัดเก็ตไฮ่ นายกฤษณะ  ค าพวง 
2,219 สพป.ภูเก็ต วัดเทพกษัตร ี นางสาวจริภา  ถิรินทรพงศ์ 
2,220 สพป.ภูเก็ต วัดมงคลวราราม นางวิไลลักษณ์  เชษฐพันธ์ 
2,221 สพป.มหาสารคาม เขต 1 อนุบาลมหาสารคาม นางพิศมัย ลาภมาก 
2,222 สพป.มหาสารคาม เขต 1 อนุบาลมหาสารคาม นางละมลุ จันทร์แป้น 
2,223 สพป.มหาสารคาม เขต 1 อนุบาลมหาสารคาม นางวีระวรรณ บุญพัดส่ง 
2,224 สพป.มหาสารคาม เขต 1 อนุบาลมหาสารคาม นางหนูพร ปะกสิังข์ 
2,225 สพป.มหาสารคาม เขต 1 อนุบาลมหาสารคาม นายชาคริต เดชโยธิน 
2,226 สพป.มหาสารคาม เขต 2 จตุคามประชาสรรค์ นางอรทัย แก้วเกษเกี้ยง 
2,227 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านนาฝาย นางปรียานุช ทองโท 
2,228 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านนาฝาย นางลัดดาวัลย ์แทนรินทร ์
2,229 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านป่าแดง นางสาววิภาดา ค าดี 
2,230 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านป่าแดง นางสาวศิริรัตน์ ค าสมบัต ิ
2,231 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมืองวาปปีทมุ นางมณฑา วงษาไฮ 
2,232 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมืองวาปปีทมุ นางศศิปรียาภัทร มาลาเสีย์กลุ 
2,233 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมืองวาปปีทมุ นางสาวสุกญัญา พลายเถ่ือน 
2,234 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมืองวาปปีทมุ นางอัฐฏภิญญา จูมแพงจารุพงศ์ 
2,235 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมืองวาปปีทมุ นายสุวิทย์ ค ามณี 
2,236 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นางปิยมาศ สหีานาม 
2,237 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นางพรรณี บุญโพธ์ิ 
2,238 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นางมะลิวรรณ โคตรสุมาตย์ 
2,239 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นางยุพาลักษณ์ ใจถวิล 
2,240 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นางสกลุ ค าพิพจน ์
2,241 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นางสาวยุวพา ปะการะโพธ์ิ 
2,242 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นางสุดารัตน์ โคตรบุตร 
2,243 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นายชาย หมอดู 
2,244 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นายณัทธศิลป์ ปะทะกัง 
2,245 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นายทนงศักดิ์ สิงห์พร 
2,246 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นายทวี โจไธสง 
2,247 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นายบัวลัย ด้วงแหวะ 
2,248 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกงุวิทยา นายเสนอ สทุธิเจริญ 
2,249 สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ นางวาสนา เจริญไวย์ 

 



๑๐๔ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,250 สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ นางสุมานา พาโนมัย 
2,251 สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านโนนสมบรูณ์ นางแสงดาว อันทอง 
2,252 สพป.มหาสารคาม เขต 3 บ้านโนนสงูวังขอนจกิ นายชัยณรงค์ สีสุวอ 
2,253 สพป.มุกดาหาร บ้านกกตูม นางชฎารัตน์  จันทวงศ์ 
2,254 สพป.มุกดาหาร บ้านนาป่ง นางสาวดรุณี  เช้ือด ี
2,255 สพป.มุกดาหาร บ้านนาอุดม นางหยาดทิพย ์ ซีซอง 
2,256 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองเมก็ นางเกศราวด ี พลเมือง 
2,257 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองเมก็ นางนฤมล  วงศ์แดง 
2,258 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองเมก็ นางนันสนุก  สมไวย ์
2,259 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองเมก็ นางสาวพรทิภา  ผ่องแผ้ว 
2,260 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองเมก็ นางสาวศรีบงัอร  ผ่องแผ้ว 
2,261 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองแวง นายประวัต ิ สวัสดิ์วงศ์ชัย 
2,262 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองสระพงั นายสุริยันต ์ รูปงาม 
2,263 สพป.มุกดาหาร บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นางพานิดา  สุทธิอาคาร 
2,264 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อนพวิทยา นางน้ าผึ้ง  รักษ์เนตรมณ ี
2,265 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อแพวิทยา นางกันยลกัษณ์  เอกจันทร ์
2,266 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อแพวิทยา นางนพมาศ  สิรลิลิตากลุ 
2,267 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อแพวิทยา นางปาจรีย ์ ยอดประทุม 
2,268 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อแพวิทยา นางภัทร  ใจลงักา 
2,269 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อแพวิทยา นางล าดวน  อหริบ่าย 
2,270 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อแพวิทยา นางสุพิศ  ไพรจรุงสิทธ์ิ 
2,271 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านพัฒนา นางสาวเพญ็ศิร ิ นิปุณะ 
2,272 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านพัฒนา นางสาวอรุณพร  สุทธิ 
2,273 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านแม่แจ๊ะ นางสาวรัตนาพร  ทะอิน 
2,274 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านแม่แจ๊ะ นายพุทธ  ดีดวงพันธ์ 
2,275 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านแม่สะเป่ใต ้ นางศรีพรรณ  กระจายทรัพยากร  
2,276 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านแม่อูคอหลวง นางสาวจุฬาลกัษณ์  นัคคีย ์
2,277 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านหนองเขียว นายชูชาติ  สันติชัยชาญ 
2,278 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านใหม ่ นางสาวศนันธฉัตร  ค าคุณ 
2,279 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านใหม ่ นายสุทธิชัย  ปอรอ 
2,280 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ชุมชนบ้านน้ าดิบ นางอัมพร  อินตาวงษ์ 
2,281 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร นายวิเชียร  อุตะภา 
2,282 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านดงใหม ่ นางนุชสรา  ค าใส 
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2,283 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านท่าตาฝัง่ นางสาวอนุชิตา  สมโรย 
2,284 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านท่าตาฝัง่ นายอรรถวุฒิ ค ามาสาร 
2,285 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง  นางกฤติยากรณ์  ประวัง 
2,286 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บา้นป่าโปง  นางสาวจันทร์ทิพย์  ไพรพนาพันธ์ 
2,287 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง  นายณัฐวัฒน ์ พูลธวัช 
2,288 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง  นายมงคล  นายวัน 
2,289 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง 

สาขาบ้านกองแปเหนือ 
นางสาวดาราณี  นกแล 

2,290 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง 
สาขาบ้านกองแปเหนือ 

นางสุดารัตน์  ดีประทับใจ 

2,291 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านพะมอลอ นางสาวมกรรณิกา  มระศิร ิ
2,292 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่กอกเหนอื นางจันทนา  ประเสริฐรัตนา 
2,293 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่กอกเหนอื นางสาวพุทธชาด  แสงทอง 
2,294 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่กอกเหนอื นางสาววจ ี แสนธิวัง 
2,295 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่กอกเหนอื นางโสภา  เปล่งฉวีวรรณ 
2,296 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่กอกเหนอื นางเอื้อเฟื้อ  กูลพรม 
2,297 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ปาง นางสุเพ็ญ  วงค์เทพ 
2,298 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่สวรรค์หลวง นางศิริพร  ธิติชัชวาล 
2,299 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่สวรรค์หลวง นางสาวจินดา  พจน์หรรษา 
2,300 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่สวรรค์หลวง นางสาวดวงพาพร  กันเต็ง 
2,301 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่สวรรค์หลวง นายธีรวิทย์  ค าใส 
2,302 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่สวรรค์หลวง นายพิชิต  ปวงค า 
2,303 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่สวรรค์หลวง นายสุชาติ  สุภาราษฎร ์
2,304 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่สามแลบ นางสาวจตุพร  อินทวงษ์ 
2,305 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่สามแลบ นางสุวลักษณ์  ประดิษฐ์ชัย 
2,306 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยกระต่าย นายประภาส  ทรัพย์ประภาสกุล 
2,307 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยกองก้าด นางสาวนฤมล  คุ้มครอง 
2,308 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยกองเป๊าะ นางวรรณรฐั  ชูสังข์ 
2,309 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยกองมูล นายดีไชย  มีการพัฒนา 
2,310 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยผึง้ นายศุภชัย  จันทร ์
2,311 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยผึง้ใหม ่ นางสาวจินตนา  ยาวิชัย 
2,312 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยสงิห ์ นางดาวรรณ์  ยาวิชัย 
2,313 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยสงิห ์ นางสาวสกลุรัตน์  ไพรธรฤทธ์ิ 
2,314 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยสงิห ์ นางอัมพร  เชิงสะอาด 
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2,315 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยห้า นางปภาพรรณ์  นายวัน 
2,316 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ นางวราภรณ์  มารดาสกลุ 
2,317 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง นางสรินยา  ไผทรัตนตรัย 
2,318 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อนุบาลแมล่าน้อย นางนงนุช  พุทธวัตร์ 
2,319 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อนุบาลแมล่าน้อย นางรักวิชา  หนองเส 
2,320 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อนุบาลแมล่าน้อย นางรัชฎาภรณ์  ค าปัน 
2,321 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อนุบาลแมล่าน้อย นางสาวนัทนพฒัน ์ มารศร ี
2,322 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อนุบาลแมล่าน้อย นายสมศักดิ ์ อัมพุธ 
2,323 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านดงเจรญิ นางนภัสวรรณ  โรจนะ 
2,324 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี

(คุรุราษฎร์วิชาคม) 
นางจุฑารัตน์  บุญหล้า 

2,325 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นางชนิดาภรณ์  ห้องแซง 

2,326 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นางเติมใจ  แผงเพ็ชร 

2,327 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นางยุเพียร  ท าทอง 

2,328 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นางลาวัลย ์ ป้องทัพทัย 

2,329 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นางวิภาดา  พิมพ์พันธ์ 

2,330 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นางอนงค์  สัตย์ซื่อ 

2,331 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นางอัมพร  การบุญ 

2,332 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นางอาภรณ์  เกษโมล ี

2,333 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นายทองพลู  บุญหล้า 

2,334 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นายวิเชียร  อัคสิงห ์

2,335 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศร ี
(คุรุราษฎร์วิชาคม) 

นายศิษฎ์วิภัช  เสริมพงษ์ 

2,336 สพป.ยโสธร เขต 2 กุดคอถ่านโคกส าราญ 
โนนสวรรค์ 

นางรติรส  โคตหา 

2,337 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโคกกลาง นางราตร ี ศิริบุตร 
 



๑๐๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,338 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ นางสาวภัทรวด ี กาลจกัร 
2,339 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโนนยาง นายบุญสง่ จันทร 
2,340 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านบะคอม นางดวงจันทร ์ ธาระรัตน์ 
2,341 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านบะคอม นางสาวปราณดา  ลาพันธ์ 
2,342 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านบะคอม นายสามารถ  ศรีสุข 
2,343 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านหวาย นายบุญธรรม  ทุราช 
2,344 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านบาโด นางอารียา หะซัน 
2,345 สพป.ยะลา เขต 1 สลากกินแบ่งฯ 134 นางสุนีย์ นิลรัตน์ 
2,346 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางไซนับ ด าสมทุร 
2,347 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางทัศณียา สาอ ิ
2,348 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางรอสียะห์ เจ๊ะเฮง 
2,349 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวบสิมี บุญมาศ 
2,350 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวพาตีเมาะ อีแต 
2,351 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวมาดีฮะห ์กะทงิหเิล 
2,352 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวรอซีดะห ์เย๊าะลมีา 
2,353 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวรอเม๊าะ ลือแบลูรง 
2,354 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาววโนร์ยานี หะมะ 
2,355 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางอาซีซะฮ์ ดอคอ 
2,356 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายฉัตรชัย ชายแก้ว 
2,357 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายเสรี ยอดพุฒ 
2,358 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายอัษมี ดอคา 
2,359 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายอารีฟาน หะมะซอ 
2,360 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายอาหมัด หายอ 
2,361 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางสาวนูรีดา มะเต๊ะ 
2,362 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางสาวภาวิณี เมือง 
2,363 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางสาวสวลี มะดาวา 
2,364 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบาโงยซิแน นางอาซีซะห์ มะแซ 
2,365 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางธิดา แมเร๊าะ 
2,366 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางสุกญัญา ทองโรย 
2,367 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นายนครินทร์ โตะเยาะ 
2,368 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางนาปีซ๊ะ กาเรง็ 
2,369 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางสาวมัรบีย๊ะ วานิ 
2,370 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลูโป๊ะปันยัง นายมะซอดิก เจ๊ะแม 

 



๑๐๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,371 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านวังส าราญ นางฟารีซัน ขาม ิ
2,372 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านวังส าราญ นางอาดีละห์ เจะ๊แม 
2,373 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านจุโบ นางสุดา หมื่นจง 
2,374 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านจุโบ นายศุภชัย หมื่นจง 
2,375 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านด่านสันติราษฎร ์ นางกมลวรรณ กานุมาน 
2,376 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านด่านสันติราษฎร ์ นางจรสัสี เครือแมน 
2,377 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านอัยเยอร์เวง นางดวงแข ศิริสุวรรณ 
2,378 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านอัยเยอร์เวง นางสาวฐิตาดา ณ รังส ี
2,379 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านอัยเยอร์เวง นางสาวพรทิพย์ แวงวรรณ 
2,380 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โนนสีดาวิทยา นางส่องหล้า  ทักษิณพิลา 
2,381 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านดงสงิห ์

(ด ารงราษฎร์สามัคคี) 
นางสาวศุภลักษณ์  หาญอาษา 

2,382 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านดงสงิห ์
(ด ารงราษฎร์สามัคคี) 

นายสุวิทย ์ จันทรเ์สถียร 

2,383 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จตุคามวิทยา นางสาวสุมาล ี จันทร์หัวโทน 
2,384 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านตาเหลวโนนหมากแจว นางสาววัชราพร  สุดชาร ี
2,385 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านโพธ์ิใหญ ่ นายสง่า  บุญเตม็ 
2,386 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บ้านหนองบก นางชณิดาภา  ทนุวรรณ 
2,387 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บ้านหนองบก นายเสถียร  ตะวงษา 
2,388 สพป.ระนอง   ทุ่งตาพลวิทยา นางรัตนา  ฤกษ์งาม 
2,389 สพป.ระนอง   บ้านบางริ้น นางเรวด ี มีสิทธ์ิ 
2,390 สพป.ระนอง   บ้านบางริ้น นางสาวเนาวรัตน์  ภู่มาลา 
2,391 สพป.ระนอง   อนุบาลบ้านด่าน นางสุนาร ี คงหาญ 
2,392 สพป.ระยอง เขต 1 ชุมชนนิคม ฯ 7 นางบุษบา  รัตนมงคล 
2,393 สพป.ระยอง เขต 1 ชุมชนวัดทับมา นางละมัย  ลักขัน 
2,394 สพป.ระยอง เขต 1 นิคม ฯ 8 นางศิริรัตน์  ธิแปลง 
2,395 สพป.ระยอง เขต 1 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นางนิรวรรณ  สังฆรักษ์ 
2,396 สพป.ระยอง เขต 1 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นายกายเพชร  สมเพชร 
2,397 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านเขาห้วยมะหาด นาบกรรชิต  ช านิประโคน 
2,398 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านตะพุนทอง นางสาวปิยะรัตน์  เดชอนันต์ 
2,399 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านตะพูนทอง นางสาวนัทธหทัย  หมูทอง 
2,400 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางกัญญา  ปานบุญ 
2,401 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางกุสมุา  ใจทน 
2,402 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางจริยา  กล้ารบ 

 



๑๐๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,403 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางฉันทนีย์  จันทร์พล 
2,404 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางชุตินันท์  ยอดพิกุล 
2,405 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางฐานิตา  ดวงประทุมมา 
2,406 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางธิติกาญจน์  จิระบริบูรณ์โชติ 
2,407 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางนภาพร  นิยมพงษ์ 
2,408 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางนฤมล  ฉัทรมิตร 
2,409 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางนางเพญ็ศร ี กีรติภัทรกุล 
2,410 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางเบญจวรรณ  จึงเจรญิ 
2,411 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางปราณี  ศิริมงคล   
2,412 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางพจนีย์  ใบเจรญิ 
2,413 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางวนิดา  บุญเกษม 
2,414 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางวรพรณ์  ปาล ี
2,415 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางศิรินทิพย ์ สรรพจักร ์
2,416 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวขวัญเดือน  ยอดมณ ี
2,417 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวขวัญเรอืน  บุญยม 
2,418 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวดารินทร ์ สุขสวัสดิ ์
2,419 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวดุจฤด ี เลี้ยงภูม ิ
2,420 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวทัศนีย ์ เคหาใส 
2,421 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวธิดารัตน์  พันธ์ศรี 
2,422 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวปัทมา  เช้ือรอด 
2,423 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวพรกนก  ชุนประเสริฐ 
2,424 สพป.ระยอง เขต 1 บา้นมาบตาพุด นางสาวภารด ี พิกุลทอง 
2,425 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวราภรณ์  บัวเมือง 
2,426 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวลดาวัลย ์ หมื่นชยุดา 
2,427 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาววรัญญา  เสนสม 
2,428 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาววาสนา  ช้อยชด  
2,429 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาววิยะดา  บัวเมือง 
2,430 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวสุกญัญา  จันทร์สว่าง 
2,431 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวสุมาล ี รัตนมาลา 
2,432 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวเสารส  ส้นป่าแก้ว 
2,433 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวหนูกัน  สังเกตุชน 
2,434 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวอรุณี  ปะกะกัง 
2,435 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสาวอินทริา  อ านวย 

 



๑๑๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,436 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสุทธิณี  ไม้สูง 
2,437 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางสุพัตรา  สหไชย 
2,438 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางอรพินท ์ อินตรา 
2,439 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นางอารรีัตน์  ดงเทียมส ี
2,440 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นายณัฐนนท์  สีดาโคตร ์
2,441 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นายนันทวัฒน ์ บุญไธสง 
2,442 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นายวสันต์  จันทะชุม 
2,443 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นายศุภกิจ  อินทรวิเศษ 
2,444 สพป.ระยอง เขต 1 วัดกรอกยายชา นางประไพวรรณณ  โพธ์ิสาวัง 
2,445 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางเกียรติรัตน์  เพียรธรรม 
2,446 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางธมลวรรณ  แพงศร ี
2,447 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางนงนุช  เที่ยงเจรญิ 
2,448 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางนงลกัษณ์  นันทพาณิช 
2,449 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางวิภาดา  เวชญานนท์ 
2,450 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางสาวกิตติมา  ค าสามาร 
2,451 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางสาวงามตา  สีบาง 
2,452 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางสาวณัชกชมน  เจริญยิง่ 
2,453 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางสาวปุญยนุช  พิมพา 
2,454 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางสาววราภร  สุวาท 
2,455 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นางอุไร  คุ้มคลองโยง 
2,456 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากลูกหญ้า นายกฤษณ์สกร  ชัยวีรพันธ์เดช  
2,457 สพป.ระยอง เขต 1 วัดชากหมาก นางลาวัลย ์ คล้ายนาค 
2,458 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นางจันทน ี ยงยุทธ 
2,459 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นางณิชชา  สนิทนาน 
2,460 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นางนพพร  ไทยเจรญิ 
2,461 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นางไพเราะ  ไพรทอง 
2,462 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นางรัตนา  มาลยานนท ์
2,463 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นางสาวกัญญารัตน์  แก้วมูล 
2,464 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นางสาวปุณณภา  ทิพย์วาร ี
2,465 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นางสาววรรณา  มากหลาย 
2,466 สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ นายคาวี  เจรอญจิตต์ 
2,467 สพป.ระยอง เขต 1 วัดในไร่ นางสาวศิริรกัษ์  สกลหล้า 
2,468 สพป.ระยอง เขต 1 วัดในไร่ นางสาวอลสิา  อินทรป์ระเสริฐ 

 



๑๑๑ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,469 สพป.ระยอง เขต 1 วัดในไร่ ว่าที่ร.ต.หญิงวาร ี พันสวัสดิ ์
2,470 สพป.ระยอง เขต 1 วัดมาบข่า นงสาวกัลยา  บุร ี
2,471 สพป.ระยอง เขต 1 วัดมาบข่า นางบุญเรือง  ถ้ ามณี 
2,472 สพป.ระยอง เขต 2 บ้านเต้าปูนหาย นางสาวเสาวดี  สายสุข 
2,473 สพป.ระยอง เขต 2 บ้านมาบช้างนอน นางมณฑา  กล้าหาญ 
2,474 สพป.ระยอง เขต 2 บ้านมาบช้างนอน นางสาวณัชปภา  เรอืงศร ี
2,475 สพป.ระยอง เขต 2 บ้านศรีประชา นางสาวนงเยาว์  ทองก าเนิด 
2,476 สพป.ระยอง เขต 2 วัดถนนกะเพรา นางสาวร าพงึ  เที่ยงชัด 
2,477 สพป.ราชบรุี เขต 1 ชุมชนวัดคูบัว นางอ าไพ นิลเกิดเย็น 
2,478 สพป.ราชบรุี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 64  นางจรรยา โพธ์ิสวัสดิ ์
2,479 สพป.ราชบรุี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 64  นางปิ่นมณี จันทร์แฉลม้ 
2,480 สพป.ราชบรุี เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 64  นางสุมิตรา พงษ์ประวัต ิ
2,481 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านทุ่งกระถิน นางพิชญา กองแดง 
2,482 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านทุ่งกระถิน นายเอกนคร  อัคธรรมโม 
2,483 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านรางม่วง นางกิ่งแก้ว  กาประโคน 
2,484 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านรางม่วง นางเบญจา สินธุภูม ิ
2,485 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านรางม่วง นางปาณิสรา แสงอรุณ 
2,486 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านรางม่วง นางสาวเสาวนา จันทรศร ี
2,487 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านวังปลา นางกัลจะญาณี  ศิริบญุมา 
2,488 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านวังปลา นางสาวเมตตา  นะสหี์โต 
2,489 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านวังปลา นางสาววันวิสา  เครือแก้ว 
2,490 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านวังปลา นางสาวอรสิา  แป้นโก ๋
2,491 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านวังปลา นายเขมภูม ิ ประพันธ์พจน ์
2,492 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านหนองตาเนิด นางลลนา  มหาทรพัย ์
2,493 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านหนองไผ ่ นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรกัษ์ 
2,494 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านหนองไผ ่ นางสาวบุษรา เตม็ทวี 
2,495 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านหนองไผ ่ นางสาวมญชุ์ปริยา ทองประเสริฐ 
2,496 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านหนองไผ ่ นางสาวศิริพร สว่างพื้น 
2,497 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านหนองวัวด า นายอธิวัฒน ์ บัวงาม 
2,498 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านห้วยศาลา นางสาวสาวิตรี ยอดยิ่ง 
2,499 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านห้วยศาลา นางสาวสจุิตรา  สพฤกษศร ี
2,500 สพป.ราชบรุี เขต 1 บ้านห้วยศาลา นางแสงเดือน สสีว่าง 
2,501 สพป.ราชบรุี เขต 1 บา้นห้วยศาลา นายณรงค์ กลิ่นฟุง้ 

 



๑๑๒ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,502 สพป.ราชบรุี เขต 1 รุจริพัฒน ์ นายจักรพงศ์  บางวัด 
2,503 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) นางระพีพร ค้ิงทวีวิวัฒน์ 
2,504 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดชัฏใหญ่ นางสาคร  ยงค์อ านวย 
2,505 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดชัฏใหญ่ นางสาวอรทัย บุดดีค า 
2,506 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดชัฏใหญ่ นางสิรกิร  โชคบัณฑิต 
2,507 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดชัฏใหญ่ นายอดิสร  ริ้วบางยาง 
2,508 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดบางกระ นางดวงแข  ตันหลง 
2,509 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดบางกระ นางสาวศุภลักษณ์  รัศมีจันทร์ฉาย 
2,510 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดบางกระ นางอนงค์นุช  นครไชย 
2,511 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดปากช่อง 

(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 
นางพรศิลป ์ เหวันต์ 

2,512 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดไผ่ล้อม 
(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 

นางกชกร  ข าทอง 

2,513 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดไผ่ล้อม 
(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 

นางละเอียด  เลบ็ครุฑ 

2,514 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดไผ่ล้อม 
(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 

นางสาวขนิษฐา  บูรพาสถาพร 

2,515 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดไผ่ล้อม 
(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 

นางสาวบงกช  อู่จันทร์ฉาย 

2,516 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดไผ่ล้อม 
(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ทองด ี

2,517 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดไผ่ล้อม 
(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 

นางสาววันดี  จันทร์เกตุ 

2,518 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดไผ่ล้อม 
(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 

นายนิพนธ์  ภิรมย์แก้ว 

2,519 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดไผ่ล้อม 
(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 

นายปรีชา  ปรีชาโชติ 

2,520 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดวังมะนาว นายไพโรจน ์ เตชะสัตยา 
2,521 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดสูงเนินราษฎรบ ารุง นางจันทนา  มาประเทียบ 
2,522 สพป.ราชบรุี เขต 1 วัดห้วยหม ู

(อมรธรรมรัตราษฎร์บ ารงุ) 
นางสุภาพ  ร้ายไพร ี

2,523 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางคนึงนิจ  สอาดโฉม 
2,524 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางจุรรีัตน์  เอี่ยมละมัย 
2,525 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางนฤมล  เปลี่ยนแพ 
2,526 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางบุญเตือน แผ้วสมบุญ 

 

 



๑๑๓ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,527 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางประภาพร  หงส์แก้ว 
2,528 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางพัชร ี อินทนิล 
2,529 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางมะลิฉัตร  ภู่เพชร 
2,530 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน ์
2,531 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสมพร  เดชาฤทธ์ิ 
2,532 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวธวัลรัตน์  สงกระสินธ์ุ 
2,533 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวพจวรรณ์  หนูนารถ 
2,534 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวภัทรมน  ประชาญสทิธ์ิ 
2,535 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวยอดช้อย  วงค์ฤทธ์ิ 
2,536 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวรัตนชนก  เมืองเสียงหวาน 
2,537 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวสนธิยา  โกมลเปริน 
2,538 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวสมพร  ท าประเสริฐ 
2,539 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวสุชญา  ศรีอริยะกลุ 
2,540 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวสรุีย์พร  ฟากฟิน 
2,541 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสาวอภิญญา  บุญจง 
2,542 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสุนทร ี แสนยาอุโมช 
2,543 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางสุรีย ์ อ้วนวิจิตร 
2,544 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นางเอมมิกา  อ่วมประเสริฐ 
2,545 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นายชาติณรงค์  สุขนา 
2,546 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี นายอ านาจ  จิรชวาลวิสุทธ์ิ 
2,547 สพป.ราชบรุี เขต 1 อนุบาลราชบุร ี ว่าที่ร้อยตรหีญงิบุศรา  บุญคุ้ม 
2,548 สพป.ราชบรุี เขต 2 วัดบางลาน นางสุรรีัตน์  คุณธรณ์ 
2,549 สพป.ลพบุรี เขต 1 ชุมชนต าบลหินปัก นางมัลลิกา  ประทุมถิ่น 
2,550 สพป.ลพบุรี เขต 1 ชุมชนต าบลหินปัก นางสาวรุ่งอรุณ  บญุประดิษฐ 
2,551 สพป.ลพบุรี เขต 1 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย นางรุจริา  เดชศร ี
2,552 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านกล้วย นางลัดดาวัลย ์ ต้นจันทร ์
2,553 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านกล้วย นายชูชาติ  กินจ าปา 
2,554 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านโคกสะอาด นางรุ่งนภา  ดาวไธสง 
2,555 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านโคกสะอาด นางสาวฐิตาภรณ์  ปั้นอยู ่
2,556 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านถลุงเหล็ก นางสุรพีร  กินจ าปา 
2,557 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านหลุมข้าว จ่าอากาศเอก ทม พิมพท์น 
2,558 สพป.ลพบุรี เขต 1 เมืองใหม ่

(ชลอราษฎรร์ังสฤษฏ์ 
นางมะลิวัลย ์ พลทอง 

 



๑๑๔ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,559 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดท่าช้าง นางขวัญใจ  ทองปาน 
2,560 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดท่าช้าง นางถวิล  เลี้ยงรักษา 
2,561 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดท่าช้าง นางสาวประทุม  กลิ่นทอง 
2,562 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดท่าช้าง นางอัจฉรา  ทองพูล 
2,563 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดบางกะพี ้(พสกอ ารุง) นางรนุชสรา  พางาม 
2,564 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดพานิชธรรมิการาม นางเกษร  ศรีนาค 
2,565 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดพานิชธรรมิการาม นางธัญพร  ลักขษร 
2,566 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดพานิชธรรมิการาม นางพรศิร ิ เฉลิมวัฒน ์
2,567 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดพานิชธรรมิการาม นางสาวคมคาย  ปาระม ี
2,568 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดพานิชธรรมิการาม นางสาวปิยะพร  ป้อมเกษตร ์
2,569 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดพานิชธรรมิการาม นางสาววิภารัตน์ วิภาตะทรรศน์ 
2,570 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดมหาสอน นายช านาญ  สารวิก 
2,571 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดหนองคู นางเกยรู  ชนะบุญ 
2,572 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดหนองคู นางสาววริษฎา  กินไธสง 
2,573 สพป.ลพบุรี เขต 1 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุร ี นางสมนกึ  ศรีโสภณ 
2,574 สพป.ลพบุรี เขต 1 อนุบาลบ้านหมี ่ นางสาวศิริพร  พนมสวย 
2,575 สพป.ลพบุรี เขต 1 อนุบาลลพบุร ี นางวีณา  บุญสง่ศร ี
2,576 สพป.ลพบุรี เขต 1 อนุบาลลพบุร ี นายชัยนันท์  ยิ่งอ านวยรัตน์ 
2,577 สพป.ลพบุรี เขต 1 อัสสมัชัญคอนแวนต์ลพบุร ี นางสาวสุพัตรา  ภูมิพลับ 
2,578 สพป.ล าปาง เขต 1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางนิภา  เส้นแก้วใส 
2,579 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านทาน นางสาวจิตวด ี เก่งจริง 
2,580 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านแม่ส้าน นางตรีรัตน์  เดชฐี 
2,581 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านแม่ส้าน นางสาวสุนิดา  ลาภมา 
2,582 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านแม่ส้าน นางสุภาภรณ์  พรมทอง 
2,583 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านแม่ส้าน นายเอกชัย  ใจตั้ง 
2,584 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านสบพลงึ นางสาวศรัณย์ปพร  ศรีจันทร ์
2,585 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านหัวทุ่ง นางสาวณัฎฐณิชา  ศรีวิชัย 
2,586 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านใหมร่ัตนโกสินทร ์ นางสาวกุลชญา  เต็มสวัสดิ ์
2,587 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านใหมร่ัตนโกสินทร ์ นางสาวศศิวิมล  รัตนบุตร 
2,588 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านใหมร่ัตนโกสินทร ์ นางสุดคนึง  พัฒนโชต ิ
2,589 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านใหมร่ัตนโกสินทร ์ นายธัญญาศิร ิ วงค์ค าปวง 
2,590 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านใหมร่ัตนโกสินทร ์ นายพงศ์สวรรค์  งามจ า 
2,591 สพป.ล าปาง เขต 1 แม่ก๋งวิทยา นางเกตสุุดา  อนุรักษ์ธงไชย 
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2,592 สพป.ล าปาง เขต 1 แม่ฮ่างวิทยา นางมุกข์ดา  ทานันท์ 
2,593 สพป.ล าปาง เขต 1 แม่ฮ่างวิทยา นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก 
2,594 สพป.ล าปาง เขต 1 แม่ฮ่างวิทยา นางสาวศิรินทร์รัตน์  พุ่มไสว 
2,595 สพป.ล าปาง เขต 1 แม่ฮ่างวิทยา นางสุวิมล  ปานฟอง 
2,596 สพป.ล าปาง เขต 1 แม่ฮ่างวิทยา นางอติภรณ์  ศรีนันทา 
2,597 สพป.ล าปาง เขต 1 วัดนาน้อย นางกาญจพรรณ  ธิวงค์ 
2,598 สพป.ล าปาง เขต 1 วัดบ้านแลง นางเพ็ญศร ี อ าพันธ์ุ 
2,599 สพป.ล าปาง เขต 1 วัดศรีปรีดานุเคราะห ์ นางรจิตรา  ลิมป์ไพบูลย ์
2,600 สพป.ล าปาง เขต 1 วัดสบจาง นางอัญชล ี ชุ่มวัง 
2,601 สพป.ล าปาง เขต 1 สบเมาะวิทยา นางสมจิตร  หงสส์ามสิบเจ็ด 
2,602 สพป.ล าปาง เขต 1 สบเมาะวิทยา นางสาวธัญวรัตน์  กูลใจ 
2,603 สพป.ล าปาง เขต 1 อนุบาลแมเ่มาะ  (ชุมชน 1) นางสาวจุไรรัตน์  จันทร์แก้ว 
2,604 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านกุ่มเนิง้ใต ้ นางเพ็ญทิพา  นันตาด ี
2,605 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านกุ่มเนิง้ใต ้ นางศุภลักษณ์  ค าสุทธิ 
2,606 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านปงกา นางรวิสรา  บุญทาหอม 
2,607 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านปงแพง่ นางลมัย  เรือนวิไล 
2,608 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านปางอ้า นางสาววิไลลักษณ์  รัตนเกษมสุข 
2,609 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านแม่พรกิบน นางผาสกุ  ปันค า 
2,610 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านแม่พรกิบน นางวิมล  ปัญญานันวงศ์ 
2,611 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านสมัย นายนิกร  หน่อแก้ว 
2,612 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านสาด-ผึง้นาเกลือ นางสาวอรสุรางค์  ติ๊บประจา 
2,613 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านเหล่ายาว นางสาวณอาทิตยา  จินะการ 
2,614 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านอุมลอง นางจินดา  ขันธหัตถ์ 
2,615 สพป.ล าปาง เขต 2 ผาปังวิทยา นางวราพร  มหาไม ้
2,616 สพป.ล าปาง เขต 2 ผาปังวิทยา นางสาวจิตรประภา  วงศ์เขื่อนแก้ว 
2,617 สพป.ล าปาง เขต 2 ผาปังวิทยา นางสาวชัญญานุช  อิ่นค ามา 
2,618 สพป.ล าปาง เขต 2 ผาปังวิทยา นางสาวนิชนันท ์ ปะระวรรณา 
2,619 สพป.ล าปาง เขต 2 แม่ถอดวิทยา นางสาวโสภา  กุลาวงศ์ 
2,620 สพป.ล าปาง เขต 2 แม่วะวิทยา นางสาวโสภา  กันทะวงศ์ 
2,621 สพป.ล าปาง เขต 2 วังพร้าววิทยา นางเกวล ี เต็งรัตน์ลอ้ม 
2,622 สพป.ล าปาง เขต 2 วังพร้าววิทยา นางสันทะนา  อ้วนใส 
2,623 สพป.ล าปาง เขต 2 วัดนาแก้ว นางดารา  บริราช 
2,624 สพป.ล าปาง เขต 2 วัดนาแก้ว นางพิชชาพร  งามจ า 
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2,625 สพป.ล าปาง เขต 2 วัดนาแก้ว นางสุนันทณ ี กันทวัง 
2,626 สพป.ล าปาง เขต 2 เสริมขวาวิทยา นางลสัณียา  นามะเสน 
2,627 สพป.ล าปาง เขต 2 เสริมขวาวิทยา นางวรัชญา  แก้วปินตา 
2,628 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านแม่ม่า นางอามีนา  โคตรแก้ว 
2,629 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านหัวทุ่ง นางสาวมะลิวัลย ์ ปิงวงศ์ 
2,630 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นางยุพิน  ยะทิพย ์
2,631 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นางโยธกา  ธรรมบญุเป็ง 
2,632 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นางสาวชาลิน ี หอมนาน 
2,633 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นางสาวเบญจมาพร  เปอรท์อง 
2,634 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นางสาวยุพา  สิริอ านวยศักดิ ์
2,635 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ 
2,636 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นายภาสกร  นามมะกุนา 
2,637 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นายศุภกฤต  สูงขาว 
2,638 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นายแสวง  กระทาง 
2,639 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านปงแมล่อบ นางสาวคนึงนิตย์  ชัยวินิจ 
2,640 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านมะเขือแจ ้ นางอ าไพ  สุทธิจิระพันธ์ 
2,641 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านไร่ดง นางเนาวรัตน์  หลวงธิดา 
2,642 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านไร่ดง นางสาวฝนทอง  พิชัยพงษ์ 
2,643 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านหนองเงอืก นางสาวสริิภัสสร ์ กันทะวงค์ 
2,644 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านหล่ายท่า นางวันเพ็ญ  อินทะกันฑ ์
2,645 สพป.ล าพูน เขต 1 บ้านเหมืองลึก นางรัตน์ดา  สุภาค า 
2,646 สพป.ล าพูน เขต 1 วัดอรัญญาราม นางชฏาพร  จินะกาศ  
2,647 สพป.ล าพูน เขต 1 วัดอรัญญาราม นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง 
2,648 สพป.ล าพูน เขต 1 วัดอรัญญาราม นางสารภี  ยาทอง 
2,649 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านก้อจัดสรร นางสาวกุลธิดา  เมืองแก้ว 
2,650 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านก้อจัดสรร นางสาวเกาวลิน  เสนา 
2,651 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านก้อจัดสรร นางสาวขวัญเรอืน  มั่งอุตม ์ 
2,652 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านก้อจัดสรร นางสาวเบญญาภา  แก้วค าตา 
2,653 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านก้อจัดสรร นางสาวเรณู  ฉิมสุพร 
2,654 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านก้อจัดสรร นางสาวศิริพร  โฑวิลัย 
2,655 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านก้อจัดสรร นางสาวสิวาภรณ์  โพธ์ิอบ 
2,656 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านก้อจัดสรร นางสาวอุลัยพร  เอี่ยมสะอาด 
2,657 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านก้อจัดสรร นายสมชาย  เปี้ยฝั้น 
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2,658 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านม่วงสามป ี นางสุวภัทร  สมศรีดา 
2,659 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านม่วงสามป ี นางอ าภาพร  รินปัญโญ 
2,660 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านห้วยต้มฯ นางพรวีนัส  วัชรกาวิน  
2,661 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านห้วยต้มฯ นายสุกฤษฏ์ิ  รอดกรุง 
2,662 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นางทองศร ี นามะสนธิ 
2,663 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นางลาวัลย ์ หน่อสีดา 
2,664 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นางสาวจินตนา  ทาอุ๊ด 
2,665 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นางสาวสปุราณี  มาม ี
2,666 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นางสาวโสรยา  แดงชัย 
2,667 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นายมนัส  นันทะจันทร ์
2,668 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นายอนุกูล  วงปาลีย ์
2,669 สพป.เลย เขต 1 ชุมชนบ้านอาฮี นายพนมไพร เปาวนา 
2,670 สพป.เลย เขต 1 บ้านคอนสา นางชวนพิศ ขันตีชู 
2,671 สพป.เลย เขต 1 บ้านคอนสา นางสาวจรุีพักตร ์มูลจักร 
2,672 สพป.เลย เขต 1 บ้านท่าดีหม ี นางพัชรียา เช้ือไพบลูย ์
2,673 สพป.เลย เขต 1 บ้านนากระเซง็ นางวัลลภา เคนดา 
2,674 สพป.เลย เขต 1 บ้านนากระเซง็ นางสุพัตรา ตันบริภัณฑ ์
2,675 สพป.เลย เขต 1 บ้านนาค้อ นางสาวพัทธวรรณ สุขศิริสีดานันท์ 
2,676 สพป.เลย เขต 1 บ้านนาโคก นางไมตรีจิตร แดงมะลัง 
2,677 สพป.เลย เขต 1 บ้านนาโคก นางวิยะดา อุทาทิศ 
2,678 สพป.เลย เขต 1 บ้านนาโคก นางสุปราณี วิไลลักษณ์ 
2,679 สพป.เลย เขต 1 บ้านนาโคก นายพีระ ศรีชมพล 
2,680 สพป.เลย เขต 1 บ้านน้ าพร นางรัตนา อ่ านาเพียง 
2,681 สพป.เลย เขต 1 บ้านน้ าพร นางสุจิตรา ฝั้นสีดา 
2,682 สพป.เลย เขต 1 บ้านน้ าพร นายยอดชาย จันทะวงษ์ 
2,683 สพป.เลย เขต 1 บ้านเพียซ าพุวิทยา นางกรรณิกา มุ่งต่อม 
2,684 สพป.เลย เขต 1 บ้านเพียซ าพุวิทยา นางจรรยา ราชม ี
2,685 สพป.เลย เขต 1 บ้านเพียซ าพุวิทยา นางเปี่ยมใจ สจุิมงคล 
2,686 สพป.เลย เขต 1 บ้านเพียซ าพุวิทยา นางล าพูน เทพนาทิม 
2,687 สพป.เลย เขต 1 บ้านเพียซ าพุวิทยา นางสาวปิยรัตน์ เมืองโคตร ์
2,688 สพป.เลย เขต 1 บา้นเพียซ าพุวิทยา นางหอมไกร มีมะจ า 
2,689 สพป.เลย เขต 1 บ้านร่องไผ ่ นางกาญจนา นิช านาญ 
2,690 สพป.เลย เขต 1 บ้านร่องไผ ่ นางชมัยพร แก้วยาศร ี
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2,691 สพป.เลย เขต 1 บ้านร่องไผ ่ นางเพ็ญแข วินากร 
2,692 สพป.เลย เขต 1 บ้านร่องไผ ่ นางสุจิตรา เปาวนา 
2,693 สพป.เลย เขต 1 บ้านร่องไผ ่ นายชาติชาย แก้วยาศรี 
2,694 สพป.เลย เขต 1 บ้านห้วยไค้ นายชาญนนท์ วินากร 
2,695 สพป.เลย เขต 2 เจียรวนนท์อุทิศ 3 นางเกวรีย์ โภคานิตย์ 
2,696 สพป.เลย เขต 2 เจียรวนนท์อุทิศ 3 นางวัชราภรณ์ ค าตันบุญ 
2,697 สพป.เลย เขต 2 เจียรวนนท์อุทิศ 3 นางหนูอร โคตรชนะ 
2,698 สพป.เลย เขต 2 บ้านนาตาดสมสะอาด นางทองพลู เปานาเรียง 
2,699 สพป.เลย เขต 2 บ้านโนนป่าซาง นายปริญญา ศรีสมัย 
2,700 สพป.เลย เขต 2 บ้านวังไหโนนสมบรูณ์ นางสาวบุญหลาย วันทอง 
2,701 สพป.เลย เขต 2 บ้านเอราวัณ นางจุฑามาส เปรื่องธรรมกลุ 
2,702 สพป.เลย เขต 3 บ้านนาทุ่ม นางญาจรรย์ ก าเนิด 
2,703 สพป.เลย เขต 3 บ้านนาทุ่ม นางวิสา แสงรัตน์ 
2,704 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านม่วงเปเหมือดแอ ่ นายสฤษดิ์ ชนะภัย 
2,705 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบาลพยหุ ์ นายพิเชษฐ์ อสิงพงษ์ 
2,706 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สระก าแพงวิทยาคม นางนิธินาถ เรืองนาม 
2,707 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลห้วยทับทัน นางรุจริา ศรียันต ์
2,708 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลห้วยทับทัน นางสอาด เช้ือทอง 
2,709 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลห้วยทับทัน นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อม 
2,710 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลห้วยทับทัน นางสาวนวลอนงค์ ค านันต์ 
2,711 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลอทุุมพรพสิัย นางธีรนุช พุกซื่อตรง 
2,712 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะกงวิทยา นางรัตนา ถนอม 
2,713 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านโคกใหญ ่ นางสาวพรทิพย์ จันทคร ู
2,714 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านโคกใหญ ่ นางสาวลักขณา จิตต์ภักดี 
2,715 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านตะเคียนช่างเหลก็ นางศิริลกัษณ์ ถนอม 
2,716 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านโนนด่ัง นางสาวลัดดารัตน์ มุ่งหมาย 
2,717 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านบัลลังก ์ นางนุชรินทร ์ศรีสุขอัยการ 
2,718 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านปราสาทเยอ นางสุนันทา ทองพันช่ัง 
2,719 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านส าโรงพลัน นางพรทพิย์ อินตา 
2,720 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านส าโรงพลัน นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล 
2,721 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อนุบาลไพรบงึ นางกัลยาฉัตร เธียรทองอินทร ์
2,722 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อนุบาลไพรบงึ นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล 
2,723 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อนุบาลไพรบงึ นางสาวธนาพร หาญพิทักษ์ 

 



๑๑๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,724 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านภูมิซรอล นางกุหลาบ สหีาพงศ ์
2,725 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านภูมิซรอล นางสาวสบุัน พรมล ี
2,726 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านภูมิซรอล นางอรจันทร์ จิตส าราญ 
2,727 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านภูมิซรอล นายธรรมนิตย์ พันวิลัย 
2,728 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านภูมิซรอล นายวุฒินันต์ นิยม 
2,729 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโศกขามป้อม นางสุธนี พิศดู 
2,730 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโศกขามป้อม นายคงศักดิ์ พิศด ู
2,731 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโศกขามป้อม นายสิทธิศักดิ ์พรมมาสุข 
2,732 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโศกขามป้อม นายสุพจน์ สิงหก์ลาง 
2,733 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านสามแยกหินกอง นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบญุ 
2,734 สพป.สกลนคร เขต 1  ชุมชนโนนหอมไผล่้อม นางวรรณา สมสนุก 
2,735 สพป.สกลนคร เขต 1  ท่าศาลาราษฎร์วิทยา นางรัชนีย์ ดาโอภา 
2,736 สพป.สกลนคร เขต 1  ท่าศาลาราษฎร์วิทยา นายดนัย รังหอม 
2,737 สพป.สกลนคร เขต 1  บ้านนาอ่างม่วงค า นางมะราตรี พันธ์สีเลา 
2,738 สพป.สกลนคร เขต 1  บ้านโนนกุง นายนิพนธ์ ประมาชิด 
2,739 สพป.สกลนคร เขต 1  บ้านโพนวัฒนาวิทยา นางกฤตพร ประมาชิด 
2,740 สพป.สกลนคร เขต 1  บ้านม่วงไข่-ประชาราษฎร์

สังเคราะห ์
นางล าพลู เพ็งสว่าง 

2,741 สพป.สกลนคร เขต 1  บ้านหนองปลาตอง 
(ประชาวิทยาคาร) 

นางสาวนภาภรณ์ พิลาพิมพ ์

2,742 สพป.สกลนคร เขต 1  บ้านหนองปลาตอง 
(ประชาวิทยาคาร) 

นายวีระศักดิ์ โคตตีหวี 

2,743 สพป.สกลนคร เขต 1  เมืองสกลนคร 
(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 

นางสาววรรฒมล แน่นอุดร 

2,744 สพป.สกลนคร เขต 1  เมืองสกลนคร 
(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 

นางสาวศิรลิักษณ์ สัพโส 

2,745 สพป.สกลนคร เขต 1  เมืองสกลนคร 
(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 

นางสาวศิวนาถ ไชยมาศ 

2,746 สพป.สกลนคร เขต 1  เมืองสกลนคร 
(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 

นางสาวสุมิตรา อุปพงษ์ 

2,747 สพป.สกลนคร เขต 1  ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางจีรนันท์ ฮังกาส ี
2,748 สพป.สกลนคร เขต 1  ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางพมิกา รีวรรณะ 
2,749 สพป.สกลนคร เขต 1  ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางรวีวรรณ วิชาคุณ 
2,750 สพป.สกลนคร เขต 1  ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวพัทยา ไชยปันธ์ 
2,751 สพป.สกลนคร เขต 1  ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวสุภัค สะตะ 

 



๑๒๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,752 สพป.สกลนคร เขต 1  ศิริราษฎร์วิทยาคาร นางสาวโสภา พองค า 
2,753 สพป.สกลนคร เขต 1  หนองผือเทพนิมิต นางบุศยาการย ์อัศวเดชกวีวงษ์ 
2,754 สพป.สกลนคร เขต 1  หนองผือเทพนิมิต นางสาวจุฬาลกัษณ์ ค าโสภา 
2,755 สพป.สกลนคร เขต 1  หนองผือเทพนิมิต นางสาวปราณี กุลมิน 
2,756 สพป.สกลนคร เขต 1  หนองผือเทพนิมิต นางสาวเรวดี ขาวพิมพ์ 
2,757 สพป.สกลนคร เขต 1  หนองผือเทพนิมิต นางสาววารุณี สุวรรณทัต 
2,758 สพป.สกลนคร เขต 1  หนองผือเทพนิมิต นางสาวอ้อมขวัญ ศรีชมภู 
2,759 สพป.สกลนคร เขต 1  อนุบาลสกลนคร นางสุกญัญา วงศ์มีแก้ว 
2,760 สพป.สกลนคร เขต 1  อนุบาลสกลนคร นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ 
2,761 สพป.สกลนคร เขต 2 อนุบาลสว่างแดนดิน นางอารีย์ ศรีโคตร 
2,762 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านทุ่งโพธ์ิ นางอรสิา ธุระนนท ์
2,763 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด นางสาวปรียานันท์ น้อยไกรจักร์ 
2,764 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด นางสาวรณิดา เครือบุดดี 
2,765 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นางสาวพิกลุ มีทองแสน 
2,766 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นางสาวอมรรัตน์ พลไชย 
2,767 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง นายกฤษกร อินทรสิทธ์ิ 
2,768 สพป.สกลนคร เขต 3 อนุบาลวานรนิวาส นางสาวธิดารัตน์ หาญมนตร ี
2,769 สพป.สงขลา เขต 1  บ้านดอนข้ีเหล็ก นางกิจจา วัฒนกุล 
2,770 สพป.สงขลา เขต 1  บ้านหน้าทอง นางอรุณ บุญฤทธ์ิ 
2,771 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านหน าฮั้ว นางสาวศิรลิักษณ์  ราชสุวรรณ์ 
2,772 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านหน าฮั้ว นางสุวรรณี  วรรณวิล 
2,773 สพป.สงขลา เขต 3  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา นางวาณีย์ มาชาอารี 
2,774 สพป.สงขลา เขต 3  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา นางวิไลวรรณ กิตติคุณ 
2,775 สพป.สงขลา เขต 3  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา นางสาวจันทรจ์ิรา จันหมะกสิต 
2,776 สพป.สงขลา เขต 3  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา นางสาวพรศรี วงศ์ไกร 
2,777 สพป.สงขลา เขต 3  ชุมชนบ้านปาดัง นางฮานาณ อิศภาคย์ 
2,778 สพป.สงขลา เขต 3  ทองอยู่นุตกลุ นางปราณี ฐิติกิตติ ์
2,779 สพป.สงขลา เขต 3  ทองอยู่นุตกลุ นางรจนา จิตตะปาโล 
2,780 สพป.สงขลา เขต 3  ทองอยู่นุตกลุ นางศิรินาฏ ทองไฝ 
2,781 สพป.สงขลา เขต 3  ทองอยู่นุตกลุ นางสาวจริัชยา ขันทอง 
2,782 สพป.สงขลา เขต 3  ไทยรัฐวิทยา 80 

(วังปรงิเพ็ชรไพศาล) 
นางอานีตา วัฒนพันธ์ 

2,783 สพป.สงขลา เขต 3  ไทยรัฐวิทยา 80 
(วังปรงิเพ็ชรไพศาล) 

นายอุสมาน วาสาร ี

 



๑๒๑ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,784 สพป.สงขลา เขต 3  นิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางวรรณี ราชแก้ว 
2,785 สพป.สงขลา เขต 3  นิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน 
2,786 สพป.สงขลา เขต 3  นิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางสาวสมใจ พุทธซ้อน 
2,787 สพป.สงขลา เขต 3  นิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางสาวสรุิยะ อนันทบริพงค์ 
2,788 สพป.สงขลา เขต 3  นิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางสุธีรา หนูคล้าย 
2,789 สพป.สงขลา เขต 3  นิคมฯ4 นางปราณี ตันละโร 
2,790 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านกะทงิ นางสาวเดือนเพ็ญ ทองไฝ 
2,791 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเกาะแลหนงั นางบุตรสดี ทะมะ 
2,792 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านควนตานี นายอันนัสเซอร ์หมัดหน ิ
2,793 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านคอลอมุดอ นางซ่อมียะ๊ฮ์ จาปารัต 
2,794 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านคอลอมุดอ นางวนิดา บุญมณ ี
2,795 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านคอลอมุดอ นางสาวจริาพร อ่อนประเสริฐ 
2,796 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านคอลอมุดอ นางสาวรสุนานี ไทรทอง 
2,797 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านคอลอมุดอ นางอังคณา หะย ี
2,798 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านโคกตก นายวรินทร์ พุฒทวี 
2,799 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านโคกสเิหรง นางจิราภรณ์ สุขแก้ว 
2,800 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านโคกสเิหรง นางมนต์พิรุณ เสือกลับ 
2,801 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านตะเคียนทอง นางณัฐกานต์ สุวรรณเวศ 
2,802 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านตะเคียนทอง นางสาวเนาวรัตน์ แดงงามเดิม 
2,803 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านตะเคียนทอง นางสาวอิสริยา ซ้วนลิ่ม 
2,804 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านตะเคียนทอง นายสุวัฒร์ นลิมาศ 
2,805 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านตะเคียนเภา นางสาวปาวีณา หลบัจันทร ์
2,806 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านโต้นนท ์ นายมนตรี ขาวเนียม 
2,807 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านท่า นางจิรวรรณ ทิตย์พรมทอง 
2,808 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านท่า นางพิมพิศา  วงษ์ขจรเลิศเมธา 
2,809 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านท่า นางสาวพาอีซะ๊ สมาน 
2,810 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านท่า นางสาวสายชล ยอสมเพ็ชร 
2,811 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านท่า นางอ าพรสุข พรมขาวทอง 
2,812 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านทุ่งโพธ์ิ นางสาวกนกวรรณ สุรสังวาลย ์
2,813 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นางซอฮีฮะห์ สหุลงก ุ
2,814 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นางณาตยา สุวรรณโณ 
2,815 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นางบรรดิษ อาญาพิทกัษ์ 
2,816 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นางเรณู คงมา 
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2,817 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นางสากียะห์ กาซอ 
2,818 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นางสาวจุฬารัตน์ สุวรรณโรจน ์
2,819 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นางสาวอณิมา หมะสาสา 
2,820 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นางสุนีย์ แก้วของแก้ว 
2,821 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบ่อทอง นายระบลิ เลาะเส็น 
2,822 สพป.สงขลา เขต 3  บา้นบ่อทอง นายอุทัย อาญาพิทักษ์ 
2,823 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบาโหย นางนันทนาพร พันธมาศ 
2,824 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบาโหย นางพจนา บญุสนอง 
2,825 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบาโหย นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ์ 
2,826 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบาโหย นางรัตติรส กันเกิด 
2,827 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบาโหย นางสาววานิสา แซ่เอี้ยว 
2,828 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านบาโหย นางสาวอัญชิษฐา บุญวิรัตน์ 
2,829 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านพรหุลมุพ ี นางฉลองรัตน์ วรรณจันทร ์
2,830 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านพรหุลมุพ ี นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ 
2,831 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านพรหุลมุพ ี นางรุ่งระวี อาญาพิทกัษ์ 
2,832 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านพรหุลมุพ ี นางสาวปารณีย์ อาญาพิทักษ์ 
2,833 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านพรหุลมุพ ี นางสุไรยา สน ิ
2,834 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านพรหุลมุพ ี นางอารี ติเอียดย่อ 
2,835 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นางนัพซีย๊ะ โอ๊ะเจ 
2,836 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นางไลลา เกื้อเจ 
2,837 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นางสมนกึ ชายะพันธ์ 
2,838 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นางสาวณัฐติญา โยงน ิ
2,839 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นางสาวรอซีด๊ะ ดอเส็ง 
2,840 สพป.สงขลา เขต 3  บา้นเมาะลาแต นางสาวสุกญัยา จิตรภูษา 
2,841 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นางสาวอสุนี ทองสุข 
2,842 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นางเสาวภา สุวรรณรักษ์ 
2,843 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นางฮัซนะ หาญณรงค์ 
2,844 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต นายมูฮัมหมัด หมะมุสอ 
2,845 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านเมาะลาแต ว่าที่ ร.ต. หญิงสินีนาฏ อินตะนัย 
2,846 สพป.สงขลา เขต 3  บ้านสะพานเคียน นางมาริษา หมัดหน ิ
2,847 สพป.สงขลา เขต 3  ล าไพลราษฎร์อุทิศ นางภิญโญ จิตต์รัตน์ 
2,848 สพป.สงขลา เขต 3  วัดเกษมรัตน์ นางสาวรัตนา ต าฮอย 
2,849 สพป.สงขลา เขต 3  วัดเกษมรัตน์ นางสาวสุธิสา เจะหน ิ
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2,850 สพป.สงขลา เขต 3  วัดเกษมรัตน์ นายวิษณุ พาหุรัตน์ 
2,851 สพป.สงขลา เขต 3  วัดคงคาสวัสดิ์ นางสาวขนิษฐา  ผอมนะ 
2,852 สพป.สงขลา เขต 3  วัดคงคาสวัสดิ์ นางสาวขนิษฐา แดงเปีย 
2,853 สพป.สงขลา เขต 3  วัดคงคาสวัสดิ์ นางสาวปริยาภา สุขขี 
2,854 สพป.สงขลา เขต 3  วัดคงคาสวัสดิ์ นางสาวปัณสุกาญจน์ ณัฐฐาพรวรากุล 

2,855 สพป.สงขลา เขต 3  วัดคงคาสวัสดิ์ นางสาวอาภรณ์ ชูการ 
2,856 สพป.สงขลา เขต 3  วัดช่องเขา นางช่ืนใจ เจะหมะ 
2,857 สพป.สงขลา เขต 3  วัดช่องเขา นางสมร ศรีแก้วทอง 
2,858 สพป.สงขลา เขต 3  วัดช่องเขา นางสาวนารรีัตน์ แก้วมณีโชต ิ
2,859 สพป.สงขลา เขต 3  วัดช่องเขา นางสาวสริิพร แก้วอรุณ 
2,860 สพป.สงขลา เขต 3  วัดท่าประดู ่ นางกาญจนา ยอดชัย 
2,861 สพป.สงขลา เขต 3  วัดท่าประดู ่ นางเบญจริา จันทรเพชร 
2,862 สพป.สงขลา เขต 3  วัดท่าประดู ่ นางพรรณภา เพ็ชรแก้ว 
2,863 สพป.สงขลา เขต 3  วัดท่าประดู ่ นางรัชดา แดงเหมือน 
2,864 สพป.สงขลา เขต 3  วัดท่าประดู ่ นางสาวจริะนันท ์ ละอองนวล 
2,865 สพป.สงขลา เขต 3  วัดท่าประดู ่ นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะเดง็ 
2,866 สพป.สงขลา เขต 3  วัดท่าประดู ่ นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรแก้ว 
2,867 สพป.สงขลา เขต 3  วัดท่าประดู ่ นางสาเหราะ หลงขาว 
2,868 สพป.สงขลา เขต 3  วัดท่าประดู ่ นายวิสิทธ์ิ ไข่มุกต์ 
2,869 สพป.สงขลา เขต 3  วัดทุ่งข่า นางผสุดี จินดามณี 
2,870 สพป.สงขลา เขต 3  วัดนาหมอศร ี นางสมจิต จลุรัตน์ 
2,871 สพป.สตลู นิคมพัฒนาผงั 42 ว่าที่ ร.ต.หญงิมะล ิ เตาวะโต 
2,872 สพป.สตลู บ้านกลุม่ 5 ประชารัฐ นางสาวญาณสิน ี ตันธิวุฒิ 
2,873 สพป.สตลู บ้านกลุม่ 5 ประชารัฐ นางสาวอริศรา  จันทบรูณ์ 
2,874 สพป.สตลู บ้านกลุม่ 5 ประชารัฐ นางสุจริา  สุวรรณกิจ 
2,875 สพป.สตลู บ้านกุปงัปะโหลด นายอับดุลเลาะฮ ์ พันหวัง 
2,876 สพป.สตลู บ้านเกาะยวน นางเพ็ญศร ี ตูแวมะ 
2,877 สพป.สตลู บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา นางซีตีฝาตีม๊ะ  แปดเนียม 
2,878 สพป.สตลู บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา นางบุญเจือ  เตส่วน 
2,879 สพป.สตลู บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา นายประวิทย ์ จิตหลัง 
2,880 สพป.สตลู บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา นายประเสริฐ  เบ็ญหมาน 
2,881 สพป.สตลู บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ 
2,882 สพป.สตลู บ้านโคกพยอม นางสาวอริยา  สุวรรณโยธา 
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2,883 สพป.สตลู บ้านโคกพยอม นางสาวฮาซาน๊ะ  หลงสมัน 
2,884 สพป.สตลู บ้านโคกพยอม นายสาโยด  หมีนหวัง 
2,885 สพป.สตลู บ้านโคกพยอม นายสุชาติ  นาคสง่า 
2,886 สพป.สตลู บ้านตะโละใส นางยูรีย๊ะ  บิสนมุ 
2,887 สพป.สตลู บ้านตังหยงโป นางฟาริดา  ต าส าส ู
2,888 สพป.สตลู บ้านตังหยงโป นางสาวจิชม  นาปาเลน 
2,889 สพป.สตลู บ้านตังหยงโป นางฮาส่าน๊ะ  พรัดข า 
2,890 สพป.สตลู บ้านตังหยงโป นายลาปัน  ด าพิลา 
2,891 สพป.สตลู บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา นางสาวรังสิมา  แก้วบัว 
2,892 สพป.สตลู บ้านตนัหยงอุมาชัยพัฒนา นายอารอปัน  หลงหัน 
2,893 สพป.สตลู บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา นายอาลีฟ  บูสามารถ 
2,894 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางจันทพร  สาขะมุต ิ
2,895 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางชนมน  ตันธนภัยวงศ์ 
2,896 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางสาวเจ๊ะย๊ะ  ปูหัด 
2,897 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางสาวเจ๊ะย๊ะ  และเจรญิ 
2,898 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางสาวปัทมา  มาลิน ี
2,899 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางสาวสุนทร ี ณ นคร 
2,900 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางสาวสุพรทิพย ์ นิลวิสุทธ์ิ 
2,901 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางสาวสุวรรณื  ชาญน้ า 
2,902 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางสาวสุวัยดา  แกสมาน 
2,903 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางสุพรรษา  ดาแลหมัน 
2,904 สพป.สตลู บ้านต ามะลงัเหนือ นางฮาสีมะ๊  นุ้ยเด็น 
2,905 สพป.สตลู บ้านตูแตหร า นายธีรพงศ์  นาคสง่า 
2,906 สพป.สตลู บ้านทางยาง นางรสน ี หลีมานัน 
2,907 สพป.สตลู บ้านทางยาง นางสาวคอดียะ  ใบหมาดปันจอ 
2,908 สพป.สตลู บ้านทางยาง นางอารีวรรณ  หลงสล า 
2,909 สพป.สตลู บ้านท่าพยอม นางเจะ๊สีตหีาหยาด  ไชยมล 
2,910 สพป.สตลู บ้านท่าพยอม นางวิไล  ปินวาหะ 
2,911 สพป.สตลู บ้านท่าพยอม นางสาวนันทิยา  หลงัชาย 
2,912 สพป.สตลู บ้านท่ายาง นางมณ ี จิตต์หลงั 
2,913 สพป.สตลู บ้านท่ายาง นางสาวพวงชฎา  มัจฉา 
2,914 สพป.สตลู บ้านท่าแลหลา นางสาวนันทิยา  ชูบัว 
2,915 สพป.สตลู บ้านท่าแลหลา นางอาภรณ์  ณะนวล 
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2,916 สพป.สตลู บ้านท่าแลหลา นายสุเชษฐ ์ เนตรจรัสแสง 
2,917 สพป.สตลู บ้านทุ่งวิมาน นางจ าเรียง  คงนวล 
2,918 สพป.สตลู บ้านทุ่งวิมาน นางสุกญัญา  มณีกามัน 
2,919 สพป.สตลู บ้านทุ่งวิมาน นางอาลียา  แซ่เอี่ยว 
2,920 สพป.สตลู บ้านทุ่งวิมาน นายวินิจ  กลิ่นละมัย 
2,921 สพป.สตลู บ้านปากละง ู นางสาวพาขวัญ  สะเล่พรัด 
2,922 สพป.สตลู บ้านป่าแก่บอ่หิน นางไลลา  รอสูน 
2,923 สพป.สตลู บ้านป่าแก่บอ่หิน นายพงศธร  เพชรทอง 
2,924 สพป.สตลู บ้านปาเต๊ะ นายสะอีด  บังคม 
2,925 สพป.สตลู บ้านราไว นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง 
2,926 สพป.สตลู บ้านไร ่ นายจรัญ  หมาดดี 
2,927 สพป.สตลู บ้านไร ่ นายทวี  มณีโละ 
2,928 สพป.สตลู บ้านลาหงา นางสาววรรณวด ี หวันตาหลา 
2,929 สพป.สตลู บ้านหนองหอยโข่ง นายฉูอิบ  หลงสล า 
2,930 สพป.สตลู บ้านหนองหอยโข่ง นายธานิศ  บินรินทร ์
2,931 สพป.สตลู บ้านห้วยน้ าด า นางชฎาธาร  แสงอุดม 
2,932 สพป.สตลู บ้านห้วยน้ าด า นางยุภา  ดุลยาภรณ์ 
2,933 สพป.สตลู บ้านห้วยน้ าด า นางสุดา  จิตต์หลัง 
2,934 สพป.สตลู บ้านหาญ นางสาวสุไรม๊ะ  อุศมา 
2,935 สพป.สตลู บ้านหาญ นายประดิษฐ ์ สองเมือง 
2,936 สพป.สตลู บ้านหาดทรายยาว นางยลาณี  วงศาชนัท 
2,937 สพป.สตลู บ้านหาดทรายยาว นางสาววนิดา  เส็นบัตร 
2,938 สพป.สตลู บ้านหาดทรายยาว นางสาวสลิตา  หลังชาย 
2,939 สพป.สตลู บ้านหาดทรายยาว นางอภิญญา  หาโสะ๊ 
2,940 สพป.สตลู บ้านหาดทรายยาว นางอลิษา  ศรีสุวรรณ์ 
2,941 สพป.สตลู ผังปาล์ม 7 นางพรพมิล  หวังกหุล า 
2,942 สพป.สตลู อนุบาลควนกาหลง นางเรณู  นาคเล็ก 
2,943 สพป.สตลู อนุบาลละง ู นางบีบสีัยมา  โต๊ะย ิ
2,944 สพป.สตลู อนุบาลละง ู นางหัทยา  แซมะแซ 
2,945 สพป.สตลู อนุบาลละง ู นายกูอาหมาด  กูหลง 
2,946 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 คลองแสนสุข (สิทธิไชยบ ารุง) นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล 
2,947 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 คลองใหม ่ นางสาวพนารัตน์ กุลก าพล 
2,948 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 ป้อมพระจลุจอมเกล้า นางสาวยศวดี ด าทรัพย ์

 



๑๒๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,949 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดครูนอก ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม 
2,950 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดคู่สร้าง นางบุญรัตน์ บุญชู 
2,951 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดคู่สร้าง นางพรนิพา พนะจะโปะ 
2,952 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดคู่สร้าง นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล 
2,953 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดคู่สร้าง นางสาวศรีประภา เพริดฤทธ์ิ 
2,954 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดคู่สร้าง นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี 
2,955 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดด่านส าโรง นางณัฐมน บุญเสริม 
2,956 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดด่านส าโรง นางศิริวรรณ พุ่มเจริญ 
2,957 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดด่านส าโรง นางเสาวนจิ ทองมลู 
2,958 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางขมิ้น นางพรลภัส อ้นไชยะ 
2,959 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางขมิ้น นางรื่นฤดี เจกะบุตร 
2,960 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางขมิ้น นางสุรางค์ ใจพรหม 
2,961 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางขมิ้น นางอนันติยา จ าปาสุข 
2,962 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางนางเกรง นางกฤชญา จัทรประภา 
2,963 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางนางเกรง นางธัณย์สิตา จอมจิรโรจน ์
2,964 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางนางเกรง นางบุณยรัตน์ สิงห์พันดอน 
2,965 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางนางเกรง นางสาวณัธมล จ าปาปัน 
2,966 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางนางเกรง นางสาวธิดาวดี ภูฆัง 
2,967 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางนางเกรง นางสาวมยุรี ทพิา 
2,968 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางโปรง นางสาวชนิตา ชัยศุภวัฒน์ 
2,969 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางโปรง นางสาวฤทัยรัตน์ บญุมา 
2,970 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางโปรง นางสาววลัยรัตน์ สว่างแจ้ง 
2,971 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางโปรง นางสาวสุธาทิพย์ นาคล ู
2,972 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางโปรง นายยุทธพงษ์ พิพิธกุล 
2,973 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดบางฝ้าย นางตรีเนตร รัตนวราเกียรต ิ
2,974 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดปุณหังสนาวาส นางสาววรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์ 
2,975 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดปุณหังสนาวาส นายเสรี โพธ์ิปานพะเนา 
2,976 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นางชนาภา ลั่นซ้าย 
2,977 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นางนภาพร ป้อมเอี่ยม 
2,978 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นางสาวดวงใจ ผดงุชัย 
2,979 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นางสาวลัคนา อัคนิฐมนตรี 
2,980 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นางสาววราวรรณ โมรา 
2,981 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นางสาวสาวิตรี สีตนไชย 

 



๑๒๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
2,982 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นางสุดใจ หมอเมือง 
2,983 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นายก้องหล้า ศิลาวรรณ 
2,984 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นายนพดล ศิริจรรยา 
2,985 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นายปฐเมศร์ ทองโฉม 
2,986 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 วัดโยธินประดิษฐ ์ นายอมรศักดิ์ เสนาราช 
2,987 สพป.สมทุรปราการ เขต 1 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณ ี
2,988 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 รัตนโกสินทร์ 9 นางสาววราภรณ์ แก้วเจ็ก 
2,989 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางธารีรัตน์ เมธีธัญญรัตน์ 
2,990 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางมนต์ศิริ ทองมั่น 
2,991 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางรุจิวรรณ ตู้จินดา 
2,992 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางสาวฐิติมา ค าดี 
2,993 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางสาวลักษณา สังวาลย์เพชร 
2,994 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางสุนีย์ สมสกลุ 
2,995 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางสุประวีณ์ เวียงสุข 
2,996 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดมงคลนิมิต 

(มงคลพิทยาคาร) 
นางจงรักษ์ อินทรแหยม 

2,997 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 วัดราษฎร์บูรณะ นางกมลวรรณ รุง่โรจน ์
2,998 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 

(ศุภพิพัฒน์รงัสรรค์) 
นางสาวอัญชนะ คีรีศร ี

2,999 สพป.สมทุรสงคราม บ้านคลองบางกก นาง ส.พันธ์ุศิวล ีสุขวรรณะ 
3,000 สพป.สมทุรสงคราม บ้านคลองบางกก นางสาวกรรณิการ์ คงนาม 
3,001 สพป.สมทุรสงคราม บ้านคลองบางกก นางสาวพรชนก จันทิมา 
3,002 สพป.สมทุรสงคราม บ้านคลองบางกก นางสาวพรรณนิภา กิจสมุทร 
3,003 สพป.สมทุรสงคราม บ้านคลองบางกก นางสาวรจนา คุ้มทรัพย ์
3,004 สพป.สมทุรสงคราม บ้านคลองบางกก นางสาววาสนา จันตรา 
3,005 สพป.สมทุรสงคราม บ้านบางนางลี ่ นางกิ่งแก้ว เอื้อประเสริฐ 
3,006 สพป.สมทุรสงคราม วัดเทพประสทิธ์ิคณาวาส นางสาวนวรัตน์ พึ่งเกษม 
3,007 สพป.สมทุรสงคราม วัดปากลัด(ผลาคารบ ารุงวิทย์) นางสาวอัมภาพันธ์ุ สันธนภัทรพงศ์ 
3,008 สพป.สมทุรสาคร วัดคลองตันราษฎรบ์ ารุง นายจิรวัฒน ์ โพธ์ิสวรรค์ 
3,009 สพป.สมทุรสาคร วัดโคกขาม นายนิวัฒน ์ ศรีสุดตา 
3,010 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางจันทร์นภา  ฉิมพาล ี
3,011 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางณิชกานต์  ชินบุตร 
3,012 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางน้ าผึ้ง  อังคณาภิวัฒน์ 
3,013 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางรุ่งอรุณ  สอสริิกลุ 

 



๑๒๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,014 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางสาวจุฬาลกัษณ์  คชาชัย 
3,015 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง 
3,016 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางสาวรอฮีม๊ะ  ตะนิแร 
3,017 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางสาววรินทร  ผลจันทร ์
3,018 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางสาวแวววิไล  ไชยเสริม 
3,019 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางสาวสุนันทา  สุภาพจริตกลุ 
3,020 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางสาวอุทัยวรรณ  สมบูรณ์พูลเพิ่ม 
3,021 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางสาวอุสมุา  บัวแก้ว 
3,022 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางสุหสัชา  พรหมดวง 
3,023 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางอุไรวรรณ  แย้มละออ 
3,024 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นายธนวุฒิ  สอนพงษ์ 
3,025 สพป.สมทุรสาคร วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นายพงษ์นรินทร ์ เจริญรมัย ์
3,026 สพป.สมทุรสาคร วัดบางน้ าวน(รอดพทิยาคม) นางสาวธัญญารัตน์  นิลน้อยศร ี
3,027 สพป.สมทุรสาคร วัดบางปลา นางนันทิน ี ร่วมจิตร 
3,028 สพป.สมทุรสาคร วัดบางปลา นางเพ็ญพักตร ์ สีขาว 
3,029 สพป.สมทุรสาคร วัดบางปลา นางสาวศรสีุดา  ทาระพันธ์ุ 
3,030 สพป.สมทุรสาคร วัดบางปลา นางสุพัตรา  วิมานจันทร ์
3,031 สพป.สมทุรสาคร วัดบางยาง 

(บางยางพิทยาคาร) 
นางรัตนา  ปุจฉาการ 

3,032 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางนิภา  ค าทน 
3,033 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางปัทมา  ธโนปจัย 
3,034 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสาวเกศริน  ผู้ชาว 
3,035 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสาวขวัญตา  อินรอด 
3,036 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสาวจริกัญญา  ภูเด่นผา 
3,037 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสาวชนามาศ  แผลงเดชา 
3,038 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสาวบุณรดา  เทียนชัย 
3,039 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสาวพนิตย์นาถ  รัตนวิวัลย์ 
3,040 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสาวพรศร ี อริยธนากุล 
3,041 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสาวพิมพ์ไพรัช  เหมกลุ 
3,042 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสาวอัจฉราพร  เหมจันทร ์
3,043 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสุนันทา  เพชรส้ม 
3,044 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางสุพรทิพย ์ คงบญุ 
3,045 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นางอโนมา  อ่อนสม้กิจ 

 



๑๒๙ 
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3,046 สพป.สมทุรสาคร วัดโพธ์ิแจ้ (มาลีราษฎรบ์ ารงุ) นายอภิชิต  ทันหา 
3,047 สพป.สมทุรสาคร วัดยกกระบัตรฯ นายศุภโชค  แตงทอง 
3,048 สพป.สมทุรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางจิตรวรรณ  ปิติสม 
3,049 สพป.สมทุรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางรัชนก  บุญประคอง 
3,050 สพป.สมทุรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางสาวดวงกมล  ก้องเกียรติคุณ 
3,051 สพป.สมทุรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นายถวิล  แซ่ตั้ง 
3,052 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นางวรรณวิภา  วิทยสรณะ 
3,053 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวธวัลรัตน์  เรืองพลับพลา 
3,054 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวเบญจวรรณ  สีสันงาม 
3,055 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นางสาววิภาวิน  ภาคีเนตร 
3,056 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นางสาววิลาสิน ี ขัติยะ 
3,057 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวศศิมาศ หอมบญุมา 
3,058 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวสกาวรัตน์  แสงสุตา 
3,059 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวสหัสยา  กลิ่นพิพัฒน ์
3,060 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวสรุินาถ  ขาวเอี่ยม 
3,061 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นายภูวรินทร ์ พันชน 
3,062 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นายศุภชัย  ดาบุตร 
3,063 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีเมือง นายสราวุฒ ิ บัวกลบี 
3,064 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นางกรกันยา  โชคชาตรี 
3,065 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นางธันย์จิรา  พลายรัศม ี
3,066 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นางสาวกาญจนา  เทียนกระจ่าง 
3,067 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นางสาวนริศสรา  บุญสอาด 
3,068 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นางสาวนิภาพร  พรมทา 
3,069 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นางสาวยุวภา  ไพศาลธรรม 
3,070 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นางสาวศรีพระจันทร์  สถาพรวินิจงาม 

3,071 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นางอรทัย  ช่างสุพรรณ 
3,072 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นายกฤษดา ศิริโส 
3,073 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นายบันเทงิ  บุตรเทศ 
3,074 สพป.สมทุรสาคร วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง นายปรีชา  นุชราชวงษ์ 
3,075 สพป.สมทุรสาคร วัดโสภณาราม 

(ปลัง่ร่วมราษฎร์บ ารุง) 
นางสาวดวงสมร  อ่อนแสงคุณ 

3,076 สพป.สมทุรสาคร วัดโสภณาราม 
(ปลัง่ร่วมราษฎร์บ ารุง) 

นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ 
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3,077 สพป.สมทุรสาคร วัดใหญ่บ้านบอ่ 

(บ้านบ่อราษฎร์บ ารุง) 
นางสาวสุภาพ  จงเห็นจิตต์ 

3,078 สพป.สมทุรสาคร วัดใหญ่บ้านบอ่ 
(บ้านบ่อราษฎร์บ ารุง) 

นางโสภา  สินอาภา 

3,079 สพป.สมทุรสาคร วัดใหญ่บ้านบอ่ 
(บ้านบ่อราษฎร์บ ารุง) 

นายนัฐพล  อ่วมกระทุ่ม 

3,080 สพป.สมทุรสาคร วัดอ้อมน้อย นางสมทิธรา  จ้อยชะรัด 
3,081 สพป.สมทุรสาคร วัดอ้อมน้อย นางสาวนงลักษณ์  จันหงษา 
3,082 สพป.สมทุรสาคร วัดอ้อมน้อย นางสาวเย็นจิตร  ทิพมาตร 
3,083 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านด่าน (ราษฎรบ ารุง) นางสาวสรุีย ์ ฆ้องแก้ว 
3,084 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านด่าน (ราษฎรบ ารุง) นายคณธิศ  สุพรเสถียรกลุ 
3,085 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านท่าผกัชี นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร 
3,086 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านท่าผกัชี นางสาวราตร ี สุดเกษ 
3,087 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านท่าพักศร ี นายวิวัติ  เพชรฤทธ์ิ 
3,088 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านท่าระพา นางสาวปทิตตา  งอมสระคู 
3,089 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านท่าระพา นางโสภาพรรณ  จินดาหรา 
3,090 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นางกัญญาพา  ขอดทอง 
3,091 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นางกันหา  ภูชมศรี 
3,092 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นางเกษตร โพธ์ิศร ี
3,093 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นางชลดา  แตงชัยภูมิ 
3,094 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นางชุล ี มาลีรส 
3,095 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นางบุญเพ็ชร  สุนทรโชต ิ
3,096 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นางสาวจารุวรรณ  เฉลมิวงศ์ 
3,097 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นางสาวปรียาภรณ์  กันหา 
3,098 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นางอาตรีนา  จันทร์เนย 
3,099 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นายวิวัฒน์  แตงชัยภูมิ 
3,100 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง นายอ าพล  ก าไลเงิน 
3,101 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพระเพลิง ว่าที่ร้อนตรีนพรัตน์ ประกอบมิตร 
3,102 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านไร่สามส ี นายวศิน  ศิริธีรพัฒน ์
3,103 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านวังร ี นายสมทรง  เกตกะโกมล 
3,104 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านหนองข่า นางรัศม ี คนทัตย์ 
3,105 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านหินกอง นางณัฐวด ี มัชฌันติกะ 
3,106 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านหินกอง นางธิติมา  ทองแสง 
3,107 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านหินกอง นางสาวจันทร  บางสามัญ 

 



๑๓๑ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,108 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านหินกอง นางสาวพรรทิพย ์ อยู่ไพร 
3,109 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านหินกอง นางสาววัลภา  สีสุกสด 
3,110 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านหินกอง นายประเสริฐ  นันโช 
3,111 สพป.สระแก้ว เขต 1 วัดคลองตาสูตรสามัคคี นางสาวสมศร ี พงศ์พัชราพันธ์ 
3,112 สพป.สระแก้ว เขต 1 วัดคลองตาสูตรสามัคคี นางสาวสุนันทา  ณรังศร ี
3,113 สพป.สระแก้ว เขต 1 วัดพวงนิมิต นางขวัญใจ  ประภาสัย 
3,114 สพป.สระแก้ว เขต 1 วัดพวงนิมิต นางปัทมาพร  แสงแจ่ม 
3,115 สพป.สระแก้ว เขต 1 วัดพวงนิมิต นางสาวจริยา  ปัสวาส 
3,116 สพป.สระแก้ว เขต 1 วัดพวงนิมิต นางสาวพิมพ์นิภา  บุญเสริม 
3,117 สพป.สระแก้ว เขต 1 วัดพวงนิมิต นายภรรณิภา  หอมไกล  
3,118 สพป.สระแก้ว เขต 1 อนุบาลพิษณุโลก นางสินอัมพร  สุวรรณศร ี
3,119 สพป.สระแก้ว เขต 1 อนุบาลวัดสระแก้ว นางสุดาวด ี มูลบรรจง 
3,120 สพป.สระบรุี เขต 1 วัดมงคล นางวิภาวี  จันทรทิพย ์
3,121 สพป.สระบรุี เขต 1 วัดมงคล นางสาวจรีาภา  รุ่งเรอืงรัตน์ชัย 
3,122 สพป.สระบรุี เขต 1 วัดสาธุประชาสรรค์ นางรัชน ี อันทวาปี 
3,123 สพป.สระบรุี เขต 1 วัดสาธุประชาสรรค์ นางวิจิตตรา  หอมรองบน 
3,124 สพป.สระบรุี เขต 1 วัดสาธุประชาสรรค์ นางสาวจิดาภา  จันทรทิพย ์
3,125 สพป.สระบรุี เขต 1 วัดสาธุประชาสรรค์ นางสินัญญา  แก้วมาลา 
3,126 สพป.สระบรุี เขต 1 วัดสาธุประชาสรรค์ นางอมรรัตน์  เชียงด ี
3,127 สพป.สระบรุี เขต 1 อนุบาลเสาไห ้ นางสาวสุดารัตน์  พิมพิสาร 
3,128 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านซับกระดาน นางณหทัย  มีเหมือน 
3,129 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านท่าพล ู นางคนึง  รอบวงษ์ 
3,130 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านท่าพล ู นางสาวภัทรียา  ไชยด้วง  
3,131 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นางจุฑามาศ มะณีแสง 
3,132 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นางพรปวีณ์  เพชรแทน 
3,133 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นางพรรณพร  เขียวอ่อน 
3,134 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นางมธุรส  ชาค าใส 
3,135 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นางสาวรัตติกาล  สายสินธ์ุ 
3,136 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน ์
3,137 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นางสุภาพร  ค าพุ่ม 
3,138 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นายบัญชา  กรมศิลป ์
3,139 สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ  น้อมมนัส 
3,140 สพป.สระบรุี เขต 2 วัดสร้างบุญ นางสาวส าอางค์  เกตุสุวรรณ์ 
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3,141 สพป.สระบรุี เขต 2 วัดสร้างบุญ นายชาตรี  อรรคพันธ์ุ 
3,142 สพป.สระบรุี เขต 2 วัดหนองหมูใต้ฯ นางสาวคนึงนิตย์  ค าปาน 
3,143 สพป.สระบรุี เขต 2 วัดหนองหมูใต้ฯ นางสาวพรกมล  สุบิน 
3,144 สพป.สระบรุี เขต 2 วัดหนองหมูใต้ฯ นางส ารวย  ราชสหี ์
3,145 สพป.สิงหบ์ุร ี วัดบ้านล า นางสาวสุภาภัณฑ์  บุญประเสริฐ 
3,146 สพป.สิงหบ์ุร ี วัดบ้านล า นางอารมย ์ วงศ์สกุลเกียรต ิ
3,147 สพป.สิงหบ์ุร ี วัดประโชติการาม นางสุภาพร  เสริมศร ี
3,148 สพป.สิงหบ์ุร ี วัดประสาท นายสุพล  ตะระสุภณ 
3,149 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตลิ่งชัน นางกาญจนา  การุณ 
3,150 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตลิ่งชัน นางสาวเพญ็นภา  ใจด ี
3,151 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านประดู่เฒ่า นางยุพิน  กาสาย 
3,152 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านลานกระบอื นางสาวฉัตรดาว  คล่ าคง 
3,153 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังขวัญ นางสุภาณี  โพธ์ิแก้ว 
3,154 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังโคนเปอืย นางสาวภัคธัญญา  ตั้งวณิชชวกร 
3,155 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังลึก นางสาววาริน  คล่ าคง 
3,156 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านโว้งบ่อ นางเจตนา  เกิดเกด ุ
3,157 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านโว้งบ่อ นางสาววัลภา  อินทรโชต ิ
3,158 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านหนองตูม นางสาวรติกร  ไกรกิจราษฎร ์
3,159 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านหนองสามพญา นางสาววรรณด ี ช านิ 
3,160 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านห้วยไคร ้ นางดาว  ยาวีระ 
3,161 สพป.สุโขทัย เขต 1 วัดทุ่ง นางบุญพล ี ทองใบ 
3,162 สพป.สุโขทัย เขต 1 วัดทุ่ง นางศิริรัตน์  ใบไม ้
3,163 สพป.สุโขทัย เขต 1 วัดมุจลินทาราม นางจิตรา  ค าเบิก 
3,164 สพป.สุโขทัย เขต 1 หนองหญ้าปล้อง นางรุ่งแสง  เนียมสุวรรณ 
3,165 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านห้วยไคร ้ นางสาวมาลัย  แขกเมือง 
3,166 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านห้วยโป ้ นายสมบรูณ์  สอนปัน 
3,167 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน นางกรกมล  เมธีวรกิจ 
3,168 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านบางกุง้ นางดรุณี  บุตรพันธ์ 
3,169 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านบางกุง้ นางสยุมพร  บึกขุนทด 
3,170 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านบางกุง้ นางสาวพรทิพย์  จาดพันธ์ุอินทร์ 
3,171 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านบางกุง้ นายอุดม  อินทร์สุข 
3,172 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เมืองสุพรรณบุร ี นางสุวัฒจณา กะล าพกั 
3,173 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางจินตนา  ดีกาว 
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,174 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางซ่อนกลิ่น  บรรจง 
3,175 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางฐิติพร  โลหิตชาติ 
3,176 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางนัยนา  ปิ่นทอง 
3,177 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางบุษกร  ดาวกระจาย 
3,178 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวค าพลอย  โพธ์ิทอง 
3,179 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวดลวรรณ พวงวิภาต 
3,180 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาววีณา  เชิดฉันท์ 
3,181 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวแสงเดือน  อมรหัต 
3,182 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางส าอางค์  มลินลิ 
3,183 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายณัฐสิน  มณีเดชชัย 
3,184 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายบันเทงิ  สุดแสวง 
3,185 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดสกุณปักษี นางจ าเนียร  มีมุข 
3,186 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดสกุณปักษี นางสาวรวีวรรณ  ล าวิไล 
3,187 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดสกุณปักษี นายประทปี  กอกุ้ย 
3,188 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พลับพลาไชย นางปรางทอง  รุ่งเรือง 
3,189 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดทองประดิษฐ ์ นางเนาวรัตน์  ใจเที่ยงกลุ 
3,190 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดทองประดิษฐ ์ นายปรีชา  หงษ์โต 
3,191 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดปทุมวนาราม นางพิกุล  ศิริวงค์ 
3,192 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดปทุมวนาราม นางมาลสิา  ช้างเขียว 
3,193 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดปทุมวนาราม นางสาววรรณวิมล  โพธ์ิวิจิตต์ 
3,194 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดโภคาราม นางสาวศรีนงค ์ ศรีท้าว 
3,195 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดโภคาราม นางสาวอัญชล ี สมบัติเจริญ 
3,196 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดศรีเฉลิมเขต นางนันทนา  อริยะสจัจะธรรม 
3,197 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อนุบาลบ้านท่าพระยาจกัร นางสาวพิทยา  บุญยเกต ุ
3,198 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อนุบาลบ้านท่าพระยาจกัร นายอนุพงษ ์ สังขรัตน์ 
3,199 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดโคกหม้อ นางซิน  อู่อรุณ 
3,200 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองกระทุ่ม นางปาริฉัตร  จันทน์วัฒน ์
3,201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองเปาะ นางสาวสารภี  เก็บด ี
3,202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองเปาะ นายชุมสันต์  จันทร์พ่วง 
3,203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองเปาะ นายทวีศักดิ ์ ชาญประโคน 
3,204 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองเปาะ นายศณัชทพล  อรุโณทอง 
3,205 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองโรง นางกิ่งกาญจน ์ อินทนะ 
3,206 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองโรง นางขวัญเมือง  สิงหจ์ุ้ย 
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,207 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองโรง นางรพีพรรณ  ปานเจรญิ 
3,208 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดหนองโรง นายเพิ่มศักดิ ์ สารสุวรรณ 
3,209 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อนุบาลด่านช้าง นางกุลกันยา  มะลิสา 
3,210 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อนุบาลด่านช้าง นางล าดวน  พสุธาสถิตย์ 
3,211 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อนุบาลด่านช้าง นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาด 
3,212 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อนุบาลด่านช้าง นายธนนันท์  อ้นนา 
3,213 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ธีราศรมสรุาษฎร ์ นางสาวณัฐนิช  บัวยม 
3,214 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ นางสาววารุณี  เมืองศรทีอง 
3,215 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 บ้านนางก า นายสุรินทร ์ พฤกษวานิช 
3,216 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 บ้านน้ าฉา นางจริยา  นุชพานิช 
3,217 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 บ้านห้วยโศก นางนวลทิพา  ชูช่วย 
3,218 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วัดบ้านใน นางสาวพรพิมล  เบ้าวงศ์สกลุ 
3,219 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วัดบุณฑริการาม นางปิยารัตน์  ผลผลา 
3,220 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วัดบุณฑริการาม นางสาวจันทรจ์ิรา  ใจงาม 
3,221 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วัดบุณฑริการาม นางสาวจริภรณ์  ศรีสุวรรณ 
3,222 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วัดบุณฑริการาม นางสาวจริาพร  พัฒนสม 
3,223 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วัดบุณฑริการาม นางสาวทิพยส์ุดา  บินยา 
3,224 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วัดบุณฑริการาม นางสาวพรสุดา  เกษเพ็ชร 
3,225 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วัดบุณฑริการาม นางสาวสุดา  เหล่นยี 
3,226 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 วัดบุณฑริการาม นายภูเบศ  เสนา 
3,227 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางจุฑาทพิย ์ เหมาะประมาณ 
3,228 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางนวรัตน์  รัตนะ 
3,229 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางปณีทา  อินทรอกัษร 
3,230 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางศศิธร  รัตนอรุณ 
3,231 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางสาวขนบพร  คงทรัพย ์
3,232 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางสาวณปภัช  เกิดป้อม 
3,233 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางสาวประไพศร ี ทองไสยพร 
3,234 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางสาวรัชนีวรรณ  รัตนด ารงค์ 
3,235 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางสาวอิศรา  ทองมา 
3,236 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นางสุปรียา  ปานเมอืง 
3,237 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นายชัชรินทร ์ สุขปาน 
3,238 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 ชุมชนวัดจันทาราม นายดนุพล  จันทรส์น 
3,239 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านคลองรอก นางจริต  ใจด ี
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3,240 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านคลองรอก นางสาวประกายกาญจณ์  รอดทิม 
3,241 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านท่าขนอน นางสาวนาถยา  ศุภนิมิตลักขณา 
3,242 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านท่าม่วง นางส าอาง  สุนทรพฒัน ์
3,243 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางกรรณิกา  รักสวัสดิ ์
3,244 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางจิราพร  ทองสง 
3,245 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางเบญจมาลย ์ เนตรวงศ์ 
3,246 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางพิมผกา  จันทร์คง 
3,247 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางวงจันทร ์ สร้องสงิห ์
3,248 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางวารุนันนท ์ หล้าแหลง่ 
3,249 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางสมศร ี ชะชิกุล 
3,250 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางสาวกาญจนา  ทองเนื้องาม 
3,251 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางสาวจันทรจ์ิรา  อินทร์ชนะ 
3,252 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางสาวเบญญาภา  บุญเลิศ 
3,253 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางสาววันใหม ่ สืบชนะ 
3,254 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านนาใหญ ่ นางสุปราณี  ไกรสิทธ์ิ 
3,255 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านบ่อกริ่ง นางเยาวลักษณ์  สองเมือง 
3,256 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านอู่ตะเภา นางผสุดี  ฉีดเสน 
3,257 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านอู่ตะเภา นางเพ็ญศร ี สิทธิเชนทร ์
3,258 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านอู่ตะเภา นางสาวกรรณิกา  ชูศรี 
3,259 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 บ้านอู่ตะเภา นางสาวศิริธร   พรมสงฆ์ 
3,260 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วัดจันทร์ประดิษฐาราม นางจันจริา  สิทธิชู 
3,261 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วัดจันทร์ประดิษฐาราม นางสาวสุภาวัลย ์ ชัยเจรญิ 
3,262 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วัดประชาวงศาราม นางจุรพีร  เพชรแท ้
3,263 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วัดประชาวงศาราม นางชุดีพร  ชูเพชรพงษ์ 
3,264 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วัดประชาวงศาราม นางวรรณธณีย์  ค าหวาน 
3,265 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านคลองโร นางจันทร์เพญ็  ปานศิร ิ
3,266 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านคลองโร นางฉวีวรรณ  คงพัฒน ์
3,267 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านคลองโร นางนารีรัตน์  พรหมบุตร 
3,268 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านคลองโร นางพิมพ์ใจ  ปั้นรอบรู ้ 
3,269 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านคลองโร ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพัชรา  เจียรวรรณ์ 
3,270 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านควนสระ นางสาวพรทิพย ์ หนูเกลี้ยง 
3,271 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านควนสระ นางอมรรัตน์  ขมสวัสดิ ์
3,272 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านควนสระ นางอรัญญา  ฤทธิเดช 

 



๑๓๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,273 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านควนสระ นายธนากร  คงช่วย 
3,274 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านบางรูป นางเปรมสิน ี ช่วยด า 
3,275 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านบางรูป นางอนุษา  ศิลปวิศาล 
3,276 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านบางเหรียง นายสมเกียรต ิ ศิลปวิศาล 
3,277 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านปลายสาย นางมลิณีย ์ วรรณะ 
3,278 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านสาคูมิตรภาพที ่195 นางจาริณี  ไพเมือง 
3,279 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านสาคูมิตรภาพที ่195 นางธมนวรรณ  เลี่ยนกัตวา 
3,280 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านสาคูมิตรภาพที ่195 นางสุวาร ี เพ็ญศร ี
3,281 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านไสดง นางกาญจนา  เสสิตงั 
3,282 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านไสดง นางจิราพร  ดีช่วย 
3,283 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านไสดง นางสาวเฉลียว  หะนาท 
3,284 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านไสดง นายกิตติพงศ์  สอนประสม 
3,285 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางชุตินันท์  เทือกสบุรรณ 
3,286 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางนทกาญจน ์ บุญเหลือ 
3,287 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางประภัสสรา  สอนประสม 
3,288 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางยุภา ทิพย์พันธ์ 
3,289 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวสรุิยา  เพราเพราะ 
3,290 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสุริยา  บ ารุงรักษ์ 
3,291 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านห้วยมะนาว นางมัณทนา  จ านงค์จิตร 
3,292 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านห้วยมะนาว นางสาวกิ่งกาญจน ์ ทินชิณพงศ์ 
3,293 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านห้วยล่วง นางสาวกณิกนันต์  ปาลสุวรรณวัฒน์ 

3,294 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านห้วยล่วง นางสาวภาวสุทธ์ิ เจียมทวีบุญ 
3,295 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านห้วยใหญ ่ นางประนอม  ชัยยศ 
3,296 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 มหาราช 2 นางสาวอนุธิดา  พัฒจันทร ์
3,297 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดคลองตาล นางธมนต์วรรณ  หนูเกต ุ
3,298 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดคลองตาล นางเบญ็จมาศ  กระบิน 
3,299 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดบ้านส้อง นางกมลพรรณ  หนูปลืม้ 
3,300 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดบ้านส้อง นางสาวขวัญฤดี  เทพฉิม 
3,301 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดบ้านส้อง นางสาวเพญ็นภา  อุ่นชุม 
3,302 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดบ้านส้อง นางสาวสุมนา  หลักหนองบัว 
3,303 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดบ้านส้อง นายกิตติวุฒิ  อิสลาม 
3,304 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดเพ็งประดิษฐาราม นางสาวทัศนีย ์ นวลแก้ว 
3,305 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดเพ็งประดิษฐาราม นางสาวปาริฉัตร  ลี้ยุทธานนท ์

 



๑๓๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,306 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดวิเวการาม นางแรมเดือน  นาคประสม 
3,307 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดวิเวการาม นางสุดารกัษ์  เจรญิสุข 
3,308 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดวิเวการาม นางโสภา  ศรีสมทรัพย ์
3,309 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดอินทการาม นางพจมาศ  จันทราธรกลุ 
3,310 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดอินทการาม นางพรทพิย ์ ทองต าลงึ 
3,311 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดอินทการาม นางสาวเบญจพร  บุญหรอ 
3,312 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดอินทการาม นางสาวสายชล  หมื่นระย้า 
3,313 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดอินทการาม นางสาวสจุรรยา  นาคมาก 
3,314 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดอินทการาม นางสุนสิา  พุทธศรี 
3,315 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดอินทการาม นางอรทัย  รสจันทร ์
3,316 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 วัดอินทการาม นายภาณุพงศ์  พารเพงิ 
3,317 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 นางรัตนาพร  คงกุลทอง 
3,318 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 อนุบาลกญัจนา นางสาวฐิติปวีร ์ นวลเขียว 
3,319 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 อนุบาลกญัจนา นางอรัญญา  หนูศรีแก้ว 
3,320 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 อนุบาลกญัจนา นางสาวกรรณิกา สรุะกา 
3,321 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 อนุบาลขวัญแม ่ นายสุรศักดิ ์ ทิพย์โสธร 
3,322 สพป.สรุินทร์ เขต 1 บา้นกุดหวาย นางสาวเขมิกา  สาธร 
3,323 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านกะทะ นางอวยพร  ถามูลเลิศ 
3,324 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านโคกกุ้ง นางสาววารุณี  ศิริ 
3,325 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านธรรมษา นางจิราวรรณ  เกษแก้ว 
3,326 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านม่วงน้อย นางสาวเพญ็นภา  สินนอก 
3,327 สพป.สรุินทร์ เขต 2 บ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา" นางสาวพิรดา  สุดดี 
3,328 สพป.สรุินทร์ เขต 2 โพนทองพิทยาคม นางสาวสรุัตน์  พิรุณย ์
3,329 สพป.สรุินทร์ เขต 2 สามัคคีศึกษา นางมยุร ี บุญเริม่ 
3,330 สพป.สรุินทร์ เขต 2 สามัคคีศึกษา นางสาวนงลักษณ์  สุระสังข์ 
3,331 สพป.สรุินทร์ เขต 2 สามัคคีศึกษา นางสาวหนึง่ฤทัย  พรมบุตร 
3,332 สพป.สรุินทร์ เขต 2 สามัคคีศึกษา นายจิรายุ  คันธารณฤมิตร 
3,333 สพป.สรุินทร์ เขต 2 สามัคคีศึกษา นายณัฐพล  ตะกูลรมัย ์
3,334 สพป.สรุินทร์ เขต 2 สามัคคีศึกษา นายพรเลิศ  ซื่อสัตย์ 
3,335 สพป.สรุินทร์ เขต 2 สามัคคีศึกษา นายศุภชัย  ไค่นุ่นโพธ์ิ 
3,336 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านจารย ์ นางจุฬาลักษณ์  ทาแก้ว 
3,337 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านจารย ์ นางนภัสวรรณ  เรอืงจิต 
3,338 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านจารย ์ นางศิราธร  ตินานพ 

 



๑๓๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,339 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านจารย ์ นางสาวน้ าฝน  ผ่านเมือง 
3,340 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านจารย ์ นางสาววันทนา  วันลี 
3,341 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านจารย ์ นางสุกญัญา  หาประโคน 
3,342 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านจารย ์ นายจิรัฏฐ ์ เปรียบยอดยิง่ 
3,343 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านฉลีกหนองมะแซว นายจิรเมธ  บุญร่วม 
3,344 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นางปาจรีย ์ ดนเสมอ 
3,345 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นางฟ้าชนนา แย้มสง่า 
3,346 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นางรัชนีวรรณ  แสนกล้า 
3,347 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นางวิญญา  นาคมิตร 
3,348 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นางสาวจตจุักร  ทรงทอง 
3,349 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นางอุบลพรรณ  ยิ่งหาญ 
3,350 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นายเกษม  ระบือนาม 
3,351 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นายประวัต ิ ส าราญส ี
3,352 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นายมานะ  ขวัญทอง 
3,353 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นายสัจฐากลู  ใจพินิจ 
3,354 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านยาง(สารกจิราษฎร์วิทยา) นายอภิญญากร  ฉัตรทอง 
3,355 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านล าดวน 

(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 
นางณัฐระพ ี พงศ์ภัทรวิจิตร 

3,356 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านล าดวน 
(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 

นางมะโน  สุภาสัย 

3,357 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านล าดวน 
(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 

นางสุนีย์  ขบวนฉลาด 

3,358 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านล าดวน 
(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 

นางโสภิตา  สุริยะงาม 

3,359 สพป.สรุินทร์ เขต 3 บ้านล าดวน (เมยราษฎร์
อุปถัมภ์) 

นายพงศ์ศิร ิ ใสแจ่ม 

3,360 สพป.สรุินทร์ เขต 3 วิทยาราษฎร์นุกูล นางกัญระญา  ยืนยิ่ง 
3,361 สพป.หนองคาย เขต 1 เชือกหม้วยวิทยา นายโกสินทร์ ทุมา 
3,362 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านเทานาบอน นางสาวรพีภรณ์ ศรมณี 
3,363 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านม่วง นายคมลิขิต นามไว 
3,364 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านไร ่ นางเจษราภรณ์ งามลุน 
3,365 สพป.หนองคาย เขต 1 อักษรรอดุลวิทยา นางนวพร โชติกานต์ 
3,366 สพป.หนองคาย เขต 1 อักษรรอดุลวิทยา นางนาตยา ทุมา 
3,367 สพป.หนองคาย เขต 2 เฝ้าไร่วิทยา นางดวงแข พรมภักด ี

 



๑๓๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,368 สพป.หนองคาย เขต 2 เฝ้าไร่วิทยา นางปราณี พาโส 
3,369 สพป.หนองคาย เขต 2 เฝ้าไร่วิทยา นางพรพมิล แก้วมงคล 
3,370 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านโคกทุ่งนอ้ย นางศิริธร  ปาปะข า 
3,371 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านท่าอุทัย นางณิชาภัทร  เหตุเกษ 
3,372 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านนาแก นางจรรยพร  ศรีล าหอย 
3,373 สพป.อ่างทอง บ้านห้วยคล้า นางประทุม  จังจรงิ 
3,374 สพป.อ่างทอง บ้านห้วยคล้า นางสาวนฤมล  พ่วงประสงค์ 
3,375 สพป.อ่างทอง วัดงิ้วราย นางสาวกาหลง  เขียวแก้ว 
3,376 สพป.อ่างทอง วัดเซิงหวาย นางสาววรรณประภา  ไทยพยัฆ 
3,377 สพป.อ่างทอง วัดบ้านป่า นางรจนา  จันทร์ทอง 
3,378 สพป.อ่างทอง วัดบ้านป่า นางสาวสุวรรณา  มานาง 
3,379 สพป.อ่างทอง วัดบ้านเพชร นางสาวณัฐวีณ์  ทองสมบัต ิ
3,380 สพป.อ่างทอง วัดบ้านเพชร นางสาวนงลักษณ์  ช่ังทรัพย ์
3,381 สพป.อ่างทอง วัดมหานาม นางวรรณี  คงทอง 
3,382 สพป.อ่างทอง วัดมะขาม(วิบูลยอ์ุปถัมภ์) นางสาวศิโรรัตน์  มณีเรือง 
3,383 สพป.อ่างทอง วัดราชสกุณา นางสาวเรณุกา  เกษสังข์ 
3,384 สพป.อ่างทอง วัดห้วยโรง นางส าเนียง  ค าแก้ว 
3,385 สพป.อ่างทอง อนุบาลวัดสระเกษ 

(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 
นางจุไรรัตน์  จันขจร 

3,386 สพป.อ่างทอง อนุบาลวัดสระเกษ 
(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 

นางบุญชู  พรหมหากลุ 

3,387 สพป.อ่างทอง อนุบาลวัดสระเกษ 
(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 

นางสาวหนึง่ฤทัย  เหนืองนอ้ย 

3,388 สพป.อ านาจเจริญ ชุมชนบ้านจิกดู ่ นางสุกญัญา  วงศ์ก่อ 
3,389 สพป.อ านาจเจริญ บ้านไร่สมบรูณ์ นางวิไลพร  เหมือนมาตย ์
3,390 สพป.อ านาจเจริญ บ้านไร่สมบรูณ์ นางวิไลพร เหมือนมาตย์ 
3,391 สพป.อ านาจเจริญ บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง ว่าที่ ร.ต.หญิงพานิตตา แจ่มจันทร์ 
3,392 สพป.อ านาจเจริญ ป่าต้ิวป่าเตยวิทยาสรรค์ นางมัจฉา  ละมอ่ม 
3,393 สพป.อ านาจเจริญ ป่าต้ิวป่าเตยวิทยาสรรค์ นายภีรพัฒน ์ อุทธา 
3,394 สพป.อ านาจเจริญ ป่าต้ิวป่าเตยวิทยาสรรค์ นายยุทธภูมิ  พรหมกาล 
3,395 สพป.อ านาจเจริญ พัฒนาสามัคคี นางสาววสมพร  มีมา 
3,396 สพป.อ านาจเจริญ อนุบาลชานุมาน นายธนกร  เทมะธนานนท ์
3,397 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน นางสาวทัศนีย์ภรณ์  รัตนอ่อน 
3,398 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านกุดยาง นายคนอง  วงษาลี 
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3,399 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านค าโคกสูง นางจินตนา  พวงประโคน 
3,400 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านค าโคกสูง นางสาววรรณวรุณ  บุญเรา 
3,401 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านห้วยบงดงมะไฟ นางวิรินทิรา  พลหล้า 
3,402 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านห้วยบงดงมะไฟ นางสาววัชรินทร ์ ธงทาสี 
3,403 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านห้วยบงดงมะไฟ นางหนูกลู  ชัยค าภา 
3,404 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านห้วยบงดงมะไฟ นายพาย ุ ชัยค าภา 
3,405 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านห้วยบงดงมะไฟ นายวิวัฒน์  ตางจงราช 
3,406 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านดอนกลอย นางสาวรัตติกาล  ศรีรักษา 
3,407 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านผักตบประชานุกูล นางสาวกชกร  พินิจมนตร ี
3,408 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านหนองหลัก นางรุจริัตน์  บุตร์โคษา 
3,409 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านกาลมึ นางตรัยรัตน์  เนมียะวงค์ 
3,410 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านหนองแวง  นางทิวด ี นาทองพูน 
3,411 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านทุ่งป่ากระถิน นางสาวลดาวัลย ์ เล็กกระจ่าง 
3,412 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านทุ่งป่ากระถิน นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน 
3,413 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านปางวุ้น นางสมใจ  ยาป่าคาย 
3,414 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านปางวุ้น นางสาวชนัญญา  กันหลวง 
3,415 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านปางวุ้น นางสาวพรลภัส  จอมราช 
3,416 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านปางวุ้น นายสามารถ  ผมท า 
3,417 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านหนองกวาง นางรัตนา  ปราบปราม 
3,418 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม นางเชษฐ์สุดา  เพ็งยา 
3,419 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 นางนวลจันทร ์ พรหมเสนา 
3,420 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านช าบอน นายพสธร  วงค์ชารี 
3,421 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านปากปาด นางกาหลง  น้อยมา 
3,422 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านปากปาด นางสาวประภัย  สานหล้า 
3,423 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านปากปาด นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน 
3,424 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านห้วยคอม นางพิมพส์ุรางค์  ท้าวภักดี 
3,425 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านห้วยยาง นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ 
3,426 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านห้วยยาง นางสาวนฤมล  พุทธา 
3,427 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ราชประชานุเคราะห์ 13 นางทัศนีย ์ บุญประกอบ 
3,428 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านโกรกลกึ นางสาวบุญญาภา  โชควุฒิขจร 
3,429 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านโกรกลกึ นางสาวเปรมมิกา  อ่อนธานี 
3,430 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านโกรกลกึ นางสาววรวลัญช์  ปินตา 
3,431 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านโกรกลกึ นางสาวอ าภา  จ าปีทอง 
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3,432 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านโกรกลกึ นางอุไรวรรณ  เมฆฉาย 
3,433 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านป่าอ้อ นางสาวนฤมน  ฟักเขียว 
3,434 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านโป่งสามสิบ นางสาวปรียาภรณ์  ชูศรี 
3,435 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ นางดาหวัน  รังษิมาศ 
3,436 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ นางสารกิา  เรืองศรีจันทร ์
3,437 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ นางสาวยาใจ  ค าสอน 
3,438 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ นางสุชิน  ทรายทอง 
3,439 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านห้วยเปล้า นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ 
3,440 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านห้วยเปล้า นางสาวกัญญมน  ไหวกลับ  
3,441 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านห้วยเปล้า นางสาวนันทา  กุมภา 
3,442 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านหินโหง่น จ่าอากาศตรีอุดมเดช  แคล้วอักสี 
3,443 สพป.อุทัยธานี เขต 2 รัตนโกสินทร์ 2 นางพนิดา  รอดสัดถา 
3,444 สพป.อุทัยธานี เขต 2 รัตนโกสินทร์ 2 นางศิรินทร์ทิพย ์ วรรณภักตร ์
3,445 สพป.อุทัยธานี เขต 2 รัตนโกสินทร์ 2 นางสาลี ่ เอี่ยมลออ 
3,446 สพป.อุทัยธานี เขต 2 รัตนโกสินทร์ 2 นางสาวญาณิศา  เกิดลอย 
3,447 สพป.อุทัยธานี เขต 2 รัตนโกสินทร์ 2 นางสาววนิดา  เกตุเส็ง 
3,448 สพป.อุทัยธานี เขต 2 รัตนโกสินทร์ 2 นางสาวศศิธร  ศรีเสนห่ ์
3,449 สพป.อุทัยธานี เขต 2 รัตนโกสินทร์ 2 นายศุภชัย  ปะชุนหะ 
3,450 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลบ้านไร ่ นายประดิษฐ ์ พันธ์ผา 
3,451 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นางจิราภร  ค าอินทร ์
3,452 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นางเรณู  อินทรพ์รหม 
3,453 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นางสาวเจียระไน  ทองค าขาว 
3,454 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นางสาวโชษิตา  เสตานุตร ์
3,455 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นางสาวณัฐฐิรา  มากม ี
3,456 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นางสาวดาหวัน  ไพเราะ 
3,457 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นางสาววรวรรรณพร  จันทงามพูลผล 

3,458 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นางสาวสมคิด  สุทธินันท ์
3,459 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นางสาวเสาวภา  ชูศรี 
3,460 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสกั นายกริชณรงค์  ศิริโยธา 
3,461 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บา้นดอนแดง นางมณีรัตน์  เผ่ากัณหา 
3,462 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านนาเมือง นางณัฐธิดา  นนทะการ 
3,463 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านเศรษฐ ี นางจีรวรรณ์  พันธ์ุโยธา 
3,464 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปทุมวิทยากร นางกัณนิกา  โสภาพันธ์ 
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3,465 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านกาจบั นางไพวรินท ์ เชยค าดี 
3,466 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านคอนสาย นางรัตนา  จินดารัตน์ 
3,467 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านดอนใหญ ่ นางพุทธนาวรรณ  แสนทอง 
3,468 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้าใต้ นางจิระนันท ์ การสิุข 
3,469 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้าใต้ นางสาวณภัทรพร  ศรีนวล 
3,470 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้าใต้ นางสาวบุษรา  พุดผา 
3,471 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้าใต้ นางสาวส าเนียง  เสริมทรัพย ์
3,472 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านนาหินโหง่นนาดง นางรัตน์ติญา  ครึ่งม ี
3,473 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านบุ่งข้ีเหล็ก นางณิชกานต์  คัทมาร 
3,474 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านหนองนกทา นางธารกมล  ไชยลี 
3,475 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านไหลสู่ง นางกัลยา  สายโพธ์ิ 
3,476 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านแอมเจรญิ นางนริศรา อินทรเทศ 
3,477 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านแอมเจรญิ นางสาวประภัสสร  อุ่นแดง 
3,478 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านแอมเจรญิ นางอรทัย  สุวรรณกูฎ 
3,479 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านแอมเจรญิ นายยอดชาย  อินทรเทศ 
3,480 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 บ้านม่วงโคน นางสาวลัดดาวัลย ์ สรพิมพ ์
3,481 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 บ้านสงยาง นางกชพรรณ  แก้วค า 
3,482 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 บ้านสงยาง นางสาวมัจฉา  สมชาติ 
3,483 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นิคมสร้างตนเอง-ล าโดมใหญ ่ นางรัศม ี ประทุมมา 
3,484 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านนากระแซง นางสุพิณญา  เหล็กเพชร 
3,485 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านโนนเขืองจงเจริญ นางอรทัย  พรหมวงศ์ 
3,486 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านโนนสว่าง นางสมคิด  ทุมมณ ี
3,487 สพม. เขต 1 แจงรอ้นวิทยา นางทิพา  ตวงสุวรรณ 
3,488 สพม. เขต 1 แจงรอ้นวิทยา นางปฐมาภรณ์  เกตสุิร ิ
3,489 สพม. เขต 1 แจงรอ้นวิทยา นางปัทมาภรณ์  ปัจฉิมพหิงค์ 
3,490 สพม. เขต 1 แจงรอ้นวิทยา นางสาวศศิธร  เด่นจักรวาฬ 
3,491 สพม. เขต 1 แจงรอ้นวิทยา นายมงคล  สินสืบเช้ือ 
3,492 สพม. เขต 1 แจงรอ้นวิทยา นายวรนันท ์ วัฒนจินดา 
3,493 สพม. เขต 1 ชิโนรสวิทยาลัย นางสาวณัฏฐินี  แสงสุข 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,494 สพม. เขต 1 ทีปังกรวิทยาพฒัน ์(ทวีวัฒนา)  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร 

3,495 สพม. เขต 1 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นางสาวมาล ี จิระธนวิทย ์
3,496 สพม. เขต 1 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นายณัฐพล  มีแก้วน้อย 
3,497 สพม. เขต 1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 
นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี 

3,498 สพม. เขต 1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

นางสาวเกวลิน  อังคณากร 

3,499 สพม. เขต 1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง 

3,500 สพม. เขต 1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

นางแสงจันทร ์ อาภาวีระ 

3,501 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางกัญญาภัณฑ ์ แก้วมณ ี
3,502 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางนงนุช  แพทยานันท์ 
3,503 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางนภัสนันท ์ ปั้นเก่า 
3,504 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางบุษบา  โหระวงศ์ 
3,505 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์ 
3,506 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางสาวจุฑามาศ  แสงชุม 
3,507 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางสาวณัฏฐนันท ์ บุญเสมอ 
3,508 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางสาวพิราวรรณ  ค าสุ 
3,509 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางสาววลัยลกัษณ์  หาญสิงห ์
3,510 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางสาววันดี  ปิดเปี่ยมกจิ 
3,511 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางสาวสุภัทรา  เหรียญเกษมสกุล 
3,512 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางสิรกิร  ตันทัศน์ 
3,513 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางอัญชุล ี วิชัย 
3,514 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นายเชาวลิต  สุไลมานดี 
3,515 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกลู 
3,516 สพม. เขต 1 เบญจมราชาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นางรพีพร  ค าบุญมา 

3,517 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางธิดารัตน์  บูรณวนิช 
3,518 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางนาฏณฎา  ชมภูนุช 
3,519 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางสาวกิตติภา  นิมา 

 



๑๔๔ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,520 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางสาวจุฑามาศ  หนูนุ้ย 
3,521 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ 
3,522 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางสาวพรพิมล  เครือวรรณ 
3,523 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางสาวลักษณ์อนงค์  ดงขุนทศ 
3,524 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางสาวสุนทร ี บุญจันทร ์
3,525 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางอภิรด ี วัศราติยานนท์ 
3,526 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นางอรนภา  ศรีสุข 
3,527 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นายคมกริช  น่วมนาม 
3,528 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นายธีระพันธ์ุ  นาคายน 
3,529 สพม. เขต 1 มหรรณพาราม นายมานะ  ผิวผ่อง 
3,530 สพม. เขต 1 มัธยมวัดดาวคนอง นางเกษุฎา ธงศร ี
3,531 สพม. เขต 1 มัธยมวัดดาวคนอง นางพักตร์วิภา  สามหมอ 
3,532 สพม. เขต 1 มัธยมวัดดาวคนอง นางสุธีกานต์  ทัพนาค 
3,533 สพม. เขต 1 มัธยมวัดเบญจจมาบพิตร นายเจตเจรญิ  มาสสีุก 
3,534 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 

บางขุนเทียน 
นางฐิติรัตน์  พสุนนท ์

3,535 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 
บางขุนเทียน 

นางถนิมรักษ์  อัญชันบุตร 

3,536 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 
บางขุนเทียน 

นางรัตนากร  พุทธิเสาวภาคย์ 

3,537 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 
บางขุนเทียน 

นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์ 

3,538 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 
บางขุนเทียน 

นางสาวฉันทนา  ชูดวง 

3,539 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 
บางขุนเทียน 

นางสาวปนัดดา  พิทักษา 

3,540 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 
บางขุนเทียน 

นางสาวมัทนา  มงคลเมอืง 

3,541 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 
บางขุนเทียน 

นางสาวรัตนานุช  จวบแจ้ง 

3,542 สพม. เขต 1 รัตนโกสินทรส์มโภช 
บางขุนเทียน 

นายณัฐพงษ์  ไพจิตรธนโชต ิ

3,543 สพม. เขต 1 ราชนันทาจารย ์
สามเสนวิทยาลัย 2 

นางสาวปินดา  สุขประเสริฐ 

 

 



๑๔๕ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,544 สพม. เขต 1 ราชนันทาจารย ์

สามเสนวิทยาลัย 2 
นางสาวภัทร์ศยา  จันทราวุฒิกร 

3,545 สพม. เขต 1 ราชนันทาจารย ์
สามเสนวิทยาลัย 2 

นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์ 

3,546 สพม. เขต 1 ราชนันทาจารย ์
สามเสนวิทยาลัย 2 

นายธนกร  ธนอภิรัตน์ 

3,547 สพม. เขต 1 ราชนันทาจารย ์
สามเสนวิทยาลัย 2 

นายอนนท์  ประสงค์มณ ี

3,548 สพม. เขต 1 ราชวินิตบางแคปานข า นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล 
3,549 สพม. เขต 1 วัดบวรนิเวศ นายสุรพล  คล้ายวันเพ็ญ 
3,550 สพม. เขต 1 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ นางสาวเมธ์วด ี กาญจนสรวง 
3,551 สพม. เขต 1 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ นางสาวระพีร์พัชญ ์ สอนเครือ 
3,552 สพม. เขต 1 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ นางสาวสุธาสิน ี ด้วงโต้ด 
3,553 สพม. เขต 1 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม 
3,554 สพม. เขต 1 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ นายภานุมาต  พงษ์เสง็ 
3,555 สพม. เขต 1 สตรีวิทยา นางกนิษฐา  สุภักดี 
3,556 สพม. เขต 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี นางสาวมธุรินทร ์ สุทธิเชษฐ ์
3,557 สพม. เขต 1 สายปัญญา 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
นางสาวกันต์ฤทัย  ค าบรรจง 

3,558 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางกรองทอง  ทับเทศ 
3,559 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางค านึงนิตย์  ทรัพย์สมปอง 
3,560 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางเนตรชนก  พุแค 
3,561 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางปิยะลักษณ์  สมะด ี
3,562 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางเพ็ญรุ่ง  วงษ์สังข์ทอง 
3,563 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางล าใย  วันเพ็ญ 
3,564 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางวันทนา  แจ่มศร ี
3,565 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์ 
3,566 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวกาญจนา  แกล้วกสิกจิ 
3,567 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวทัศนีย ์ วงศ์สาม 
3,568 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวทิพยร์ัตน์  เหลียมแก้ว 
3,569 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวปณิดา  ทองเตม็ 
3,570 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวพรเพ็ญ  แซ่เตียว 
3,571 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวเพญ็นภา  ยิ้มประดิษฐ ์

 

 



๑๔๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,572 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป 
3,573 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวรัชน ี ศรีทับทมิ 
3,574 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวฤทัยรัตน์  ค ามงคล 
3,575 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาววราภรณ์  ศศิพยุงศักดิ์ 
3,576 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาววัชรา  แก้วประชา 
3,577 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาววันดี  พงษ์อุดมปัญญา 
3,578 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวศุภักษร  ดาราแว๋ว 
3,579 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวสกลุดาว  ษรจันทร์ศร ี
3,580 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย 
3,581 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นางสาวอัณฉร ี ศิลางัด 
3,582 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายเจนณุวัฒน ์ วิมุตกุล 
3,583 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายชัย  ถาน้อย 
3,584 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายฐิตวันท์  วนาศิลป์ศิริวงศ์ 
3,585 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายธวัชชัย  สุขแจ่ม 
3,586 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายนิรนาม  ช่ืนบัวอินทร ์
3,587 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายปฐพ ี ไร่กลาง 
3,588 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายปานดิษฐ์  ช่องสอง 
3,589 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม 
3,590 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายเลิศพงศ์  ยงกจิเจรญิลาภ 
3,591 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายวิทวัส  แซ่ลิม้ 
3,592 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายศิลปชัย  นิมเนียม 
3,593 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายสุชาติ  พิบลูย์วรศักดิ ์
3,594 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม นายอนุสิทธิ  สุทธิสงค์ 
3,595 สพม. เขต 1 สุวรรณพลับพลาพทิยาคม ว่าที่ร้อยตรสีิทธิเดช  รัตนจันทร ์
3,596 สพม. เขต 1 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นางสาวจรีรัตน์  กลิง่เมอืง 
3,597 สพม. เขต 2 เจ้าพระยาวิทยาคม นางสาวจรวยพร  ทัศนียสกลุชัย 
3,598 สพม. เขต 2 ดอนเมืองจาตุรจินดา นางเยาวภา  สถาปิตานนท ์
3,599 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษา สุวิทนทวงศ์ นางสาวกัลยารัตน์  พรมศร 
3,600 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษา สุวิทนทวงศ์ นางสาวภคมน  นิธิศวรดา 
3,601 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษา สุวิทนทวงศ์ นางสาวมัลลิกา  ยะยอง 
3,602 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษา สุวิทนทวงศ์ นางสาววลัยภร  ตันบุตร 
3,603 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษา สุวิทนทวงศ์ นางสาวสุภัชชา  ศรีชะอุ่ม 

 



๑๔๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,604 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษา สุวิทนทวงศ์ นางอุไรวรรณ  นุนาบี 
3,605 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางธันยธร  ตวงวาสนา 
3,606 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางพัชรินทร ์ วงศ์ข้าหลวง 
3,607 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางสาวนฤมล  เอี่ยมส าอางค์ 
3,608 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางสาวปรียานุช เสนาธนศักดิ์ 
3,609 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางอุไร  เจ๊ะแล๊ะ 
3,610 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางอุไรวรรณ  ทองชุม 
3,611 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นายเลิศล้ า  ตระกูลสุข 
3,612 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 นางวรัญญา ยอดด าเนิน 
3,613 สพม. เขต 2 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 นางสาวศุภิสรา ค าอุดม 
3,614 สพม. เขต 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 นางสาวกัญญาณัฐ  จันทรเสน 
3,615 สพม. เขต 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 นางสิรินทรท์ิพย ์ คชรินทร ์
3,616 สพม. เขต 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 นางอัมพร สนกนก 
3,617 สพม. เขต 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 นายธีรพันธ์  เสถียรทวีกิจ 
3,618 สพม. เขต 2 บางกะป ิ นางสาวสมพร  สุวรรณทศ 
3,619 สพม. เขต 2 บางกะป ิ นายวิรัตน์  ศรีอาจ 
3,620 สพม. เขต 2 พรตพิทยพยัต นายธนพจน ์ ธงศิลา 
3,621 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นางวรรษมน ผกาวรรณ 
3,622 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นางสาวชุติมา มากคงแก้ว 
3,623 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นางสาวธริสา ไผ่สนจ าลองศร ี
3,624 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นางสาวธารทิพย์ ทองม ี
3,625 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นางสาวนพรัตน์ ชิสานนท์ 
3,626 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นางสาวบังอร สาระวรรณ 
3,627 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นางสาวภิญญภา ศรีธยาโสภา 
3,628 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นางสาวสกาวเดือน การสรรพ ์
3,629 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นายกฤษณะ จุลจงัหรีด 
3,630 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นายณัฐนันท์ เสือแก้วน้อย 
3,631 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นายณัฐพงศ์ แสงสริิไพศาล 
3,632 สพม. เขต 2 มัธยมวัดบึงทองหลาง นายวรวิทย์ ประทปี 
3,633 สพม. เขต 2 รัตนโกสินทรส์มโภช บางเขน นางสุมาล ี นาเมือง 
3,634 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางจุฑามาศ  พรมวาส 
3,635 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางนภัสกร  จงปัตนา 

 



๑๔๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,636 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางบุญม ี ศิริวงศ์ 
3,637 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางเพียงเพ็ญ  เหล่าประไพพรรณ 
3,638 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางภาวิณี  โกสินทร 
3,639 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางศรีสุดา  ทองลอย 
3,640 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสมาพร  ทองเหมย 
3,641 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวเกตกุาญจน ์ บัวนาค 
3,642 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวแก้วตา  ฉัตรนุสรณ์ 
3,643 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวณัทชฎาภร  ธรรมราช 
3,644 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวถิรดา  รัตน์ตยวรา 
3,645 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวประภัสสร  ทับทิมด ี
3,646 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวปราณี  นิลเหม 
3,647 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวผกามาส  สุโพธ์ิ 
3,648 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวเพ็ญวิสาข์  แสนศิริภัทรพงศ์ 
3,649 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวรัตฏิญากร  การวิบลูย ์
3,650 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาววิลาวัลย ์ เหล่าจันทร ์
3,651 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวศิโรรัตน์  ชัยศิริ 
3,652 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวสุกญัญา  แสงทับทมิ 
3,653 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นายจ ารสั  ส าลีขาว 
3,654 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นายอดิพงษ์  ผอเดียงฉันท ์
3,655 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นายเอกพล  อินทรพิชัย 
3,656 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
นางสะศร ี เจรญิใจ 

3,657 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นางสาวณัฐมณฑ ์ สังขพันธ์ุ 

3,658 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นางสาวบุษรา  เอี่ยมบ ารงุ 

3,659 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นางสาวสุภาดา  ศิริขจร 

3,660 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นางสาวอัจฉริยา  อุทชา 

3,661 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นางสาวอุไรวรรณ  อัศวเวคิน
กุล 

3,662 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นางสุภักดิ ์ เพิ่งใหญ ่

3,663 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม นางอรพิณ  ปิ่นสุวรรณ 



๑๔๙ 
 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
3,664 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
นายกอบชัย  บวรศิลป ์

3,665 สพม. เขต 2 สตรีวิทยา 2 นางสาวพิรพรรณ  วงศ์พรเพ็ญภาพ 
3,666 สพม. เขต 2 สตรีศรสีรุิโยทัย นางรัชน ี บุตรรัตน์ 
3,667 สพม. เขต 2 สายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ นายชัยทศ  จ าเนียรกุล 
3,668 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นางส่งสิร ิ จิตตะวนิช 
3,669 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นางสาวกัษมาภรณ์  รัตนวราภรณ์ 
3,670 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นางสาวจุฑารัตน์  ทองอรุณ 
3,671 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นางสาวปิยธิดา  สังข์ป้อม 
3,672 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นางสาววิลัลดา  มณีสม 
3,673 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นางสาวสุพรรษา  บัวสุก 
3,674 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นางสาวสุวรรณศร ี เกษี 
3,675 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นางสาวอริศรา  บัวเจรญิ 
3,676 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นางอัจฉรา  ลีลาทัศนานิมิตร 
3,677 สพม. เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นายสิทธา  อารีพงษ์ 
3,678 สพม. เขต 2 สุรศักดิ์มนตร ี นางสาวเกษฎาพร  ดาหา 
3,679 สพม. เขต 2 สุรศักดิ์มนตร ี นางสาวพัชรินทร ์ แสนสุข 
3,680 สพม. เขต 2 สุรศักดิ์มนตร ี นางสาวสุพฒัตรา  ธิพรพันธ์ 
3,681 สพม. เขต 3 ท่าช้างวิทยาคม นางจิรภา  พลอยบุตร 
3,682 สพม. เขต 3 ท่าช้างวิทยาคม นางสาวฉัตรลดา  ศรีมงคล 
3,683 สพม. เขต 3 ท่าช้างวิทยาคม นางสาวสุพัชชา  เครือฉิม 
3,684 สพม. เขต 3 ปากกรานพิทยา นางสาวภัทริน  มณีโชต ิ
3,685 สพม. เขต 3 ปากกรานพิทยา นายเศกสม  เช้ือสุวรรณ 
3,686 สพม. เขต 3 วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) นายถนอมชัย  เวียงสมิา 
3,687 สพม. เขต 3 วัดอินทาราม นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชัย 
3,688 สพม. เขต 3 ศรีบุณยานนท ์ นายณรงค์ศักดิ ์ สันทัดเลขา 
3,689 สพม. เขต 3 อยุธยาวิทยาลัย นางสาวรดามณ ี สายพฒันะ 
3,690 สพม. เขต 3 อยุธยาวิทยาลัย นายธีรวีร์  แพบัว 
3,691 สพม. เขต 4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ปทุมธานี 
นางสาวกัลยา  วิทยาศิริกุล 

3,692 สพม. เขต 4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 

นางสาวมยุร ี สนิทกุล 

 

 



๑๕๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,693 สพม. เขต 4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ปทุมธานี 
นางสาวอมรรัตน์  โชคตระกูลเกียรติ 

3,694 สพม. เขต 4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 

นายเอกชัย  ศรีอุดมศักดิ ์

3,695 สพม. เขต 4 ทีปังกรวิทยาพฒัน ์
(มัธยมวัดหัตสารเกษตร) 
ในพระราชูปถัมภ์ 

นางสาวทิพวรรณ  วงศ์ศิริธร 

3,696 สพม. เขต 4 ทีปังกรวิทยาพฒัน ์
(มัธยมวัดหัตสารเกษตร) 
ในพระราชูปถัมภ์ 

นายนิยม  สุขภิบาล 

3,697 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์ พุแค นางสาวรุ่งศร ี แสนเกษม 
3,698 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 

ปทุมธานี 
นางเฉลียว  มูลสุวรรณ 

3,699 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี 

นางสาวกมลชนก  ม่วงศรีจันทร ์

3,700 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี 

นางสาวพิชยา  ขันตีเมือง 

3,701 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี 

นางสาววสุณีพร  จิตรมั่น 

3,702 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี 

นางสาวศุภัตรา  นนท์ค าวงค์ 

3,703 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี 

นางสาวอภัสรา  สัตถา 

3,704 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี 

นางสาวอัชราภา  กินซง 

3,705 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี 

นายเชิดชัย  มูลสุวรรณ 

3,706 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี 

นายธงชัย  ฟุ้งเฟื่อง 

3,707 สพม. เขต 4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี 

นายสมหวัง  อิสมาแอล 

3,708 สพม. เขต 4 ธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม 

นางสายรุง้  ปริยานนท ์

3,709 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี 

นางกชกร  ช่ืนแสงเนตร 

3,710 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี 

นางกาญจนา  จันทะโส 
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3,711 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ

วิทยาลัย ปทุมธานี 
นางเรอืนค า  ใหญ่เอี่ยม 

3,712 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี 

นางศรมณีย์  สุขสุมิตร 

3,713 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี 

นางสะอาด  เหมือนแก้ว 

3,714 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี 

นางสาววงศ์เดือน  สังข์ด้วงยา 

3,715 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี 

นางสุชีลา  ศรีบาง 

3,716 สพม. เขต 4 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี 

นางสุวรรณี  ปริยานนท ์

3,717 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นางธนารักษ์  มากรุ่ง 
3,718 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นางประไพ  เมฆอรุณ 
3,719 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นางสาวจุฑามาศ  ทองเจียว 
3,720 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นางสาวชญานิศ  ไชยชิต 
3,721 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นางสาวปรวรรณ  คารวะวิชัย 
3,722 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นางสาววรรษผล  อาจเจริญ 
3,723 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นางอ าไพรัตน์  อาจเจรญิ 
3,724 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นายจตุพล  นรินรัมย ์
3,725 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นายธีรเชษฐ์  อรุณยมาตร ์
3,726 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นายนรินทร ์ โพธ์ิมั่น 
3,727 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นายพิจักขนันต์  อินธะนะ 
3,728 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นายวุฒินันท ์ บุญสินธ์ุ 
3,729 สพม. เขต 4 บัวแก้วเกษร นายสวัสดิ ์ อาจเจรญิ 
3,730 สพม. เขต 4 ปทุมวิไล นางสาวจารุวรรณ  สมหวัง 
3,731 สพม. เขต 4 ปทุมวิไล นางสาวจิตตกาญจน์  เอ่ียมอนงค์ 
3,732 สพม. เขต 4 ปทุมวิไล นางสาวศุภกาญจน ์ บัวเรือง 
3,733 สพม. เขต 4 ปทุมวิไล นางสาวศุภิสรารัตน์  บัวสวัสดิ ์
3,734 สพม. เขต 4 ปทุมวิไล นางสาวอรวิชญ ์ ทองมาก 
3,735 สพม. เขต 4 ปทุมวิไล นางสาวอรุณี  ขุมทรพัย ์
3,736 สพม. เขต 4 ประเทียบวิทยาทาน นางประนอม  นอบน้อม 
3,737 สพม. เขต 4 ประเทียบวิทยาทาน นางสาวนริศนา  ภู่ดนตรี 
3,738 สพม. เขต 4 ประเทียบวิทยาทาน นางสาวรชาดา  ช่ืนเจริญ 
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3,739 สพม. เขต 4 ประเทียบวิทยาทาน นายทศพล  พุ่มพวงเกียรต ิ
3,740 สพม. เขต 4 ประเทียบวิทยาทาน นายศุภเนตร  นอบน้อม 
3,741 สพม. เขต 4 สระบุรีวิทยาคม นางณัฐชา  ค าภู 
3,742 สพม. เขต 4 สระบุรีวิทยาคม นางภัททิรา  ยุรยาตร ์
3,743 สพม. เขต 4 สระบุรีวิทยาคม นางสาวจ าลอง  น าพา 
3,744 สพม. เขต 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางกันต์กนิษฐ ์ เฮงภู่เจรญิ 
3,745 สพม. เขต 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวกนกพันธ์  อรุณรัศม ี
3,746 สพม. เขต 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวใยจิตร ์ สาระนิตย ์
3,747 สพม. เขต 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางสาวอรอุมา  รุ่งเรืองวณิชกุล 
3,748 สพม. เขต 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายกชพงศ์  มากแดง 
3,749 สพม. เขต 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายวิทย์ทิชัย  พวงค า 
3,750 สพม. เขต 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายศิรวิทย์  เฮงภู่เจริญ 
3,751 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นางชนิชา  เฉิดจินดา 
3,752 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นางชุติญา  มณีใส 
3,753 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นางวัชรีภรณ์  กลมกล่อม 
3,754 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นางสาวชลนิชา  บุญเพญ็ 
3,755 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นางอัญชล ี วิณวันก์ 
3,756 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นายนพดล  โต๊ะสัมฤทธ์ิ 
3,757 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นายมนตร ี แก้วก าจรชัย 
3,758 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นายศรายุทธ  โพธ์ิทอง 
3,759 สพม. เขต 4 สายปัญญารงัสิต นายอุดม  ทองพาย 
3,760 สพม. เขต 4 สุธีวิทยา นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก 
3,761 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางจีรนันท ์ พรไพศาล 
3,762 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางนิตติมาพร  แซ่เฮง 
3,763 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางวรรณา  จันทรร์ักษา 
3,764 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางวิภารัตน์  ยิ้มใหญ ่
3,765 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสายสุดา  อุบลม่วง 
3,766 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวกมลชนก  จิตนะ 
3,767 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวชลธิชา  จันสา 
3,768 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวนงนุช  อินทรโคกสูง 
3,769 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวนฤมล  วงษ์ประดิษฐ์ 
3,770 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวนิภาพร  มูสิธรรม 
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3,771 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวประทปี  สขุโชค 
3,772 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวประภาพรรณ  รุ่งเรือง 
3,773 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวปรัชญา  ชีสังวรณ์ 
3,774 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวพันธ์ทิพย ์ ขุนดี 
3,775 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวพิมพล์ภัส  ต้นคน 
3,776 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวเพชรรัตน์  สนธ์หอม 
3,777 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวภัคปภา  บัญญัต ิ
3,778 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวภัสราภรณ์  สิงหล์อ 
3,779 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวมิลนิทร ์ กองมาก 
3,780 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาววชิราพร  เทพประกรรณ์ 
3,781 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาววัชรากรณ์  ใจกลม 
3,782 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาววันทนา  สังพยัคฆ์ 
3,783 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาววิภาพร  เบี้ยมุกดา 
3,784 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวศิร ิ สกลุงาม 
3,785 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางสาวอุไรลักษณ์  สาตรศร ี
3,786 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นางอุทัย  ลิ้มอรุณ 
3,787 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นายชิตพร  ค าวัน 
3,788 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นายบัณฑิต  โกฎเกตุ 
3,789 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นายบุญสง่ วิสูงเล 
3,790 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นายประวิทย ์ ยางกลาง 
3,791 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นายสงกรานต ์ เรืองประทีป 
3,792 สพม. เขต 4 หนองเสือวิทยาคม นายอานนท์  ชูใจ 
3,793 สพม. เขต 4 หอวัง ปทมุธานี นางขวัญฤด ี หัสกุล 
3,794 สพม. เขต 4 หอวัง ปทมุธานี นางสาวสุวรรณา  เพ็งเที่ยง 
3,795 สพม. เขต 5 โคกเจริญวิทยา นางฐิติมา  งามข า 
3,796 สพม. เขต 5 โคกเจริญวิทยา นางพรลภัส  พิบูลโภคาสมบัต ิ
3,797 สพม. เขต 5 โคกเจริญวิทยา นางสาวเจนจริา  แก้วมามือ 
3,798 สพม. เขต 5 โคกเจริญวิทยา นางสาวสุทธิกานต์  ชิงช่วง 
3,799 สพม. เขต 5 โคกสลงุวิทยา นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ ์
3,800 สพม. เขต 5 จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบรุ ี นางวิภาวี  ศรีหานนท ์
3,801 สพม. เขต 5 ชัยนาทพิทยาคม นางศมาพร  เทียมโคกกรวด 
3,802 สพม. เขต 5 ชัยนาทพิทยาคม นางสาวพรทิพย ์ สุพรรณกลุ 
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3,803 สพม. เขต 5 ชัยนาทพิทยาคม นางสาวรรัญญาภัทร์  วรัญญ์วัฒน
ชัย 

3,804 สพม. เขต 5 ชัยนาทพิทยาคม นางสาวรัชดาพรรฬ์  กรุณา 
3,805 สพม. เขต 5 ชัยนาทพิทยาคม นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา 
3,806 สพม. เขต 5 ชัยนาทพิทยาคม นางสุชาดา  จ๋วงพานิช 
3,807 สพม. เขต 5 ชัยบาดาลวิทยา นางสาวภัณฑิลา  อุดใจ 
3,808 สพม. เขต 5 ชัยบาดาลวิทยา ว่าที่ ร.ต.หญงินิตติยา  เกิดบุญ 
3,809 สพม. เขต 5 ท่าช้างวิทยาคาร นางลิขิต  มามีเจริญ 
3,810 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางดารา  วิชัยพาณิชย์ 
3,811 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางทิพวรรณ  เภาด้วง 
3,812 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางพะเยาว์  แย้มพราหม 
3,813 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางพัณณ์ชิตา  วงศ์ว่องไว 
3,814 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางวาสนา  กล่ าเดช 
3,815 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสมลักษณ์  ยิ่งสูง 
3,816 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาวจุไรรัตน์  แสงสุก 
3,817 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาวปาริฉัตร  คนึงเหต ุ
3,818 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาวรัชนีกร  พัดมณีรัตน์ 
3,819 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาวรัตนา  เพิ่มสิรปิัญญา 
3,820 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาววีรวรรณ  ลีวะพงษ์เพียร 
3,821 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาวสุมาล ี ทองอยู ่
3,822 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสุมาลี สนามทอง 
3,823 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางอารลีักษณ์  เมืองเจริญ 
3,824 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางอุดมลกัษณ์  ปิ่นคล้าย 
3,825 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นายชลอ  เย็นแจ้ง 
3,826 สพม. เขต 5 ท่าวุ้งวิทยาคาร นายเธียรวิชญ์  ภัทรสิริโชติกลุ 
3,827 สพม. เขต 5 ท่าหลวงวิทยาคม นางพรทพิย ์ ทาส ี
3,828 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางณัฐณิชาช์  นุ่มจ าปา 
3,829 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางนพมาศ  โพโต 
3,830 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางนภัชชา  ไกรสิทธิโชค 
3,831 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางมยุรีย ์ ใจแสน 
3,832 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางรัศม ี ทองแว่น 
3,833 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางสายฝน  มาภรณ์ 
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3,834 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางสาวณปภัช  กล้าสารกิิจ 
3,835 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางสาวรัตนา  จันทรา 
3,836 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย 
3,837 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางสาวสุขุมาภรณ์  มลทอง 
3,838 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางสาวสรุัตนา  พันธ์ุบพิธ 
3,839 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางสุนทร ี อภิวัฒน์ปุญญบาล 
3,840 สพม. เขต 5 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นายชาตรี  ต่ายจันทร ์
3,841 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางณัฐกาญจน ์ วงศ์วีระกุล 
3,842 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางทองใบ  ป้อมแสน 
3,843 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางวรรณา  ตรีอุดม 
3,844 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางวัฒนา  หิรัญโญภาส 
3,845 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางวีรวรรณ  เพ็งสมบัต ิ
3,846 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางสาวกานต์นร ี อ าภาวงษ์ 
3,847 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ 
3,848 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางสาวธิดารัตน์  ลือโลก 
3,849 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางสาวประภาภัทร ์ แสงทอง 
3,850 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นางสาวปัทมพร  อู่ทอง 
3,851 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นายปิยะสทิธ์ิ  ใจกว้าง 
3,852 สพม. เขต 5 บางเสด็จวิทยาคม นายศรัณย์  โชคลาภ 
3,853 สพม. เขต 5 บ้านข่อยวิทยา นางสุนิษา  ตะระสุภณ 
3,854 สพม. เขต 5 บ้านเบกิวิทยาคม นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉ่ิง 
3,855 สพม. เขต 5 บ้านเบกิวิทยาคม นายไพบูลย ์ วิริยะอุดมเสถียร 
3,856 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางธัญญ์นร ี จันทร์เดชาสิร ิ
3,857 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางนิตยา  ปิ่นแก้ว 
3,858 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวกนกวรรณ  ช่ังใจ 
3,859 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวกิติวรรณ  กองสผุล 
3,860 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวชุติมา  โตชัยศรี 
3,861 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวณัฐชยา  เกตุเช้ือจีน 
3,862 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวธัญญรัศม์  ธาดาวัตรภรณ์ 
3,863 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวนิธินันท ์ พานิชพิบูลย ์
3,864 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวภคอร  เฉลยจรรยา 
3,865 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวมธุรส  สกุลทอง 

 



๑๕๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
3,866 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาววิชชุดา  ศรีไพรอ่อน 
3,867 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวสุกานดา  รักยิม้ 
3,868 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสาวสุชาดา  ศรีนาค 
3,869 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางสุวรัช  เอมสถิตย์ 
3,870 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นางอุษา  จันพลา 
3,871 สพม. เขต 5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ นายเอกภพ  ชาวบ้านเกาะ 
3,872 สพม. เขต 5 พระนารายณ์ นางจ าลองลักษณ์  โชติพรม 
3,873 สพม. เขต 5 พระนารายณ์ นางนวนมณี  วงษ์เทียน 
3,874 สพม. เขต 5 พระนารายณ์ นางประภาพร  วารีนิล 
3,875 สพม. เขต 5 พระนารายณ์ นางเพียงหทัย  นิรมล 
3,876 สพม. เขต 5 พระนารายณ์ นายยงยุทธ์ิ  ชาครเนติ 
3,877 สพม. เขต 5 พิบูลวิทยาลัย นางสาวจรีภัสร ์ บัวสุวรรณ 
3,878 สพม. เขต 5 โพธ์ิทอง"จินดามณี" นางปราณีต  ชงกรานต์ทอง 
3,879 สพม. เขต 5 โพธ์ิทอง"จินดามณี" นางวาสนา  เสนาพันธ์ 
3,880 สพม. เขต 5 โพธ์ิทอง"จินดามณี" นางอุบล  เปลี่ยนทอง 
3,881 สพม. เขต 5 โพธ์ิทอง"จินดามณี" นายสมชาย  มีสุวรรณ 
3,882 สพม. เขต 5 ยางรากวิทยา นายณัฐพล  จักรเพชร 
3,883 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นางมยุรีย ์ แพรห่ลาย 
3,884 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นางสาวขวัญฤทัย  แก้วกล่อม 
3,885 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นางสาวณัฐนร ี สงวนสุข 
3,886 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นางสาวนพพร ปรีชา 
3,887 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นางสาวนฤมน  ทองวิมล 
3,888 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นางสุรางค์  เครือเมฆ 
3,889 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นายธนวัฒน์  เอี่ยมส าอางค์ 
3,890 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นายมนต์เทพ  นัยพร 
3,891 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นายศิริชัย  เอี่ยมพันธ์ 
3,892 สพม. เขต 5 โยธินบูรณะอ่างทอง นายสรุด ี สงธิ 
3,893 สพม. เขต 5 วิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" นางสาวกาญจนา  กันหาภัย 
3,894 สพม. เขต 5 วิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" นางสาวเกศริน  ยิ้มช้อย 
3,895 สพม. เขต 5 วิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" นายเนลวัฒก ์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 
3,896 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นางนุตาวรรณ  พลสจุริต 
3,897 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นางพรรณี  สังข์ทอง 
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3,898 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นางพัฒน์นร ี ประคองทรพัย ์
3,899 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นางสาวนฤมล  ชักน า 
3,900 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นางสาววิจิตรา  นพรัตน์ 
3,901 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นางสาววิรมณ  ปั้นงาม 
3,902 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นางสาวศิรลิักษณ์  ช่างพงษ์ 
3,903 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นางสุรียพ์ร  รุ่งเรอืง 
3,904 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นางอุมาวรรณ  แสงสนิท 
3,905 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นายชาญรงค์  เผือกเพี้ยน 
3,906 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นายอนันต ์ ช้างต่อ 
3,907 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นายอรรฏพจน ์ แสงสนทิ 
3,908 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นายเอกชลิต  ภู่งามโชติสิน 
3,909 สพม. เขต 5 สตรีอ่างทอง นายเอกพงษ์  โตชัยศรี 
3,910 สพม. เขต 5 สรรพยาวิทยา นางแก้วใจ  สุชัยรัตน์ 
3,911 สพม. เขต 5 สรรพยาวิทยา นายสุจิณ  หร่ายลอย 
3,912 สพม. เขต 5 สิงห์บรุ ี นางประภัสสร  มีชัย 
3,913 สพม. เขต 5 สิงห์บรุ ี นางสาวนุสรา  หัวไผ่ 
3,914 สพม. เขต 5 สิงห์บรุ ี นางสาวรสรญิ  เชยสาคร 
3,915 สพม. เขต 5 สิงห์บรุ ี นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ 
3,916 สพม. เขต 5 สิงห์บรุ ี นางสาวสกลุรัตน์  ชูแสงเพชร 
3,917 สพม. เขต 5 สิงห์บรุ ี นางสาวอรวรรณ  ฉ่ าช่ืน 
3,918 สพม. เขต 5 สิงห์บรุ ี นางหทัยชนก  ขันติกุล 
3,919 สพม. เขต 5 สิงห์บรุ ี นายกมล  แก้วอ่อน 
3,920 สพม. เขต 5 สิงห์บรุ ี นายภัทกิตต์ิ  วรรณสทุธ์ิ 
3,921 สพม. เขต 5 หนว่งม่วงวิทยา นางสาวจารุวรรณ พันธ์ุแสน  
3,922 สพม. เขต 5 หน่วงม่วงวิทยา นางสาวอ าพร  เจรญิพรอ้ม 
3,923 สพม. เขต 5 หน่วงม่วงวิทยา นายณัฐพล  กองทอง 
3,924 สพม. เขต 5 หน่วงม่วงวิทยา นายเอกวิทย ์ รักชัง 
3,925 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางจิราภรณ์  ศรีโมรา 
3,926 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางณิชชยานันท์  อุดมศักดิ์ศร ี
3,927 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางทิพวัน  สุวรรณสถิตย์ 
3,928 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางนภัค  สุพรรณไสว 
3,929 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางปิยพร  รัตน์โกสมุ 
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3,930 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางพชรมน  นวลด ี
3,931 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางพรทพิย ์ ดีประสิทธ์ิ 
3,932 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางเพชรไพลิน  โพธ์ิแก้ว 
3,933 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางไพลิน  ตุ่มทอง 
3,934 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางภุมร ี รัตนวิมานชัย 
3,935 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางวรรณทนารัตน์  สุรินทร์อาภรณ์ 
3,936 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางวิชญา  จิวประเสริฐ 
3,937 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางศิริมา  แสงสิมมา 
3,938 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวกรรณิการ ์ ละออง 
3,939 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวกัญญาภัสส์  รัตนสิทธ์ิเมธี 
3,940 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวขนิษฐา  บัวศร ี
3,941 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวจริาพร  เที่ยงพลับ 
3,942 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวชไมพร  ศรีนิล 
3,943 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธ์ิ 
3,944 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวตรีทพิย ์ ดีประสิทธ์ิ 
3,945 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวธัชฌาธิณี แสงทอง 
3,946 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวนงนุช  ม่วงพันธ์ุ 
3,947 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวนฤพร  อ่อนค าส ี
3,948 สพม. เขต 5 หันคาพทิยาคม นางสาวเบญจมาภรณ์  คุ้งทรัพย์ 

3,949 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวเบญญาภา  จิวประเสริฐ 

3,950 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวเพ็ญพรรณ  ประทีปพรศักดิ์ 

3,951 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวภัสรา  เพ็งใย 
3,952 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวรัตตินันท ์ กลัดล้อม 
3,953 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวรุ่งรัตน์  พึ่งพิทยานันต ์
3,954 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวลดาวรรณ  สาระกลู 
3,955 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวสมบรูณ์  มณีฉ่ า 
3,956 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสาวอิศรญา  มะลิทอง 
3,957 สพม. เขต 5 หันคาพทิยาคม นางสุดารัตน์  พรรณแสง 
3,958 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นางสุธาสิน ี รัมมะญาณ 
3,959 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายคมกริช  ยังอภัย 
3,960 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายจ านงค์  ศรีโมรา 
3,961 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายชาตรี  ดีประสิทธ์ิ 
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3,962 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายณัฐพงศ์  กล่ าเพียร 
3,963 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายบุญมา  ม่วงพลู 
3,964 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายปกรณ์  ธงศร ี
3,965 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายประเสริฐ  ชัยกิจไพบลูย ์
3,966 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายปิติกุล  ประยูรธรรม 
3,967 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายพลัฎฐ ์ สุวรรณพฤกษ์ 
3,968 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายวสันต์  ศรีมณฑา 
3,969 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายศุภวิชญ์  สนิทไทย 
3,970 สพม. เขต 5 หันคาพิทยาคม นายสุรินทร ์ ใจแสน 
3,971 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล 
3,972 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางนิษฐิ  โพธ์ิตุ่น 
3,973 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางวันทนีย์  มุมานะวงศ์ 
3,974 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางสาวกัญภร  แป้นจันทร ์
3,975 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางสาวดวงหทัย  คุ้มสะอาด 
3,976 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางสาวทัศนีย ์ วงทองด ี
3,977 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางสาวรุ่งทิวา  กาฬภักดี 
3,978 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางสาวศิวพร  สุขส าแดง 
3,979 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางสาวสุมาพร  สุธา 
3,980 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางสาวอารสิา  ปานเทวัน 
3,981 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางอุทุมพร  เลิศปรีชา 
3,982 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายกฤษณะ  จักรอินต๊ะ 
3,983 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายกฤษณะ  มั่งม ี
3,984 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายจักรกฤษณ์  ทองทบัทมิ 
3,985 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายทัศนัย  ต๊ะเข่ือนแก้ว 
3,986 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายธีรชัย  อาจหินกอง 
3,987 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายพลนพ  น้อยหลุ่น 
3,988 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายศักดิ์ณรงค์  สืบม ี
3,989 สพม. เขต 5 หันคาราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายสาธิต  ช่ืนเมือง 
3,990 สพม. เขต 5 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นายปราโมทย ์ อ่อนละม้าย 
3,991 สพม. เขต 5 อุไพบูลย์นูปถัมภ์ นายสารินทร ์ เอี่ยมครอง 
3,992 สพม. เขต 6 ดอนฉิมพลีพทิยาคม นางนันทพร  เย็นประสิทธ์ิ 
3,993 สพม. เขต 6 ดอนฉิมพลีพทิยาคม นางโนวี  บุญมาเลิศ 
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3,994 สพม. เขต 6 ดอนฉิมพลีพทิยาคม นางผสุดี  หมัดยูนุ 
3,995 สพม. เขต 6 ดอนฉิมพลีพทิยาคม นางวิลาวัณย ์ แจ้งกระจ่าง 
3,996 สพม. เขต 6 ดอนฉิมพลีพทิยาคม นางวิไลวรรณ  โต๊ะยีบอ 
3,997 สพม. เขต 6 ดอนฉิมพลีพทิยาคม นางสมจิตร  มะซอ 
3,998 สพม. เขต 6 ดอนฉิมพลีพทิยาคม นางสาวสุวิมล  มะแป้น 
3,999 สพม. เขต 6 ดอนฉิมพลีพทิยาคม นายวิสิษฐ์  และอิม่ 
4,000 สพม. เขต 6 ดัดดรุณี นางสาวสุมาล ี ศรประสทิธ์ิ 
4,001 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สมุทรปราการ 
นางสาวหทัยรัตน์ บุญมา 

4,002 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ 

นายเตวิช  ตามวงษ์วาน 

4,003 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางขนิษฐา  สรอ้งเรืองศร ี

4,004 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางนันทิยา  สวนมาล ี

4,005 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางพันณี  จิตรวิเศษสม 

4,006 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางสมพร  คงเอี่ยม 

4,007 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวฐิตา  วิหครัตน์ 

4,008 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวณัฐลดา  กุลทะเล 

4,009 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวพรรณทิพา  นาคคล้าย 

4,010 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา 

4,011 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวโสพิศ  สิงดีพงศ ์

4,012 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นางอัญชนา  อินแบน 

4,013 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นายเจนวิทย ์ พวงทับทิม 

4,014 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฉะเชิงเทรา 

นายไพโรจน ์ ข าส าอางค์ 
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4,015 สพม. เขต 6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ฉะเชิงเทรา 
นายสุนทร  สร้อยเรืองศร ี

4,016 สพม. เขต 6 บางน้ าเปรี้ยววิทยา นางทัศนีย ์ แก่นภมร 
4,017 สพม. เขต 6 บางบ่อวิทยาคม นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ 
4,018 สพม. เขต 6 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" นายชิด  วงค์ใหญ่ 
4,019 สพม. เขต 6 มัธยมวัดศรีจันทร์ฯ นางสาววิราภรณ์ ส่งแสง 
4,020 สพม. เขต 6 ราชประชาสมาลัย 

ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวอรอุมา  หนูยัง 

4,021 สพม. เขต 6 ราชประชาสมาลัย 
ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวณรัฎชา มณีนิล 

4,022 สพม. เขต 6 ราชสาส์นวิทยา นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ ์
4,023 สพม. เขต 6 สนามชัยเขต นางศิริวรรณ  ผลเจรญิสมบรูณ์ 
4,024 สพม. เขต 6 สนามชัยเขต นางสาวศศิมาพร  หลักค าพันธ์ 
4,025 สพม. เขต 6 สนามชัยเขต นายอานนท์  ไชยศาสตร์ 
4,026 สพม. เขต 6 หนองแหนวิทยา นางนิรมล  ภูนามูล 
4,027 สพม. เขต 7 ตาพระยา นางจีรวรรณ์  นามบุตร 
4,028 สพม. เขต 7 ตาพระยา นางสาวนิภาพร  ปรีด ี
4,029 สพม. เขต 7 นครนายกวิทยาคม นายสมบรูณ์ พันเคลอื 
4,030 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางกณยาณศิร ิ พลเดชา 
4,031 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางยุคลธร  ช าเจรญิ 
4,032 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางสาวเกศรินทร ์ เขียวไพรี 
4,033 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางสาวนทีวัลย ์ งานทอง 
4,034 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางสาวปิยะดา  พันธ์ุสระน้อย 
4,035 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางสาวอนงค์นาถ  สังคะรินทร ์
4,036 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางสาวอนุศลา  หอมกลิ่น 
4,037 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง 
4,038 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางสาวแอม  จันทร์สม้ 
4,039 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางสุภาณี  ยันต ี
4,040 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นางอุไรวรรณ  แสวงผล 
4,041 สพม. เขต 7 ภัทรพิทยาจารย ์ นายสิทธิชัย  น้อยราษฎร ์
4,042 สพม. เขต 7 เลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม นางเบญจมาศ ช านาญ 
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4,043 สพม. เขต 8 กรับใหญ่ว่องกุศลกจิพิทยาคม นางนุชจิรา  มหาพฒันไทย 
4,044 สพม. เขต 8 ท่ามะกาปญุสิริวิทยา นายนิคม  อินจีน 
4,045 สพม. เขต 8 เทพศิรินทรล์าดหญ้า 

กาญจนบุร ี
นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก 

4,046 สพม. เขต 8 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางปริชาติ  พงษ์อัคคศิรา 
4,047 สพม. เขต 8 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวเอกปภาดา  ปกรณ์พิมุข 
4,048 สพม. เขต 8 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสิวพร  โรจน์เจรญิชัย 
4,049 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นงสาวกชพร  ล้อมวงษ์ 
4,050 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางกนกรัตน์  ตรีสุวรรณ์ 
4,051 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางดุษดียา  สมผลภาดี 
4,052 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางยาใจ  เหมือนว้า 
4,053 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสมหญงิ  ศรีนิล 
4,054 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวกรรณิกา  ทองค ารัตน์ 
4,055 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวกัลยา  ยิ้มละไม 
4,056 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวจตุพร  ตันติก าธน 
4,057 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวชุติมา  อิทธิสังวร 
4,058 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวทษมน  เอี่ยมสอาด 
4,059 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวนัฎฐ์ติกาญ  เจียวยี ่
4,060 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวนิชาภา  อ่อนละออ 
4,061 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต 
4,062 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวพัชรณัฐ  แก้วเกต ุ
4,063 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวพัชราภรณ์  พานทอง 
4,064 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวเมตตา  กัลยามงคล 
4,065 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวยุพิน  สามส ี
4,066 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวยุภาวด ี เช้ือทอง 
4,067 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาววรรณนิภา  ฉิมพล ี
4,068 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวศิริพร  แกล้วการไร ่
4,069 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวสายธารา  เดชเจริญพร 
4,070 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวสุภนิช  การสมจิตร 
4,071 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวอริศ  วรเลข 
4,072 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวอารีย ์ เที่ยงอ่อน 
4,073 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสิรญิา  พันนัทธี 
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4,074 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นายธเนศ  เหมอืนว้า 
4,075 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นายปกรณ์  แจ้งประจักษ์ 
4,076 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นายประสงค์  นุสนทรา 
4,077 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นายวุฒิชัน  เนียมหอม 
4,078 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก นาวเพชรัตน์  ไล้รักษา 
4,079 สพม. เขต 8 ประชามงคล นางโสภี  สิงห์จันทร ์
4,080 สพม. เขต 8 ปากท่อพทิยาคม นางกมลภัทร  วัฒนาสุข 
4,081 สพม. เขต 8 ปากท่อพทิยาคม นางปราณี  ชีพเกิดสุข 
4,082 สพม. เขต 8 ปากท่อพทิยาคม นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว 
4,083 สพม. เขต 8 ปากท่อพทิยาคม นางสาวชญาณี  เยียระยงค์ 
4,084 สพม. เขต 8 ปากท่อพทิยาคม นางสุกันยา  บัวช่ืน 
4,085 สพม. เขต 8 ปากท่อพทิยาคม นายอนนท์  ทัฬหกิจ 
4,086 สพม. เขต 8 พังตรรุาษฎร์รงัสรรค์ นางรุ้งทิพย ์ ผ่องใส 
4,087 สพม. เขต 8 พังตรรุาษฎร์รงัสรรค์ นางศิรินภา  ชูศรี 
4,088 สพม. เขต 8 พังตรรุาษฎร์รงัสรรค์ นางสุกญัญา  โครพ 
4,089 สพม. เขต 8 พังตรรุาษฎร์รงัสรรค์ นางอรวรรณ  ปราบหนองบัว 
4,090 สพม. เขต 8 พังตรรุาษฎร์รงัสรรค์ นายยุทธนา  ฉุยเนย 
4,091 สพม. เขต 8 พังตรรุาษฎร์รงัสรรค์ นายอดิศร์  พงษ์พัว 
4,092 สพม. เขต 8 พังตรรุาษฎร์รงัสรรค์ นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว 
4,093 สพม. เขต 8 พังตรรุาษฎร์รงัสรรค์ นาวทัศนีย ์ ระเบียบแหวน 
4,094 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางเชาวลา  สุภชัยพานิชพงศ์ 
4,095 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางนิตยา  วิจารณ์พล 
4,096 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางเบญจารัตน์  วังมะนาว 
4,097 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางพลอยไพรินทร ์ เอี่ยมวิบลูย ์
4,098 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสนองภัทร  สุธีรวงศ์ 
4,099 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวชนิษฐ์นันท ์ สมจันทร ์
4,100 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวญาดา  ศรีอรุณ 
4,101 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวฐิติรัตน์  กันนะ 
4,102 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ 
4,103 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวนราพร  ญาณไพศาล 
4,104 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวนุชนาถ  จูงใจ 
4,105 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวประภาพร  บุญลา 

 



๑๖๔ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,106 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวปัทมา รุ่งสิทธิวรรณ 
4,107 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวปาจรีย ์ สิรปิรญิญา 
4,108 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวปิยะมาศ  น้ าดอกไม้ 
4,109 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวมณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์ 
4,110 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวรัชณิยพร  บุญประเสริฐ 
4,111 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาววรรณพร  ทองสมนึก 
4,112 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาววิปัศยา  เยี่ยวยา 
4,113 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวสมถวิล  นาคนาคา 
4,114 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวสรรัตน์ กองแก้ว บุญญหงษ์ 
4,115 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวสายทพิย ์ เกรียงวงศ์ 
4,116 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวสุนันทา  เพ็งม ี
4,117 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวสุภาณี  พงศ์พุทธชาติ 
4,118 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวอภิญญา  ศรีเวียง 
4,119 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ 
4,120 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสาวอินทริา  ศิลปศร 
4,121 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสุทสิา  สุธาบูรณ์ 
4,122 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสุพัตรา  พุ่มบุญฑริก 
4,123 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นางสุมนา  หาญล ายวง 
4,124 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายกฤษฎา  รุ่งเรือง 
4,125 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายจิระศักดิ ์ ทุปจิ๋ว 
4,126 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายชัยนันท์  ใบเนียม 
4,127 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายปราโมทย ์ เพ็งเลา 
4,128 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายไพฑูรย ์ เรืองจุ้ย 
4,129 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายวิเชียร  พึ่งวร 
4,130 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายศักรินท ์ ช่ืนบุญมา 
4,131 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายสราวุธ  สุธีรวงศ์ 
4,132 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายสามารถ  จิตจรัส 
4,133 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นายอนุชา  เจริญผล 
4,134 สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสน ี นาวนภาภรณ์  แก้วศร ี
4,135 สพม. เขต 8 เลาขวัญราษฎรบ์ ารงุ นางเวชิตา  บางแก้ว 
4,136 สพม. เขต 8 เลาขวัญราษฎรบ์ ารงุ นางสาวอัชราวลัย  ระดามาตย์ 
4,137 สพม. เขต 8 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบรุ ี นายรัฐวุฒ ิ ชินวงษ์เกตุ 

 



๑๖๕ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,138 สพม. เขต 8 สายธรรมจันทร ์ นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม 
4,139 สพม. เขต 8 สายธรรมจันทร ์ นางสาวจริภา ผาตินาวิน 
4,140 สพม. เขต 8 สายธรรมจันทร ์ นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร 
4,141 สพม. เขต 8 สายธรรมจันทร ์ นายธีรกฤต  สร้างการนอก 
4,142 สพม. เขต 8 สายธรรมจันทร ์ นายนรเศรษฐ ์ ทิมพทิักษ์ 
4,143 สพม. เขต 8 สายธรรมจันทร ์ นายประเทือง  ใบเนียม 
4,144 สพม. เขต 8 สายธรรมจันทร ์ นายเอกภูม ิ ชูนิตย ์
4,145 สพม. เขต 8 สายธรรมจันทร ์ นาสาวลลิตา  กิจชนม ์
4,146 สพม. เขต 8 สายธรรมจันทร ์ ว่าที่ร้อยตรสีุดใจ  ชูศรีวาส 
4,147 สพม. เขต 8 หนองโพวิทยา นางสาวกรรณิการ ์ กวางคิรี 
4,148 สพม. เขต 8 หนองรีประชานิมิต นางสาวภัทรวี  ธนะฤกษ์ 
4,149 สพม. เขต 8 หนองรีประชานิมิต นางสาวรจนา  ล้ าเลิศ 
4,150 สพม. เขต 9 กรรณสูตศึกษา นางเนตรนภา  เกียรตสิมกิจ 
4,151 สพม. เขต 9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
นางวรรณวิภา  พฤฒิภากร 

4,152 สพม. เขต 9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง 

4,153 สพม. เขต 9 ก าแพงแสนวิทยา นางมาลิณี  พูลศร ี
4,154 สพม. เขต 9 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา นางนฐดา  หนูเสง็ 
4,155 สพม. เขต 9 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา นายองอาจ  หนูเส็ง 
4,156 สพม. เขต 9 ทุ่งแฝกพิทยาคม นางทิพรัตน์  ช่ืนเอี่ยม 
4,157 สพม. เขต 9 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นายอดิศร  พานสร้อย 
4,158 สพม. เขต 9 พระปฐมวิทยาลัย นางสาวทัศนีย์พร  กลิ่นแก้ว 
4,159 สพม. เขต 9 พระปฐมวิทยาลัย นางสาวนีรนา  แซ่เตียว 
4,160 สพม. เขต 9 เพิ่มวิทยา นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ 
4,161 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นางวรรณวิมล ครองระวะ 
4,162 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นางสาวผ่องพรรณ เกตุมาส 
4,163 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นางสาวพัชราพร ร่วมรกัษ์ 
4,164 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นางสาวรัตนา เกตสุม 
4,165 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นางสาวราศี กุลสิงห ์
4,166 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นางสาวลัดดาวัลย ์บุรพวง 
4,167 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นางสาววันทนา พลภักดิ ์
4,168 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นางสาวอินทริา อินทร์ภิรมย ์
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,169 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นางสุวรรณ ผลทวีนุกูล 
4,170 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นายเจษฎา ศิริธนบดี 
4,171 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นายทวีชัย บุณยะมาน 
4,172 สพม. เขต 9 โพรงมะเดือ่วิทยาคม นายอรรถชัย จันบางยาง 
4,173 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางกมลทิพย ์ ดาผิวด ี
4,174 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางรัตนา  หิรัญโรจน ์
4,175 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสมคิด  รอดผล 
4,176 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสมสกลุ  จิตราพเินตร 
4,177 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสาวชุติมา  ค าเนียม 
4,178 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสาวพรพิไร แก้วสมบัต ิ
4,179 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล 
4,180 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสาวรติพร  หุ่นภู 
4,181 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นางสาววิมพ์ณิชา สุริยันต ์
4,182 สพม. เขต 9 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นายสิทธิพงษ์  เพ็ชรด า 
4,183 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา นางกนกรัตน์ กลัดสมบรูณ์ 
4,184 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา นางเครือวัลย ์ประชาพิพฒั 
4,185 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา นางฐานิตา ดอกไม้จีน 
4,186 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา นางธนวรรณ กัลติวาณิชย ์
4,187 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา นางนลินี ศรีโกมลทิพย ์
4,188 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา นางพชรรัชต์ อุดมผล 
4,189 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล 
4,190 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา นางสาวบุญชู จันทร์ทพิย์วาร ี
4,191 สพม. เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา ว่าท่ีร้อยตรีชัยวัฒน์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล 

4,192 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางจินตนา  หงษา 
4,193 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางชุดาภรณ์  จันทร์คามค า 
4,194 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางพเยาว์  จันทรจ์ารุภัค 
4,195 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางรัตนา  บุญแสน 
4,196 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางลั่นทม  ชวนช่ืน 
4,197 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางวารุณี  จงเจิดศักดิ ์
4,198 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสมร  ฉายอรุณ 
4,199 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสาวกุลนร ี เซี๊ยะสมาน 
4,200 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสาวฐรินกาญจน์  วงษ์อ ามาตร 
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ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,201 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสาวทัศนีย ์ รุผักชี 
4,202 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสาวทิพย์วรรณ  พูลเพิม่ 
4,203 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสาวใบเตย  เม่งเวหา 
4,204 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสาวปัณฑิตา  โชติกาญจนเรือง 
4,205 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสาววาสนา  วงษ์สวรรค์ 
4,206 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสาวศิริพร  เจียระไนภรณ์ 
4,207 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นางสุมันตา  พุ่มประทปี 
4,208 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นายชาตรี  จันทร์จารุภัค 
4,209 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นายมานิตย์  วงษา 
4,210 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นายวัฒนา  จันทร์คามค า 
4,211 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา นายสุชาติ  เข็มเจรญิ 
4,212 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร  เย็นสนิท 
4,213 สพม. เขต 9 สระกระโจมโสภณพิทยา นายนิวัฒน ์  สุขพินิจ 
4,214 สพม. เขต 9 สิรินธรราชวิทยาลัย นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์ 
4,215 สพม. เขต 9 หนองหญ้าไซวิทยา นางสาวกาญจนา  อู่สุวรรณ 
4,216 สพม. เขต 9 หนองหญ้าไซวิทยา นางสาวนิตยา  วันทอง 
4,217 สพม. เขต 9 หนองหญ้าไซวิทยา นายณัฐวุฒิ   เสรีเบญจพล 
4,218 สพม. เขต 10 กระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ" นางวิภาพร  ตรงจิตการุณย์ 
4,219 สพม. เขต 10 กระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ" นางสาววิมลวรรณ  จันทะเวช 
4,220 สพม. เขต 10 กระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ" นางสาวสุพัตรา  โพธ์ิสวัสดิ ์
4,221 สพม. เขต 10 กระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ" นางสุนภา  ทองตะโก 
4,222 สพม. เขต 10 แก่งกระจานวิทยา นางสาวขวัญเรอืน  คล้ าพงษ ์
4,223 สพม. เขต 10 เขาย้อยวิทยา นางสาววรางคณา  เปรมปรีดิ ์
4,224 สพม. เขต 10 เขาย้อยวิทยา นายจงรกัษ์  วัตรสติ 
4,225 สพม. เขต 10 คงคาราม นางรุจริา  ทับทมิแก้ว 
4,226 สพม. เขต 10 คงคาราม นางสาวณัชชา  โคตสินธ์ุ 
4,227 สพม. เขต 10 คงคาราม นายชินนุพงษ์  สุวรรณชัยรบ 
4,228 สพม. เขต 10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เพชรบรุ ี
นางสาวปุณยวีร์  เจริญกิตตินุกูล 

4,229 สพม. เขต 10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบรุ ี

นางสาวภาวินี   แตงฉ่ า 

4,230 สพม. เขต 10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบรุ ี

นายวรโชต ิ ศรีปรีชาพัฒนะ 

 



๑๖๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,231 สพม. เขต 10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เพชรบรุ ี
นายสายชล  บุญชัย 

4,232 สพม. เขต 10 ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี นางกนกทิพย ์  นาคประสบสุข 
4,233 สพม. เขต 10 ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี นางเสาวลักษณ์   ทองจันทร ์
4,234 สพม. เขต 10 ดอนยางวิทยา นางจริยา  วงศ์เทียมจันทร ์
4,235 สพม. เขต 10 ดอนยางวิทยา นางสาวสปุราณี   ปิ่นคง 
4,236 สพม. เขต 10 โตนดหลวงวิทยา นางสาวกนกวรรณ  รวมพร้อม 
4,237 สพม. เขต 10 โตนดหลวงวิทยา นางสาวภารด ี ไฝดีโบ๊ต 
4,238 สพม. เขต 10 โตนดหลวงวิทยา นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร ์
4,239 สพม. เขต 10 โตนดหลวงวิทยา นางสาวอัญชล ี บัวงาม 
4,240 สพม. เขต 10 โตนดหลวงวิทยา นางสุรีย ์ ขันตีเรือง 
4,241 สพม. เขต 10 ถาวรานุกูล นางพยอม  ยุวะสุด 
4,242 สพม. เขต 10 ถาวรานุกูล นางสาวอภิญญา  บุตรฉุย 
4,243 สพม. เขต 10 ทับสะแกวิทยา นางจรรยา  กาญจนาประดิษฐ ์
4,244 สพม. เขต 10 ทับสะแกวิทยา นางวัฒนา  ห้วยหงษ์ทอง 
4,245 สพม. เขต 10 ทับสะแกวิทยา นายสมบญุ  เช้ารุ่งโรจน ์
4,246 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางกนกกร  สมนึก 
4,247 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางดลพร  สุวรรณบุตร 
4,248 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางนุชสรา  นกน่วม 
4,249 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางวนิดา   ศรีสารคาม 
4,250 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางสาวจ าลองลักาณ์  ภมรพล 
4,251 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางสาวนิลบุล   บัวงาม 
4,252 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางสาวเบญจา  รอดลอย 
4,253 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางสาวสุภนิช  เปลี่ยนส ี
4,254 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางสาวสุภาวดี  เดชมาก 
4,255 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางสาวอัญชล ี ทองจันทร ์
4,256 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางสุภาพร  ทางทอง 
4,257 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางอัญชล ี  สุวลักษณ์ 
4,258 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางอุไร  เพ็งศิร ิ
4,259 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นายจารุวัตร  นาควิมล 
4,260 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นายอาหามะ  มะบ ู
4,261 สพม. เขต 10 บ้านแหลมวิทยา นางสาวพยงค์  เพ่งผุดผอ่ง 

 



๑๖๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,262 สพม. เขต 10 เบญจมเทพอทุิศ นางนุสรา  อ่องสอาด 
4,263 สพม. เขต 10 เบญจมเทพอทุิศ นางสาวยุวด ี บุญประสงค์ 
4,264 สพม. เขต 10 เบญจมเทพอทุิศ นางสาวสุภัทรา  สิรริุ่งเรือง 
4,265 สพม. เขต 10 เบญจมเทพอทุิศ นางอัญชล ี ชุ่มกมล 
4,266 สพม. เขต 10 เบญจมเทพอทุิศ นายชาคริต  ดิษบุตร 
4,267 สพม. เขต 10 ประจวบวิทยาลัย นางศุภมาศ  ดิลกศร ี
4,268 สพม. เขต 10 ประจวบวิทยาลัย นายวรวัชร์  รัตนสมบรูณ์ 
4,269 สพม. เขต 10 ป่าเด็งวิทยา นางสาวศิรัจจันทร์   เอียดทองใส 
4,270 สพม. เขต 10 ป่าเด็งวิทยา นางสาวอรสา  พรายแดง 
4,271 สพม. เขต 10 ป่าเด็งวิทยา นางสาวอาภากรณ์   ช่ืนเจริญ 
4,272 สพม. เขต 10 ป่าเด็งวิทยา นางสุเทพ   ทองสีไมล 
4,273 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นางทิพย์ภาพร  บรรลือพงษ์ 
4,274 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นางสาวธิติมา   เลาหสินณรงค์ 
4,275 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นางสาวนุชจรินทร ์ ปิ่นทอง 
4,276 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นางสาวปวีณ์สุดา   รามนัฐ 
4,277 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นางสาววาสนา  เงินทอง 
4,278 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นางสาววิเชียร    กลบีจงกล 
4,279 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นางสาววิลาสิณี   ทองสมนึก 
4,280 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นายจตุพร   เกิดสดบั 
4,281 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นายณัฐพงษ์  กันภัย 
4,282 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นายปรีชา    ศรีทวี 
4,283 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี นายสุริยา  น้อยสุวรรณ์ 
4,284 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร  ทับทิมแก้ว 
4,285 สพม. เขต 10 วัดบางกะพ้อม 

(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
นายอภิชาติ   กึมรมัย ์

4,286 สพม. เขต 10 สมุทรสาครบรูณะ นางจันทร์กรา  บัวจง 
4,287 สพม. เขต 10 สมุทรสาครบรูณะ นายพิชัย  วงษ์จันทร ์
4,288 สพม. เขต 10 หนองจอกวิทยา นางวาสนา   อ่วมจันทร ์
4,289 สพม. เขต 10 หนองจอกวิทยา นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ ์
4,290 สพม. เขต 10 หนองจอกวิทยา นางสาวระยอง  เมฆา 
4,291 สพม. เขต 10 หนองจอกวิทยา นางสาววราพร  เกิดกิ่ง 
4,292 สพม. เขต 10 หนองจอกวิทยา นางสาววรุณ  อิ่มใจ 

 



๑๗๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,293 สพม. เขต 10 หนองจอกวิทยา นายวศิน   พุดซ้อน 
4,294 สพม. เขต 10 หนองชุมแสงวิทยา นางจิรสุดา  บุญรอดวรกลุ 
4,295 สพม. เขต 10 หนองชุมแสงวิทยา นางเสาวลักษณ์  จงเจตจ านง 
4,296 สพม. เขต 10 ห้วยยางวิทยาลัย นางปิยะนุช   เมืองอุดม 
4,297 สพม. เขต 10 ห้วยยางวิทยาลัย นางสาวปวีณา  สินกลัด 
4,298 สพม. เขต 10 หว้ากอวิทยาลัย นางสาวลินดา  ธนูทอง 
4,299 สพม. เขต 10 อัมพวันวิทยาลัย นางสาวดุษฎี  ศรีมะกล่ า 
4,300 สพม. เขต 10 อัมพวันวิทยาลัย นางสาวทองทิพย ์คุ้มทรัพย ์
4,301 สพม. เขต 11 กาญจนดิษฐ ์ นางวิจิตรา  จินตนพันธ์ 
4,302 สพม. เขต 11 กาญจนดิษฐ ์ นางสุพรนิตย ์ อนุรักษ์ลิม้สกลุ 
4,303 สพม. เขต 11 กาญจนาภิเษกวิทยาล ั

สุราษฎร์ธานี 
นางสุกันยา  ออรเ์ฟอร ์

4,304 สพม. เขต 11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร์ธานี 

นายสมศักดิ ์ สวัสด ี

4,305 สพม. เขต 11 เขาทะลพุิทยาคม นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภารา 
4,306 สพม. เขต 11 เขาพนมแบกศึกษา นางสาวทัชมา  เหร็นเส้บ 
4,307 สพม. เขต 11 เขาพนมแบกศึกษา นางสาวปิยรัตน์  พารเพิง 
4,308 สพม. เขต 11 เขาพนมแบกศึกษา นางสาวสุภัสสร  แก้ววิเชียร 
4,309 สพม. เขต 11 เขาพนมแบกศึกษา นางอรชร  สุทธิชัยเมธี 
4,310 สพม. เขต 11 เขาพนมแบกศึกษา นายกฤษดา  สาและ 
4,311 สพม. เขต 11 เขาพนมแบกศึกษา นายชาตรี  ปี้บ้านท่า 
4,312 สพม. เขต 11 เขาพนมแบกศึกษา นายสุนันท ์ รักช้าง 
4,313 สพม. เขต 11 คีรีรัฐวิทยาคม นางนุสรา  สมเขาใหญ ่
4,314 สพม. เขต 11 คีรีรัฐวิทยาคม นางสาวนิตยา  นิลรัตน์ 
4,315 สพม. เขต 11 คีรีรัฐวิทยาคม นางสาวเบญจมาศ  แก้วพิชัย 
4,316 สพม. เขต 11 คีรีรัฐวิทยาคม นางสาวเบญญาภัค  ชัยสิทธ์ิ 
4,317 สพม. เขต 11 คีรีรัฐวิทยาคม นางสาววาสนา  ปานมา 
4,318 สพม. เขต 11 คีรีรัฐวิทยาคม นางสุกญัญา  โชติพนัง 
4,319 สพม. เขต 11 คีรีรัฐวิทยาคม นายจิรัฏฐวัฒน ์ ลอยใหม ่
4,320 สพม. เขต 11 ไชยาวิทยา นางศิริมา  แสงสุวรรณ์ 
4,321 สพม. เขต 11 ไชยาวิทยา นางสุนันท ์ ศรียาภัย 
4,322 สพม. เขต 11 ไชยาวิทยา นายจงรกัษ์  ขุนช านาญ 
4,323 สพม. เขต 11 ไชยาวิทยา นายสมศักดิ ์ เวชแดง 

 



๑๗๑ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,324 สพม. เขต 11 ตะกุกใต้ศึกษา นางพัชร ี สิทธิชู 
4,325 สพม. เขต 11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สุราษฎร์ธานี 
นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด 

4,326 สพม. เขต 11 ท่าชนะ นางสาวนันท์นภัส  ยิ้มย่อง 
4,327 สพม. เขต 11 ท่าชนะ นายวัลลภ  ช้ันประเสริฐ 
4,328 สพม. เขต 11 บ้านนาวิทยาคม นางศิริพร  โพธ์ิเพชร 
4,329 สพม. เขต 11 ปากน้ าชุมพรวิทยา นางลักขณาภรณ์  พรายสิน 
4,330 สพม. เขต 11 พรุพีพิทยาคม นางเกษราภรณี  ทองไสย 
4,331 สพม. เขต 11 พรุพีพิทยาคม นางสาวบุษกร  ยันเสน 
4,332 สพม. เขต 11 พรุพีพิทยาคม นางสุธาสิน ี หนูนาค 
4,333 สพม. เขต 11 พุนพินพิทยาคม นางสาวนุชนาฏ  ขันทองค า 
4,334 สพม. เขต 11 ละแมวิทยา นางนวลักษณ์  ภุมรินทร ์
4,335 สพม. เขต 11 ละแมวิทยา นางเนตรนภา  ศรีประเสริฐ 
4,336 สพม. เขต 11 ละแมวิทยา นางบังเอิญ  มีเดช 
4,337 สพม. เขต 11 ละแมวิทยา นางสาวกนกวรรณ  สุขทา 
4,338 สพม. เขต 11 ละแมวิทยา นางสาวอมรรัตน์  ปานเพชร 
4,339 สพม. เขต 11 ละแมวิทยา นางสาวอรอุมา  แดงชนะ 
4,340 สพม. เขต 11 ละแมวิทยา นางเสาวลักษณ์  ช่วยเกิด 
4,341 สพม. เขต 11 ละแมวิทยา นางอมรรัตน์  อัมพะวัน 
4,342 สพม. เขต 11 ละแมวิทยา นายสุภัทรพงษ์  โรยร่วง 
4,343 สพม. เขต 11 ศรียาภัย 2 นางพันธ์ุพิชญ ์ นุกูลประทปี 
4,344 สพม. เขต 11 ศรียาภัย2 นางสาวนงนภา  ใบบัวทอง 
4,345 สพม. เขต 11 สวนศรีวิทยา นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ 
4,346 สพม. เขต 11 สอาดเผดิมวิทยา นางอรพินท ์ มุจลินทร ์
4,347 สพม. เขต 12 กรุงหยันวิทยาคาร นางสาวสุพิญญา  พรหมหมอเฒ่า 
4,348 สพม. เขต 12 กรุงหยันวิทยาคาร นางสุกญัยา   สุทธ์ิทองแท ้
4,349 สพม. เขต 12 กรุงหยันวิทยาคาร นางสุปราณี  ก าเหนดสม 
4,350 สพม. เขต 12 กรุงหยันวิทยาคาร นายยงยศ   ทองค า 
4,351 สพม. เขต 12 คีรีราษฎร์พฒันา นางจันทร์พร   ผาดศร ี
4,352 สพม. เขต 12 คีรีราษฎร์พฒันา นางสาวอัญชนา  เจือบุญ 
4,353 สพม. เขต 12 จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีฯ นายพฤทธ์ิ  จันมณี 
4,354 สพม. เขต 12 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางยินด ี  คิดดี 
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4,355 สพม. เขต 12 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางวรรณนิดา   เดชะบุญ 
4,356 สพม. เขต 12 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางสาวพัชร ี สินธู 
4,357 สพม. เขต 12 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางสาวศุภรัตน์  ภู่ดอก 
4,358 สพม. เขต 12 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นางสาวอัญชล ี แซ่ด่าน 
4,359 สพม. เขต 12 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นายจักกฤช    ก าพลวรรณ 
4,360 สพม. เขต 12 เฉลิมพระเกียรติ 

สมเดจ็พระศรีนครินทร ์
นางควรพิศ   เพ็ชรคงทอง 

4,361 สพม. เขต 12 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางจ าลอง  บุญกาญจน ์

4,362 สพม. เขต 12 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางนุสรณ์   จิตพิทักษ ์

4,363 สพม. เขต 12 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางสาวจิตรา   กันไพเราะ 

4,364 สพม. เขต 12 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางสาวจรีวรรณ   มีแก้ว 

4,365 สพม. เขต 12 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางโสภา  บุญลอ้ม 

4,366 สพม. เขต 12 เชียรใหญ ่ นางสาวกาญจนา สงณรงค์ 
4,367 สพม. เขต 12 เชียรใหญ ่ นายทรรศน์วิทย ์ ว้ินฉ้วน 
4,368 สพม. เขต 12 ทางพูนวิทยาคาร นางจินตนา   บรรจงเมือง 
4,369 สพม. เขต 12 ทางพูนวิทยาคาร นายทรงธรรม  สุวรรณรัตน์ 
4,370 สพม. เขต 12 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นางจรรยา  ถนอมทรพัย ์
4,371 สพม. เขต 12 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นางนงนภัส  ธาระปรีชากุล 
4,372 สพม. เขต 12 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นางมณฑกานต ์  ตลึงจิตร 
4,373 สพม. เขต 12 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นางสาวเบญจมะ  นาคะพงศ์ 
4,374 สพม. เขต 12 ท่าศาลาประสทิธ์ิศึกษา ดร.ทองแดง   เดียวกี่ 
4,375 สพม. เขต 12 ทุ่งสง นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร 
4,376 สพม. เขต 12 ทุ่งสง นางสาวหทัยชนก  เพ็ชรมาตศร ี
4,377 สพม. เขต 12 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางวันดี   ช่วยทุกข์ 
4,378 สพม. เขต 12 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสดศร ี  แผ่นทอง 
4,379 สพม. เขต 12 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสาวยุพดี  เดชเดโช 
4,380 สพม. เขต 12 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสุภลักษณ์  จีนท่วย 
4,381 สพม. เขต 12 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นายสนั่น    ยอดแก้ว 
4,382 สพม. เขต 12 นบพิต าวิทยา นางนิภา   ใหม่ชุม 
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4,383 สพม. เขต 12 นาบอน นางจิตตินันท ์   รัตนบุร ี
4,384 สพม. เขต 12 นาบอน นางณัฏฐ์วรรณ   ศรีแก้ว 
4,385 สพม. เขต 12 นาบอน นางตุ๊กตา  บุญศิร ิ
4,386 สพม. เขต 12 นาบอน นางทิตยา   วรรณบวร 
4,387 สพม. เขต 12 นาบอน นางธารทิพย ์  ศรีทวีป 
4,388 สพม. เขต 12 นาบอน นางเบญจมาศ   นาคะโร 
4,389 สพม. เขต 12 นาบอน นางปราณี  สุวรรณชัย 
4,390 สพม. เขต 12 นาบอน นางพัสตราภรณ์  แผลงรักษา 
4,391 สพม. เขต 12 นาบอน นางพิมภ์ลภัส  วานิช 
4,392 สพม. เขต 12 นาบอน นางมนทกานติ     ยะโก๊ะ 
4,393 สพม. เขต 12 นาบอน นางรจนีย์     ชัยประสพ 
4,394 สพม. เขต 12 นาบอน นางรัตนาวด ี  รัตนพันธ์ุ 
4,395 สพม. เขต 12 นาบอน นางวันดี  อาญา 
4,396 สพม. เขต 12 นาบอน นางสักการะ  จู่ซู ่
4,397 สพม. เขต 12 นาบอน นางสาววาสนา  รัตนพงษ์ 
4,398 สพม. เขต 12 นาบอน นางสาววิลัยภรณ์  ช านาญกิจ 
4,399 สพม. เขต 12 นาบอน นางสาวอ้อย   นริทธิกุล 
4,400 สพม. เขต 12 บ้านเกาะวิทยา นางกนกกาญจน ์  พูลพิพฒีน ์
4,401 สพม. เขต 12 ปัญญาวุธ นางสาวส ารวย วงศ์มุณีวร 
4,402 สพม. เขต 12 พัทลงุพิทยาคม นางวราภรณ์  ชุมทอง 
4,403 สพม. เขต 12 สตรีทุง่สง นางทิพย์วัน   สุภด า 
4,404 สพม. เขต 12 สตรีทุง่สง นางวรานันท ์ สาครินทร ์
4,405 สพม. เขต 12 สตรีทุง่สง นางสาวจุฬารัตน์  พรหมมณี 
4,406 สพม. เขต 12 สตรีทุง่สง นางสาวอาจริ  เหมทานนท ์
4,407 สพม. เขต 12 สตรีพทัลงุ นายสุรพล  เทพขวัญ 
4,408 สพม. เขต 12 สวนกุหลาบวิทยาลัย นางกัลย์กมล   ภูธรภักดี 
4,409 สพม. เขต 12 สวนกุหลาบวิทยาลัย นางณัฏฐธิดา  คงประพันธ์ 
4,410 สพม. เขต 12 สวนกุหลาบวิทยาลัย นายสุทิน  กิจจะ 
4,411 สพม. เขต 12 สิชลคุณาธารวิทยา นายเฉลิมชาติ  ลิ่มกลุ 
4,412 สพม. เขต 12 สิชลประชาสรรค์ นางสาวแพรพรรณ  ทองมาก 
4,413 สพม. เขต 12 สิชลประชาสรรค์ นางสาวอรญัญา  จันทรทิพย ์
4,414 สพม. เขต 12 สิชลประชาสรรค์ นางสาวอัญชนา  แสงกระจ่าง 
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4,415 สพม. เขต 12 เสาธงวิทยา นางสาวมลทา  กระวีพันธ์ุ 
4,416 สพม. เขต 12 หาดส าราญวิทยาคม นางเกยรู  ชูทอง 
4,417 สพม. เขต 13 นาโยงวิทยาคม นายจิตรตรัย  ชูหอยทอง 
4,418 สพม. เขต 13 สินปุนคุณวิชญ์ ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์  ชูกลิ่น 
4,419 สพม. เขต 13 ห้วยยอด นายเสถียร  เกียรติเมธา 
4,420 สพม. เขต 14 กระบรุีวิทยา นางจิดาภา อาวุธเพชร 
4,421 สพม. เขต 14 กะเปอร์วิทยา นางสาวพัชรี พิณแก้ว 
4,422 สพม. เขต 14 ตะกั่วป่า"เสนานุกลู" นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย ์
4,423 สพม. เขต 14 ละอุ่นวิทยาคาร  นางขวัญดาว รอดช่วง 
4,424 สพม. เขต 15 ทุ่งยางแดงพิทยาคม นางแวรอหหิมะ  สะร ี
4,425 สพม. เขต 15 นราสิกขาลัย นางประไพพรรณ  บุญคง 
4,426 สพม. เขต 15 ปทุมคงคาอนุสรณ์ นางสาวมณ ี มะมิง 
4,427 สพม. เขต 15 ปทุมคงคาอนุสรณ์ นายชาญณรงค์  เพชรจ ารัส 
4,428 สพม. เขต 16 กระแสสินธ์ุวิทยา นางอัจฉราภรณ์  ศรีใสยเพชร 
4,429 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางกมลพร  นุตภูติพงศ์ 
4,430 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางกฤตชญา  ติงหวัง 
4,431 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางจันทรา  ศรีอุทัย 
4,432 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางจิรา  หัสมา 
4,433 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางจุฬัมพา  หลงเก็ม 
4,434 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางนริศรา  หยีมะเหร็บ 
4,435 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางนัจญวา  นายาว 
4,436 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางเพ็ญประภา  สวาหลัง 
4,437 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางมารีย๊ะ  แดงตี 
4,438 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางมารเียาะห ์ โอมณี 
4,439 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางยาหรอ่น๊ะ  นาคสง่า 
4,440 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางยุวด ี โอมณี 
4,441 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางวันเพ็ญ  หมันหย่อง 
4,442 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางศศิธร  หลงหัน 
4,443 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางศิราพร  สันหล ี
4,444 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางศิริมา  รัตนชูศร ี
4,445 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางศุภิกา  สะหมัดหานาย 
4,446 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาจิตร  ทิพย์รองพล 
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4,447 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาวกิตติพร  สัจจะบุตร 
4,448 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาวจันทรา  พันคง 
4,449 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาวนงรัตน์  เหมรัตน์ 
4,450 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาวนาถวดี  เจ้ยจ ู
4,451 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาวพรรณทิพา  หัสมา 
4,452 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาวฤทัยรัตน์  ขวัญเช้ือ 
4,453 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาววรารัตน์  แสงพรหมเลิศ 
4,454 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาวแวโซเฟีย  เจ๊ะแนะ 
4,455 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสาวสุภาพร  วะจิด ี
4,456 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางสุรภี  ลัดเลีย 
4,457 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางอรณี  จิเหม 
4,458 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางอารมย ์ หมื่นจร 
4,459 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางอารียา  เพ็ชรรัตน์ 
4,460 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นางฮตีลา  เกปัน 
4,461 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นายเกรียงศักดิ ์ แดวากม 
4,462 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นายชัยศักดิ ์ ระเด่น 
4,463 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นายเชิดศักดิ์  อ่อนรักษ์ 
4,464 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นายธีรยุทธ  แก้วประสพ 
4,465 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นายภูมิธัช 
4,466 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นายอธิวัฒน ์ สันติเพชร 
4,467 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม 

"นิคมพัฒนา" 
นางเตือนจิต  สุวรรณะ 

4,468 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม 
"นิคมพัฒนา" 

นางปรีดา  แก้วเขียว 

4,469 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม 
"นิคมพัฒนา" 

นางวริศรา  แสงข า 

4,470 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม 
"นิคมพัฒนา" 

นางสาวเยาวด ี แท่นมณี 

4,471 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม 
"นิคมพัฒนา" 

นางสาวฮาลมี๊ะ รอเกต ุ

4,472 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม 
"นิคมพัฒนา" 

นางสุชะฎา  ศรีอ าภรณ์ 

4,473 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม 
"นิคมพัฒนา" 

นางสุดารัตน์  นวลสงค์ 

 



๑๗๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,474 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมพัฒนา" นางสุภาวด ี ผลมลู 
4,475 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม 

"นิคมพัฒนา" 
นายเชิดศักดิ์  วิเชียรโชต ิ

4,476 สพม. เขต 16 ควนกาหลงวิทยาคม 
"นิคมพัฒนา" 

นายพิชิต  ศรีสงคราม 

4,477 สพม. เขต 16 จะนะวิทยา นางฐิตินันท ์ แก้วสุวรรณ 
4,478 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางพรทพิย ์ เอียวเลก็ 
4,479 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางลัดดาวัลย ์ สมัยอยู ่
4,480 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางวนิดา  แดงคง 
4,481 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางสาวจรัญญา  รักรณรงค์ 
4,482 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางสาวจารุวดี  ศรีลกีะ 
4,483 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางสาวนงนาถ  มัจฉา 
4,484 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางสาวนันท์นภัส  จลุมณีโชติ 
4,485 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางสาวสุนรีัตน์  สุวรรข า 
4,486 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางสาวเหรียม  อะหมาด 
4,487 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นางสาวอรพรรณ  ช านาญ 
4,488 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นายมูฮัมหมัด  นาราขัน 
4,489 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นายวิรัช  พิพัฒน์วรสกลุ 
4,490 สพม. เขต 16 ท่าแพผดุงวิทย ์ นายอัชอร ี สุขสง่า 
4,491 สพม. เขต 16 ท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ นางศิริวรรณ  ฤทธ์ิภักด ี
4,492 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางฉลวย  หมื่นหา 
4,493 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางสาวกมลวรรณ  เกษสุริยงค์ 
4,494 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางสาวจรุีพร  ดุกหลิ่ม 
4,495 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางสาวธาริกา  กุกามา 
4,496 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางสาวนฤมล  สังขไพฑูรย ์
4,497 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางสาวพัชรา  นิมิตรถวิล 
4,498 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางสาวยาวีเราะห ์ สาเส็น 
4,499 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางสาวยุคลรัตน์  หนูด้วง 
4,500 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางสาวสุชาดา  สุรัตน์ 
4,501 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางสุจินต์  ชาวสวน 
4,502 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นางอามีน๊ะ  ทองค า 
4,503 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นายจ านง  สุโละ๊ 
4,504 สพม. เขต 16 ทุ่งหว้าวรวิทย ์ นายสมชาย  ชาวสวน 

 



๑๗๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,505 สพม. เขต 16 เทพา นางกิติมา  สละจิต 
4,506 สพม. เขต 16 เทพา นางรัชน ี พิชญานุรักษ์ 
4,507 สพม. เขต 16 เทพา นางไหมเส๊าะ  สาม่าน 
4,508 สพม. เขต 16 เทพา นางอรุณรัตน์  เจียมรัตนะ 
4,509 สพม. เขต 16 เทพา นางอารยา  บุตรงาม 
4,510 สพม. เขต 16 เทพา ว่าที่ร้อยตรบีุญชัย  เจียมรัตนะ 
4,511 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นางจิราพร  ทองซ้อน 
4,512 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นางสาวกุลธิดา  ตาเหยบ 
4,513 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นางสาวณิชกานต์  พฤษศร ี
4,514 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นางสาวแวยานะ  สาและ 
4,515 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นางสาวสุมลยา  สาระวิโรจน ์
4,516 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นางสาวอาลซีะฮ ์ พุทซา 
4,517 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นางสุธาทิพย ์ ทวีเมือง 
4,518 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นางสุริยัน  ขอดเส้น 
4,519 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นายกิตติศักดิ์  คงส ี
4,520 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นายจ ารสั  สืบเหม 
4,521 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นายจ าลอง  หวังแดง 
4,522 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นายยูโสบ  เหมสลาดมาด 
4,523 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นายวัฒนะ  สองเมือง 
4,524 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นายอรรถพร  สาธานพกุล 
4,525 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย ์ นายอัครวัฒน ์ เก็มบ ู
4,526 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางกนกเลขา  เจรญิผล 
4,527 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางณัฎฐา  กั่วพานิช 
4,528 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางนริญญา  ทองอยู ่
4,529 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางนันท์นภัส  ประสิทธ์ิชัยชาญ 
4,530 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางพรยมล  วงษ์พันธ์ 
4,531 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางราตร ี คงสุข 
4,532 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางวาสิน ี ขจีรัมย ์
4,533 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางสาวจริภา  รักษ์ทอง 
4,534 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางสาวธนันณัฎฐ์  ชูหรัญ 
4,535 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางสาวนิศานาท  จันทรมณ ี
4,536 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางสาววาสนา  ทองจบิ 
4,537 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางสาวสุนทร ี ศุทธิวรรณรักษ์ 



๑๗๘ 
 

 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,538 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางสิรลิักษณ์  ดวงตา 
4,539 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ นางอุไรวรรณ  ปะดูกา 
4,540 สพม. เขต 16 พิมานพิทยาสรรค์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเจ๊ะอับเซ๊าะ  กาสาเอก 

4,541 สพม. เขต 16 รัตภูมิวิทยา นางกชมน  ส าก าปัง 
4,542 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางกรองใจ  ปองอนุสรณ์ 
4,543 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางคณีรัตน์  สาเล ่
4,544 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางนัดวะฮ์  แคยิหวา 
4,545 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางมยุร ี แคยิหวา 
4,546 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางรัชฎา  ทองนาวา 
4,547 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสายใจ  เบ็ญหมัด 
4,548 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวกณิตา  รัตนค า 
4,549 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวจามร ี เอ็มเลง่ 
4,550 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวไซหนบั  สวาหลงั 
4,551 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวนาฏยา  หยังหลงั 
4,552 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวเนาวรัตน์  วุฒิมานพ 
4,553 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวโนร ี หมีนหวัง 
4,554 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวยามีละห ์ ซ าสูดงิ 
4,555 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาววธิตา  โต๊ะสมัน 
4,556 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวศิริขวัญ  บัวทอง 
4,557 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวโศจริัตน์  นิลสกลุ 
4,558 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวสันนิสา  สมัยอยู ่
4,559 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวสุดา  ปานคู 
4,560 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวสุภัตตรา  อักษรพันธ์ุ 
4,561 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางสาวอาอีฉ๊ะ  มาระมาต 
4,562 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางอนงค์  สันเหลม็ 
4,563 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางอาทิตยา  ปังเตะ 
4,564 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางอายีซะห ์ มอเกาะ 
4,565 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นางฮาหวา  วาฮะ 
4,566 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นายนาวา  คงเขียว 
4,567 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นายนูรุสดีน  สาระภี 
4,568 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นายภูวนาถ  แก้วสุวรรณ 
4,569 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นายมาโนช  แดงนุ้ย 



๑๗๙ 
 

 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,570 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นายอับดุล  ส าเร 
4,571 สพม. เขต 16 ละงูพทิยาคม นายอาซีซัน เกปัน 
4,572 สพม. เขต 16 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์

อนุสรณ์" 
นางสาวกนกพร  คล้ายดวง 

4,573 สพม. เขต 16 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์" 

นางสาวจุฑารัตน์  พูลฉันทกรณ์ 

4,574 สพม. เขต 16 สาครพิทยาคาร นายเสร ี บิสนุม 
4,575 สพม. เขต 16 หาดใหญ่วิทยาลัย 

สมบรูณ์กลุกันยา 
นางวารุณี  ชาติประสิทธ์ิ 

4,576 สพม. เขต 16 หาดใหญ่วิทยาลัย 
สมบรูณ์กลุกันยา 

นางสาววันวิสาร ์ แก้วแล 

4,577 สพม. เขต 16 หาดใหญ่วิทยาลัย 
สมบรูณ์กลุกันยา 

นางสาวสริิกาญจน ์ ตั้ง
พลาดิศัย 

4,578 สพม. เขต 16 หาดใหญ่วิทยาลัย 
สมบรูณ์กลุกันยา 

นางสาวใหมสุ่รีย ์ สวาหลัง 

4,579 สพม. เขต 16 หาดใหญ่วิทยาลัย 
สมบรูณ์กลุกันยา 

นางสุนันทา  ประมวลสุข 

4,580 สพม. เขต 17 ตกพรมวิทยาคาร นางดวงพร   วรรณพยัญ 
4,581 สพม. เขต 17 ตกพรมวิทยาคาร นางตรึงใจ  สุขโข 
4,582 สพม. เขต 17 ตกพรมวิทยาคาร นางสุวรรณี  เชยสมบัต ิ
4,583 สพม. เขต 17 ทุ่งขนายวิทยา นางสาวอมรรัตน์  จิตณรงค์ 
4,584 สพม. เขต 17 ศรียานุสรณ์ นางสาวพรทิวา  ตรีตุนา 
4,585 สพม. เขต 17 ศรียานุสรณ์ นางสาวศิริลักษณ์  ญาณสังวรชัย 
4,586 สพม. เขต 17 ศรียานุสรณ์ นางสาวสุภาวดี  หนูชู 
4,587 สพม. เขต 17 สตรปีระเสริฐศร ี นางเกษราพร    สุทธิ 
4,588 สพม. เขต 17 สตรปีระเสริฐศร ี นางสมศร ี  พรหมคช 
4,589 สพม. เขต 17 สตรปีระเสริฐศร ี นางสาวชยารัตน์  อภิวาท 
4,590 สพม. เขต 17 สตรปีระเสริฐศร ี นางอุทัยวรรณ  หอมตลบ 
4,591 สพม. เขต 17 สตรปีระเสริฐศิลป ์ นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร 
4,592 สพม. เขต 18 เกาะจันทรพ์ิทยาคาร นายปกป้อง  เพชรโสม 
4,593 สพม. เขต 18 คลองกิ่วยิ่งวิทยา นางกานต์พิชชา  ชาภิศร 
4,594 สพม. เขต 18 คลองกิ่วยิ่งวิทยา นางธวัลรัตน์  ประจง 
4,595 สพม. เขต 18 คลองกิ่วยิ่งวิทยา นางศิริลกัษณ์  พนมเวช 
4,596 สพม. เขต 18 คลองกิ่วยิ่งวิทยา นางสาวนันทา  ศรีแก้ว 
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4,597 สพม. เขต 18 คลองกิ่วยิ่งวิทยา นางสาวอัมไพ  บุญม ี
4,598 สพม. เขต 18 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุร ี นางเพ็ญศร ี สมบรูณ์ 
4,599 สพม. เขต 18 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุร ี นางเมลดา  ท่าหลวง 
4,600 สพม. เขต 18 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุร ี นางสายสุณีย ์ หงษ์สาคร 
4,601 สพม. เขต 18 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุร ี นางอุไรวรรณ  น้อมน้ าชัย 
4,602 สพม. เขต 18 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุร ี นายไมตรี  สมบรูณ์ 
4,603 สพม. เขต 18 เฉลิมพระเกียรติ 

สมเดจ็พระศรีนครินทร ์
นางณัทดารัญ  อภิรัชตกุล 

4,604 สพม. เขต 18 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางนันท์นภัส  ไทยยิ่ง 

4,605 สพม. เขต 18 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางสาวกัลยกร  สปุง 

4,606 สพม. เขต 18 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร ์

นางสาวกิรณา  บุญรักษา 

4,607 สพม. เขต 18 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางสาวจ านงค์  ภู่ศรีสลับ 

4,608 สพม. เขต 18 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางสาวณัฏฐชุดา  ทองมณ ี

4,609 สพม. เขต 18 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางสาวธัญญลักษณ์  เลิศมีศีล
ศรัทธา 

4,610 สพม. เขต 18 เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

นางสาวอรอนงค์  สขุรัตน์ 

4,611 สพม. เขต 18 ชลบุร ี"สุขบท" นางสาววาสนา  เจรญิไทย 
4,612 สพม. เขต 18 ชลบุร ี"สุขบท" นางสาวสายสวาท  เสารท์อง 
4,613 สพม. เขต 18 ช าฆ้อพิทยาคม นางสาวศิริพร  แทนทด 
4,614 สพม. เขต 18 ช าฆ้อพิทยาคม นายนพพร  นามสว่าง 
4,615 สพม. เขต 18 ช าฆ้อพิทยาคม นายโสภณ  วงษ์ค าดี 
4,616 สพม. เขต 18 ช าฆ้อพิทยาคม ว่าที่ ร.ต.หญงิธนียา   เจริญผล 
4,617 สพม. เขต 18 ช านาญสามัคคีวิทยา นางสาวจงจินต์  บัวเผือ่น 
4,618 สพม. เขต 18 ทุ่งเหียงพทิยาคม นางธนพร  ขุนเที่ยง 
4,619 สพม. เขต 18 ทุ่งเหียงพทิยาคม นางสาวปุณยปราณ  ใจค า 
4,620 สพม. เขต 18 ทุ่งเหียงพทิยาคม นางสาวรวีวัลย ์ เนื่องจ านงค์ 
4,621 สพม. เขต 18 ทุ่งเหียงพทิยาคม นายศิริวัฒน ์ ยุบลพันธ์ 
4,622 สพม. เขต 18 นิคมวิทยา นางสาวพัชรินทร ์ สิทธิภูม ิ
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4,623 สพม. เขต 18 บางละมุง นางสาวพิมพ์มาดา  นุ้ยห้วยแก้ว 
4,624 สพม. เขต 18 บางละมุง นางสาววรรณทนา  สุจริต 
4,625 สพม. เขต 18 บ้านค่าย นางพรรณี  ลาภเวที 
4,626 สพม. เขต 18 บ้านค่าย นางมลทิพย ์ ทองสุข 
4,627 สพม. เขต 18 บ้านค่าย นางรงค์รุจา  พรหมบบุผา 
4,628 สพม. เขต 18 บ้านค่าย นางอุทัย  ธรรมมา 
4,629 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางไข่ขวัญ  เตชะมา 
4,630 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางค านึง  ผุดผ่อง 
4,631 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางจริยา  ภัทรปิยวัฒน ์
4,632 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางจินดาพร  เทียมภักด ี
4,633 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางจุร ี ลือชา 
4,634 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางจุรพีร  แน่นนันท ์
4,635 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางดวงพร  วัฒนกุล 
4,636 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางนวลจันทร ์ ตุลารกัษ์ 
4,637 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางปรารถนา  ศุภกังวาน 
4,638 สพม. เขต 18 พนสัพิทยาคาร นางวัชรี  ดวงมณ ี
4,639 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางวันทนา  ผสมทรัพย ์
4,640 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสาวจรินทร ์ สุขสวัสดิ ์
4,641 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสาวชนาธิป  สุนทรภักด ื
4,642 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธ์ิ 
4,643 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสาวพัชร ี ปิโย 
4,644 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสาวโรจน์สมิา  ไทยธรรม 
4,645 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสาวสุนสิา  ศรีสาคร 
4,646 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสาวอรทัย  เพียรชนะ 
4,647 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสาวอัจฉรา  นพสิทธ์ิ 
4,648 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสุขุมา  รัชนีศิริภาพ 
4,649 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางสุมณฑริา  เกิดสว่าง 
4,650 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางอมรรัตน์  เบญจพล 
4,651 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นางอัมภา  จันทรส์มปอง 
4,652 สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร นายอ าพล  หิรญัลักษณ์สุต 
4,653 สพม. เขต 18 เพรักษมาตาวิทยา นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจ ์
4,654 สพม. เขต 18 เพรักษมาตาวิทยา นางปราณี  พราหมทัศ 
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4,655 สพม. เขต 18 เพรักษมาตาวิทยา นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน 
4,656 สพม. เขต 18 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นางขนิษฐา  ศรีตะกลู 
4,657 สพม. เขต 18 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นางบรรยาย  สุขส าราญ 
4,658 สพม. เขต 18 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นายระธีกร  พานิชผล 
4,659 สพม. เขต 18 มาบตาพุดพันพทิยาคาร นางสาวเสาวลักษณ์  รื่นมณี 
4,660 สพม. เขต 18 ระยองวิทยาคมนิคม

อุตสาหกรรม 
นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ 

4,661 สพม. เขต 18 ระยองวิทยาคมนิคม
อุตสาหกรรม 

นางหอมหวน  การสุวรรณ์ 

4,662 สพม. เขต 18 ระยองวิทยาคมนิคม
อุตสาหกรรม 

นางอรพิน  คุ้มเดช 

4,663 สพม. เขต 18 วัดป่าประดู ่ นางสาวสาลี ่ ประทมุวงศ์ 
4,664 สพม. เขต 18 วัดป่าประดู ่ นางสุดารกัษ์  อังกาบ 
4,665 สพม. เขต 18 สัตหบีวิทยาคม นางสาวพิศมัย  นันเสนา 
4,666 สพม. เขต 18 สัตหบีวิทยาคม นางสาวสุภารัตน์  ภูทองหล่อ 
4,667 สพม. เขต 18 สุรศักดิ์วิทยาคม นางจุฑามาศ  ทรัพย์วิริยา 
4,668 สพม. เขต 18 แสนสุข นางสาวนลินญา บุญเตม็ 
4,669 สพม. เขต 18 แสนสุข นางสาวไรรา  เนื่องดิถี 
4,670 สพม. เขต 18 แสนสุข นางอาภากร  กระจายกลาง 
4,671 สพม. เขต 18 อ่างศิลาพิทยาคม นางเบญญาภา  เจรญิเตีย 
4,672 สพม. เขต 19 กุดดินจี่พิทยาคม นางปัญจพร จิตรกลาง 
4,673 สพม. เขต 19 กุดดินจี่พิทยาคม นางสาวโสภาพร มงคลเคหา 
4,674 สพม. เขต 19 กุดดู่พิทยาคม นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผล 
4,675 สพม. เขต 19 กุดดู่พิทยาคม นายคงฤทธ์ิ มิ่งพันธ์ 
4,676 สพม. เขต 19 เขาแก้ววิทยาสรรพ ์ นายอนุวัต ศรีจันทา 
4,677 สพม. เขต 19 คอนสาวิทยา นายนิพนธ์ สิงห์แดง 
4,678 สพม. เขต 19 ค าแสนวิทยาสรรค์ นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์ 
4,679 สพม. เขต 19 ค าแสนวิทยาสรรค์ นายจิระเดช เหตุเกษ 
4,680 สพม. เขต 19 ค าแสนวิทยาสรรค์ นายวิทยา โสหา 
4,681 สพม. เขต 19 ค าแสนวิทยาสรรค์ นายอนนท์ ฤาชัยลาม 
4,682 สพม. เขต 19 เชียงคาน นางลสิา อาจทอง 
4,683 สพม. เขต 19 นาแกวิทยา นางสาวสมใจ หอมแพงไว้ 
4,684 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางกัญญก์นิษฐ ์บุญเรืองศร ี
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4,685 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางคัทลิยา จรัสศิริรัตน์ 
4,686 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางทัศพร  ยุระศร ี
4,687 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางนัฐกานนต์ ชาวเหนือ 
4,688 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางนันทิยา งามชัด 
4,689 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางพานิช เกลียวทอง 
4,690 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางรัฏใจ  ฉิมนิล 
4,691 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางสาวก้องกิดาการ นาหัวนิล 
4,692 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางสาวทิพวรรณ อุ่นอก 
4,693 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางสาวน้ าฝน มีศิลป ์ 
4,694 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์ 
4,695 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางสุธาสินี จันทวาลย ์
4,696 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นางสุนันทา ค าจ าปา 
4,697 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นายกมลศักดิ ์ สลีาวงษ์ 
4,698 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นายเทพทพิย ์ วิชาเงิน 
4,699 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นายนิคม บุญเรืองศร ี
4,700 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช นายอาดิชัย ผุยผาย 
4,701 สพม. เขต 19 นาวังศึกษาวิช ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี  คงแถลง 
4,702 สพม. เขต 19 นาแห้ววิทยา นางสาวภัทรวดี มีค า 
4,703 สพม. เขต 19 นาแห้ววิทยา นางสาวสุมาลี กันธุ 
4,704 สพม. เขต 19 นาแห้ววิทยา นายสถาพร แสงรัตน์ 
4,705 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางคณิตา สาล ี
4,706 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางประกายแก้ว ทองจันทร ์
4,707 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางประนอม เมตตาวาส ี
4,708 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางพิมลจริา ศรีนามเอม็ 
4,709 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา 
4,710 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางสาววิไลวรรณ อ่อนละมลุ 
4,711 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางสาวศิรินาถ รัตพลท ี
4,712 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางสาวเสาวลักษณ์ ราช้อน 
4,713 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นางสุชญา แสงจันทร ์
4,714 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม นายมงคล ด่านพงษ์ 
4,715 สพม. เขต 19 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ นางปริศนา สุวิชัย 
4,716 สพม. เขต 19 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ นางสาวนงคราญ จันทราษี 
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4,717 สพม. เขต 19 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ นางสาวรัตนาพร ประทุม 
4,718 สพม. เขต 19 ภูกระดึงวิทยาคม นางไพรัช ขอสูงเนิน 
4,719 สพม. เขต 19 ภูกระดึงวิทยาคม นางศุภิศา มาลาแสง 
4,720 สพม. เขต 19 ภูกระดึงวิทยาคม นางสาวกนกวรรณ สุขใจ 
4,721 สพม. เขต 19 ภูกระดึงวิทยาคม นางสุกลัยา ดานา 
4,722 สพม. เขต 19 ภูกระดึงวิทยาคม นางสุบิน ประชุมวรรณ 
4,723 สพม. เขต 19 ภูกระดึงวิทยาคม นางอุไรวรรณ มนตร ี
4,724 สพม. เขต 19 เลยพทิยาคม นางการะเกษ คงขุนทด 
4,725 สพม. เขต 19 เลยพทิยาคม นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน ์
4,726 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นางเบญจมาภรณ์ จันนา 
4,727 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นางสาวธิดารัตน์ วงษ์เวียน 
4,728 สพม. เขต 19 สนัติวิทยาสรรพ ์ นางสาวลมณี ประเมลัย 
4,729 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นางสาววิไลรัตน์ แก้วค า 
4,730 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นางสาวสมจิตร ใจเอื้อ 
4,731 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นางสาวสริินทรา บุญประคม 
4,732 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นางสาวสุชาดา แสงตาปัน 
4,733 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นางสาวสุวรรณา ค ามา  
4,734 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นายศิริมงคล นวนมา 
4,735 สพม. เขต 19 สันติวิทยาสรรพ ์ นายสุธน สมัครวงศ์ 
4,736 สพม. เขต 19 หนองหินวิทยาคม นายกุลเชษฐ ศรีพล 
4,737 สพม. เขต 20 กู่แก้ววิทยา นายวรนิช  ไชยเทศ 
4,738 สพม. เขต 20 ค ายางพิทยา นายวิชา  จ าปานลิ 
4,739 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา จ่าสิบเอกสุรศักดิ์  ซองทุมมินทร์ 
4,740 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางกัลยาณี  จ าปาหาร 
4,741 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางพรทพิย ์ กุนะ 
4,742 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางสาวจุฬาลกัษณ์  ศรีภิรมย ์
4,743 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์ 
4,744 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางสาววาทิน ี ชินบุตร 
4,745 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางสาวสุภาวดี  คงสิมา 
4,746 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางอรัญญา  ภักดีอ านาจ 
4,747 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นายโกวิท  ชูปัญญา 
4,748 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นายจักรพงษ์  สร้อยจินดา 
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4,749 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นายจักรพนัธ์  รัตนเพชร 
4,750 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นายจีรพันธ์ุ  ลีบ่อนอ้ย 
4,751 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นายณัฐชภัทร  สุราช 
4,752 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นายทรงศักดิ ์ ยงยืน 
4,753 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นายวีระศักดิ์  พลศรีดา 
4,754 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนวิทยาคาร นางนริสา  เสียงเพราะ 
4,755 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนวิทยาคาร นางผ่องใส  จันทร์สมคอย 
4,756 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนวิทยาคาร นางสุปรียา  กัตตะโร 
4,757 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนวิทยาคาร นายอาวุธ  กัตตะโร 
4,758 สพม. เขต 20 ประจักษ์ศิลปาคาร นายนฤพล  จันท ู
4,759 สพม. เขต 20 โพนสูงพัฒนศึกษา นางสาวเกศรา  น้องคนึง 
4,760 สพม. เขต 20 โพนสูงพัฒนศึกษา นายทักษิณ  เกษต้น 
4,761 สพม. เขต 20 โพนสูงพัฒนศึกษา นายศิริโชค  ไชยทักษิณ 
4,762 สพม. เขต 20 ภูพานวิทยา นางสาววรนุช  มูลกาย 
4,763 สพม. เขต 20 วังสามหมอวิทยาคาร นางมยุรา  แท่งทอง 
4,764 สพม. เขต 20 วังสามหมอวิทยาคาร นางสุธิกานต์  ฤทธ์ิขันธ์ 
4,765 สพม. เขต 20 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร นายจีรวัฒน ์ พลอทุัย 
4,766 สพม. เขต 21 น้ าสวยวิทยา นางนวลปราง มะโยร ี
4,767 สพม. เขต 21 ปทุมเทพพทิยาคาร นางสาวนิภา เกตุตรง 
4,768 สพม. เขต 21 ปากสวยพทิยาคม นางสาวจรรยวรรธน์ วงค์ชาญศรี  
4,769 สพม. เขต 21 ฝางพิทยาคม นางสาวภัทร์ฐิตา  แท่งทอง 
4,770 สพม. เขต 21 พานพร้าว นางพิชญา สุวงศ์ 
4,771 สพม. เขต 21 พานพร้าว นางสาวปาริชาต เวียงอินทร ์
4,772 สพม. เขต 21 พานพร้าว นายวิษณุ รักษาพล 
4,773 สพม. เขต 21 ศรีส าราญวิทยาคม นายธีระพันธ์ ศรีน้อย 
4,774 สพม. เขต 21 สมสนุกพิทยาคม นางนิภารัตน์ การุณ 
4,775 สพม. เขต 21 สมสนุกพิทยาคม นางสาวนัยนา ศรีบุญเรอืง 
4,776 สพม. เขต 21 สังคมวิทยา นางชญาณิศ มงคุณแก้ว 
4,777 สพม. เขต 21 หนองเข็งวิทยาคม นางสาวพัชรี หาได ้
4,778 สพม. เขต 21 หนองเข็งวิทยาคม นางสาวมัทติกา ศรีภูมิโรจน ์
4,779 สพม. เขต 21 หนองเข็งวิทยาคม นางอมร เขียวน้ าชุม 
4,780 สพม. เขต 21 หนองเข็งวิทยาคม นายอาทร พุฒช่อ 
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4,781 สพม. เขต 22 กุตาไก้วิทยาคม นายกฤษฎา ผิวข า 
4,782 สพม. เขต 22 กุตาไก้วิทยาคม นายสังเวียน สีแก้ว 
4,783 สพม. เขต 22 กุตาไก้วิทยาคม นายอาณัต์ ผาพรม 
4,784 สพม. เขต 22 กุตาไก้วิทยาคม นายอุดม สิร ิ
4,785 สพม. เขต 22 ค าเตยอุปถัมภ์ นางขวัญตา อุปพงษ์ 
4,786 สพม. เขต 22 ค าเตยอุปถัมภ์ นางจรญิญา ภาชนะวรรณ 
4,787 สพม. เขต 22 ค าเตยอุปถัมภ์ นางสาวโศภิตรา ค าเถ่ือน 
4,788 สพม. เขต 22 ค าเตยอุปถัมภ์ นายภานุพงษ์ ค าลือ 
4,789 สพม. เขต 22 โคกสว่างประชาสรรค์ นายภิญโย วงค์สีไส 
4,790 สพม. เขต 22 โคกสว่างประชาสรรค์ นายอุทิศ สาธิพา 
4,791 สพม. เขต 22 ไชยบุรีวิทยาคม นางสาวปรารถนา  มหามาตย ์
4,792 สพม. เขต 22 ไชยบุรีวิทยาคม นางอรทัย ธรรมโม 
4,793 สพม. เขต 22 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นางอุษณา ป้อมลิขิตกลุ 
4,794 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา นางกนกวรรณ กิตติก้อง 
4,795 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา นางสาวพรรณปพร จันทะรังค์ 
4,796 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา นางสาวสริิภา ประพันธา 
4,797 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา นายทรงศักดิ ์ไชยสุวรรณ 
4,798 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา นายธนาวัฒน์ สมพงษ์ 
4,799 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา นายพรชัย ตั้งธ ารงธนวัฒน ์
4,800 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา นายฤทัยกร พิมล ี
4,801 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา นายเสรี พ่อพิลา 
4,802 สพม. เขต 22 ท่าจ าปาวิทยา ว่าที่ร้อยตรีวาว พูลหนองกงุ 
4,803 สพม. เขต 22 ธาตุพนม นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา 
4,804 สพม. เขต 22 นาค าราษฎร์รังสรรค์ นางพิมชญา พุฒซ้อน 
4,805 สพม. เขต 22 นาค าราษฎร์รังสรรค์ นางรัตติยา สุธรรม 
4,806 สพม. เขต 22 นาค าราษฎร์รังสรรค์ นายทวีศักดิ์ สุธรรม 
4,807 สพม. เขต 22 นาค าราษฎร์รังสรรค์ นายพิชิต นุเคราะกัน 
4,808 สพม. เขต 22 บ้านแพงพิทยาคม นางดวงเดือน อ้วนแก้ว 
4,809 สพม. เขต 22 บ้านแพงพิทยาคม นางศิริญา มะเจี่ยว 
4,810 สพม. เขต 22 บ้านแพงพิทยาคม นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว 
4,811 สพม. เขต 22 บ้านแพงพิทยาคม นายรชตะ ขาวดี 
4,812 สพม. เขต 22 พระซองสามัคคีวิทยา นางวริศรา สัพโส 
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4,813 สพม. เขต 22 พะทายพิทยาคม นางรัชนียา มูลชัย 
4,814 สพม. เขต 22 พะทายพิทยาคม นางสายสปุราณี พิชัยค า 
4,815 สพม. เขต 22 พะทายพิทยาคม นางสาวร าไพ วงษ์ศรีทา 
4,816 สพม. เขต 22 มหาชัยวิทยาคม นางควรคิด อินทจักร ์
4,817 สพม. เขต 22 มหาชัยวิทยาคม นางสาวสมพร ถานพรม 
4,818 สพม. เขต 22 มหาชัยวิทยาคม นางอังสนา เข็มใคร 
4,819 สพม. เขต 22 รามราชพทิยาคม นางสาวดาริณี  เล็กด ี
4,820 สพม. เขต 22 รามราชพทิยาคม นายกฤษณธร เกตุภูวงษ์ 
4,821 สพม. เขต 22 รามราชพทิยาคม นายณัฐพงศ์  ภูชุม 
4,822 สพม. เขต 22 ศรีโคตรบรูณ์ นางอรวรรณ  ใสโยธา 
4,823 สพม. เขต 22 สหราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นางอังคณา เมตุลา 
4,824 สพม. เขต 22 สหราษฎร์รงัสฤษดิ ์ นายบัลลังก์ มะเจี่ยว 
4,825 สพม. เขต 22 หนองซนพิทยาคม นางจันทร์ธิดา สารรัตน์  
4,826 สพม. เขต 22 อุดมพัฒนศึกษา นางสิรินทิพย ์ศักดิ์ศรีวัน 
4,827 สพม. เขต 22 อุดมพัฒนศึกษา นายธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน 
4,828 สพม. เขต 22 อุเทนพฒันา นางณัฐมน  ค าชนะ 
4,829 สพม. เขต 22 อุเทนพฒันา นางศิรินุช  เบ้าคันท ี
4,830 สพม. เขต 22 อุเทนพฒันา นางสาวณัชชา  นิระเคน 
4,831 สพม. เขต 22 อุเทนพฒันา นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย 
4,832 สพม. เขต 22 อุเทนพฒันา นางสาวสจุิตรา  แสนคมคาย 
4,833 สพม. เขต 22 อุเทนพฒันา นายณฑีภัษ มั่นเหมาะ 
4,834 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางกาญจนา  หันประดิษฐ ์
4,835 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางเนตรดาว  บุปผาช่ืน 
4,836 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางปนัดดา  ปัจธรรม 
4,837 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางปรียาภรณ์  ภูกาบ 
4,838 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางวันทนา  โพธ์ิแก้ว 
4,839 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางสาวกริง่แก้ว  นวลศรี 
4,840 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางสาวพรพิมล  ดีพรม 
4,841 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี 
4,842 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางสาววัชราภรณ์  เมตุลา 
4,843 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางสาวหนึง่ฤทัย  สีหะวงษ์ 
4,844 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นางสุภาวรรณ  มั่นธรรม 
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4,845 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นายเกียรติศักดิ ์ ไชยวงค์ษา 
4,846 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นายธงไชย  บุญยะศร ี
4,847 สพม. เขต 22  บ้านผึ้งวิทยาคม นายพิพัฒน ์ โพธ์ิแก้ว 
4,848 สพม. เขต 23 กุดบากพฒันาศึกษา นายทนงศักดิ ์ ทินบุตร 
4,849 สพม. เขต 23 ค าเพิ่มพิทยา นางสาวปาริชาติ  ธนารักษ์ 
4,850 สพม. เขต 23 ช้างมิ่งพิทยานกุูล นางพิสมัย  บาลลา 
4,851 สพม. เขต 23 ช้างมิ่งพิทยานกุูล นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา 
4,852 สพม. เขต 23 ช้างมิ่งพิทยานกุูล นางสาวอุมาพร  เอี่ยมละออ 
4,853 สพม. เขต 23 ช้างมิ่งพิทยานกุูล นายชาญชัย  อัคพิน 
4,854 สพม. เขต 23 ด่านม่วงค าพิทยาคม นางชฎาพัฒน์  ศิริมาศ 
4,855 สพม. เขต 23 ด่านม่วงค าพิทยาคม นางเนตรนภา  อินธิแสน 
4,856 สพม. เขต 23 ด่านม่วงค าพิทยาคม นางรัตนาภรณ์  พรหมเมอืง 
4,857 สพม. เขต 23 ด่านม่วงค าพิทยาคม นางสาวถนอม  ถ่ินตองโขบ 
4,858 สพม. เขต 23 ด่านม่วงค าพิทยาคม นางสาววาสนา  ศิริจันทพันธ์ุ 
4,859 สพม. เขต 23 ด่านม่วงค าพิทยาคม นางสาวอมรรัตน์  ไชยตะมาตย์ 
4,860 สพม. เขต 23 ด่านม่วงค าพิทยาคม นางสุดสาคร  ถึงน ามา 
4,861 สพม. เขต 23 เต่างอยพฒันศึกษา นางสาวิตร ี บ ารงุรส 
4,862 สพม. เขต 23 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารม ี นายโมคะรา  จิตรปรีดา 
4,863 สพม. เขต 23 ท่าสงครามวิทยา นางสาวอัญชนา  อินทรก าแหง 
4,864 สพม. เขต 23 ธาตุนารายณ์วิทยา นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ ์
4,865 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางกิติยา ทองไสย 
4,866 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางจารุวรรณ สาระด่วน 
4,867 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางดวงกมล อุปสรรค์ 
4,868 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางประณาลี ยงพรหม 
4,869 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางภัทรกันย์ บรรเทา 
4,870 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางษมาวดี จักรโสภา 
4,871 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางสาวจริาวรรณ มั่นจิตร 
4,872 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางสาวนิตยา สอนนุชาติ 
4,873 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางสาววลัยรัตน์ ศรีอักเศษ 
4,874 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางสาวสุภาพร ไชยเทศ 
4,875 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางสาวสุวิมล ขันทีท้าว 
4,876 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ 



๑๘๙ 
 

 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,877 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นางอนงค์รกัษ์ โตปิยะ 
4,878 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นายพนาสรรค์ ยงพรหม 
4,879 สพม. เขต 23 บ้านม่วงพิทยาคม นายพีระวัฒน ์ศรีธรรมมา 
4,880 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางรัตดาภรณ์  แสงสว่าง 
4,881 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางวชุณี  เอกมาตร 
4,882 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางศิริพร  พรหมประศร ี
4,883 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางสาวจริสุดา  ทองทิพย ์
4,884 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางสาวจุฑมาศ  ไชยภักดี 
4,885 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางสาวปัณฑิตา  ฤทธิแผลง 
4,886 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางสาวรัฐตินันท ์ โกษาแสง 
4,887 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางสาววิมลจายา  ไขศรี 
4,888 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางสาววิราวรรณ  ค าระวัต ิ
4,889 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางสาวสจุินต์  จันดากุล 
4,890 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางสาวิสณี  สินนตร ี
4,891 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นางเสารัตน์  ไชยต้นเทือก 
4,892 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นายกฤษฏากร  เกริกกานต์กลุ 
4,893 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นายพรเทพ  บ้งแมน 
4,894 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นายลือชัย  อุปพงษ์ 
4,895 สพม. เขต 23 โพธ์ิแสนวิทยา นายวิเชียน  มาตราช 
4,896 สพม. เขต 23 โพนงามศึกษา นายวิทยา  สมพมิตร 
4,897 สพม. เขต 23 มัธยมวานรนิวาส นางเนตรนภา  รัตนะ 
4,898 สพม. เขต 23 แวงพิทยาคม นางทิพเนตร  หมุดน้อย 
4,899 สพม. เขต 23 แวงพิทยาคม นางสาวณกมลธัญ โคตรประทมุ 
4,900 สพม. เขต 23 ส่องดาววิทยาคม นางอรวรรณ  วานะวงศ์ 
4,901 สพม. เขต 23 หนองแวงวิทยา นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ 
4,902 สพม. เขต 23 หนองแวงวิทยา นายธนานิศ ดวงเพชร 
4,903 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

กาฬสินธ์ุ 
นางบุญหนา  บุญเรือง 

4,904 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธ์ุ 

นางวิภาพร  สวัสดิภาพ 

4,905 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธ์ุ 

นางสาวขนิษฐา  ชัยศีลา 

 



๑๙๐ 
 

 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,906 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

กาฬสินธ์ุ 
นางสาวชยดา  มูลเจริญ 

4,907 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธ์ุ 

นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์ 

4,908 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธ์ุ 

นางสาวเนตรนภางค์  อุทโท 

4,909 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธ์ุ 

นางสาวสุทิศา  บรรยง 

4,910 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธ์ุ 

นางสาวอภิรด ี เสนาลอย 

4,911 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธ์ุ 

นางโสภิดา  ศรีล าพัง 

4,912 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธ์ุ 

นางอัจฉรา  เหลือผล 

4,913 สพม. เขต 24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธ์ุ 

นายภาณุพงค์  แสนท้าว 

4,914 สพม. เขต 24 ค าม่วง นางวรรณิภาภรณ์  ยนยุบล 
4,915 สพม. เขต 24 ค าม่วง นายธนพล  มหากาล 
4,916 สพม. เขต 24 ฆ้องชัยวิทยาคม นางทิพาพร  นาแถมเงิน 
4,917 สพม. เขต 24 ฆ้องชัยวิทยาคม นางธนภร  พยัคฆ์ทอง 
4,918 สพม. เขต 24 ฆ้องชัยวิทยาคม นางน้ าเพชร  สจุิตตกุล 
4,919 สพม. เขต 24 ฆ้องชัยวิทยาคม นางพิศมัย  บุญรอด 
4,920 สพม. เขต 24 ฆ้องชัยวิทยาคม นางเพ็ญทิพย ์ กุดแถลง 
4,921 สพม. เขต 24 ธัญญาพัฒนวิทย ์ นางนรารัตน์  ระดาฤทธ์ิ 
4,922 สพม. เขต 24 ธัญญาพัฒนวิทย ์ นายส าเรงิ  การรัศม ี
4,923 สพม. เขต 24 นามนพิทยาคม นายเทวัญ  ภูพานทอง 
4,924 สพม. เขต 24 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ ์ นางณกมลชน  ศรีบุตตะ 
4,925 สพม. เขต 24 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ ์ นางนัฐภรณ์  ภามาศ 
4,926 สพม. เขต 24 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ ์ นายศิลปชัย  ซื่อตรง 
4,927 สพม. เขต 24 สมเดจ็พิทยาคม นางยุพิน  บุญเลิศ 
4,928 สพม. เขต 24 สมเดจ็พิทยาคม นางวราภรณ์  ยนต์ชัย 
4,929 สพม. เขต 24 สมเดจ็พิทยาคม นางสาวลัดดา  ค าภิรมย์ 
4,930 สพม. เขต 24 สมเดจ็พิทยาคม นางสาวอุบล  มูลเจริญ 
4,931 สพม. เขต 25 กุดขอนแก่นวิทยาคม นางวชิราภรณ์  จตุรพรสวัสดิ ์



๑๙๑ 
 

 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,932 สพม. เขต 25 แก่นนครวิทยาลัย นางพรพมิล  บุบผาโสภา 
4,933 สพม. เขต 25 แก่นนครวิทยาลัย นางมยุร ี จันทรา 
4,934 สพม. เขต 25 แก่นนครวิทยาลัย นางสาวสุดศิร ิ ศิริคุณ 
4,935 สพม. เขต 25 แก่นนครวิทยาลัย นางสาวสุพาสน ์ แสงสุรินทร ์
4,936 สพม. เขต 25 แก่นนครวิทยาลัย 2 นายศักฎ์ิชัย  เชษฐบุตร 
4,937 สพม. เขต 25 ขอนแก่นพัฒนศึกษา นางยุพิน  พันธ์ุดิษฐ์ 
4,938 สพม. เขต 25 ขอนแก่นพัฒนศึกษา นางสิรปิระภา  วารีศรี 
4,939 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางจารุณี  สว่างปญัญา 
4,940 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางจิรภัทร  ทองชุม 
4,941 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางดุษฎี  สุวรรณวงค์ 
4,942 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางทีนดา  หอมเนตร 
4,943 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางพวงผกา  ศรีโบราณ 
4,944 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางเพ็ญจันทร ์ มองแซง็ 
4,945 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางมณีรัตน์  พันธุตา 
4,946 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางวีรวรรณ์  จันทร์เทพ 
4,947 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางสมถวิล  หมื่นภักดี 
4,948 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางสาวจริภาพันธ์  ไชยรา 
4,949 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางสาวญาตา  กรุณากร 
4,950 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางสาวภัทรวดี(ธีราพร)  นามวงษ์ 
4,951 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นางอรนุช  นาคเรือง 
4,952 สพม. เขต 25 ขอนแก่นวิทยายน นายยศวัฒน์  พาผล 
4,953 สพม. เขต 25 เขาสวนกวาง นางบังอร  ผมงาม 
4,954 สพม. เขต 25 โคกสีพิทยาสรรพ ์ นางวรกร  ตรีเดช 
4,955 สพม. เขต 25 โคกสีพิทยาสรรพ ์ นางสาวโสภาพรรณ   อักฌราศิวะโรจน์ 

4,956 สพม. เขต 25 ดงบังวิทยาคม นางสาวพุทธรกัษ์  พรมพินิจ 
4,957 สพม. เขต 25 บ้านลานวิทยาคม นางสุนภา   ทิทา 
4,958 สพม. เขต 25 บ้านลานวิทยาคม นายยงยุทธ  ทิทา 
4,959 สพม. เขต 25 บา้นลานวิทยาคม นายศาสตรศิลป ์ ฝ่ายสูญ 
4,960 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางกาญจนาภัณฑ์   เชษฐบุตร 
4,961 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางจันทลักษณ์  เถ่ือนสมบัต ิ
4,962 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางปอเรียม  แสงชาล ี
4,963 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางมยุรา  มงคลดี 



๑๙๒ 
 

 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
4,964 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางวราณี  วงคุย 
4,965 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางวิลาวัณย์  ศิริจิตร 
4,966 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางสาวธีรกลัยา  วงษ์ราช 
4,967 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางสาวนภาพร  ไสวรรณ 
4,968 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางสาวปรียานันท ์ อัครวงศ์ 
4,969 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นางสาวอุดม  ศรีสวัสดิ ์
4,970 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นายถาวร  ศิริจิตร 
4,971 สพม. เขต 25 บ้านแฮดศึกษา นายรามิล  ปัถพี 
4,972 สพม. เขต 25 ป่าหวายวิทยายน นางปิยะมาศ  ทักษะวรบุตร 
4,973 สพม. เขต 25 พล นางวิไลภรณ์  เรืองลือ 
4,974 สพม. เขต 25 พล นางสาวนฤมล  ขุนแก้ว 
4,975 สพม. เขต 25 พล นางสาวสุภัทรา  แพไธสง 
4,976 สพม. เขต 25 พล นางสุจิตรา  แพไธสงค์ 
4,977 สพม. เขต 25 พล นางอัณชิษฐา  โตบัว 
4,978 สพม. เขต 25 พล นายมาโนช  ฝั้นฉิม 
4,979 สพม. เขต 25 ยางค าพิทยาคม นางสาวขนิษฐา  แหวนประดับ 
4,980 สพม. เขต 25 ยางค าพิทยาคม นางสาวนงพงา  อึ้งวงษ์วัฒนา 
4,981 สพม. เขต 25 ยางค าพิทยาคม นางสาวสุกญัญา  จ าปาแดง 
4,982 สพม. เขต 25 ยางค าพิทยาคม นายนัฐพล  มะณี 
4,983 สพม. เขต 25 แวงน้อยศึกษา นางจันทร์เพญ็  ศีลพันธ์ 
4,984 สพม. เขต 25 แวงน้อยศึกษา นางณัฐธยาน ์ เขียวส ี
4,985 สพม. เขต 25 แวงน้อยศึกษา นางพลิดา  พัฒนศานติ ์
4,986 สพม. เขต 25 แวงน้อยศึกษา นางไพลิน  ผิวโชต ิ
4,987 สพม. เขต 25 แวงน้อยศึกษา นายอนันท์  เขียวสี 
4,988 สพม. เขต 25 หนองขามพทิยาคม นางนภาพร  ม่วงศรีพิทักษ์ 
4,989 สพม. เขต 25 หนองขามพทิยาคม นายสวัสดิ ์ เทศารินทร ์
4,990 สพม. เขต 25 หนองขามพทิยาคม นายอนุวัตร  ศรีพระนาม 
4,991 สพม. เขต 25 หนองตาไก้ศึกษา นางธาราทิพย ์ สีหานาม 
4,992 สพม. เขต 25 หนองนาค าวิทยาคม นางสาวภัทรียา  ทวีจิตร 
4,993 สพม. เขต 25 หนองนาค าวิทยาคม นางสาวอินทร์แปลง  อบอุ่น 
4,994 สพม. เขต 25 หนองเสาเล้าวิทยาคาร นางวนิดา  ค ารังษี 
4,995 สพม. เขต 25 หนองเสาเล้าวิทยาคาร นางสาวจิภาพรรณ  ดอนม่วง 
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4,996 สพม. เขต 25 หนองเสาเล้าวิทยาคาร นางสาวพนิดา  แสงจันแดง 
4,997 สพม. เขต 25 หนองเสาเล้าวิทยาคาร นายนิพนธ์  ประสีระเก 
4,998 สพม. เขต 25 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นางจิตติมา  ชาตยานนท์ 
4,999 สพม. เขต 25 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นางนิสา  เหล่าบัวด ี
5,000 สพม. เขต 25 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นางสมผล  โคกลือชา 
5,001 สพม. เขต 25 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นางสาวทัศนียา  ทองทุม 
5,002 สพม. เขต 25 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นางสาวแพรเงิน  พื้นนวล 
5,003 สพม. เขต 25 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นางสาวลัดดาวัลย ์ ชาลีสมบัต ิ
5,004 สพม. เขต 25 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์เทาว์ 
5,005 สพม. เขต 25 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายวัชรา  รุ่งสว่าง 
5,006 สพม. เขต 25 อุบลรัตน์พิทยาคม นางมลิวัลย ์ ยมโคตร 
5,007 สพม. เขต 26 ดงบังพสิัยนวการนสุรณ์ นางกรรณิกา สิงมาดา 
5,008 สพม. เขต 26 ดงบังพสิัยนวการนสุรณ์ นางพรทพิย์ ศรีโยไว 
5,009 สพม. เขต 26 ดงบังพสิัยนวการนสุรณ์ นางลัดดา ปักสังคะเนย์ 
5,010 สพม. เขต 26 ดงบังพสิัยนวการนสุรณ์ นางวันเพ็ญ การสอน 
5,011 สพม. เขต 26 ดงบังพสิัยนวการนสุรณ์ นางวิมลรัตน์ คุณเวียน 
5,012 สพม. เขต 26 ดงบังพสิัยนวการนสุรณ์ นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์ 
5,013 สพม. เขต 26 ดงบังพสิัยนวการนสุรณ์ นางสาวมนสัวี โนนหนองคู 
5,014 สพม. เขต 26 ดงบังพสิัยนวการนสุรณ์ นางอัจฉรา วันดี 
5,015 สพม. เขต 26 ดงบังพสิัยนวการนสุรณ์ นางอัจฉรีย์ ยอดสะเทิน 
5,016 สพม. เขต 26 นาภูพิทยาคม นายทินกร  รังรส 
5,017 สพม. เขต 26 บรบอืวิทยาคาร นางพัชชรัศมิ ์กิติภพสวัสดิ ์
5,018 สพม. เขต 26 ประชาพฒันา นายฐปนวัฒน์ เอกศิร ิ
5,019 สพม. เขต 26 วาปีปทุม นางขนิษฐา เตชะนอก 
5,020 สพม. เขต 27 เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 

พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
นางภัทรา  อุปัชฌาย์ 

5,021 สพม. เขต 27 เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

นางอารรีัตน์  จันทรงกุล 

5,022 สพม. เขต 27 ดู่น้อยประชาสรรค์ นางสาวนิตยา  บางโท 
5,023 สพม. เขต 27 ทรายทองวิทยา นางจินตนา  ประกอบเลิศ 
5,024 สพม. เขต 27 ทรายทองวิทยา นายพยุงค์  ประกอบเลิศ 
5,025 สพม. เขต 27 ปทุมรัตต์พิทยาคม นางสาวรัตติกาญ  ทองจันทร ์
5,026 สพม. เขต 27 ปทุมรัตต์พิทยาคม นางสุวล ี ใยค าโพด 
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5,027 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นางมยุร ี มหาวงศ์ 
5,028 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นางวันนา  ศรีกุล 
5,029 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นางสาวธิติสรณ์  สุ่มมาตย์ 
5,030 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นางสาววิลาวัลย ์ พลมงคล 
5,031 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นางสาวอัมพร  กมลเลิศ 
5,032 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นางสุรลีักษณ์  วันทานี 
5,033 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นายสงคราม  เนตรโสภา 
5,034 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นางขวัญสุดา  รัญระนา 
5,035 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นางนริยา  พวงพ ี
5,036 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นางพิศมัย  วงษ์ละคร 
5,037 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นางระบอง  สีพล ี
5,038 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นางล าพูน  ธาระมนต์ 
5,039 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นางสาวพิชามญชุ์  พงษ์รัตนนันท์ 
5,040 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นางสาวอารีย ์ เผือกไธสง 
5,041 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นางสุพราณี  พลพันธ์งาม 
5,042 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นายพิทักษ์ชัย  บรรณาลัย 
5,043 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นายมนเดช  จันทรักษ์ 
5,044 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ 
5,045 สพม. เขต 27 พนมไพรวิทยาคาร นายสุพจน ์ สวัสดีพาณิชย์ 
5,046 สพม. เขต 27 โพธ์ิทองวิทยาคาร นายกิตติชัย  สุดานิช 
5,047 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นางกิตติกานต์  เศษโถ 
5,048 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นางณัฐพัชร ์ สล้างสิงห ์
5,049 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นางบ าเพญ็  พัฒนสระคู 
5,050 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นางศุภาพิชญ์  หลกัค า 
5,051 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นางสมควร  พันธ์หินกอง 
5,052 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นางสาวปิ่นมณี  พันหนองแสน 
5,053 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมีเทียน 
5,054 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นางสาวสรุีภรณ์  วงค์หนองแวง 
5,055 สพม. เขต 27 สุวรรณภูมิพทิยไพศาล นางอรอินทร ์ ชคัตตรัย 
5,056 สพม. เขต 27 เสลภูม ิ นางนงคราญ  ราชณุวงศ์ 
5,057 สพม. เขต 27 เสลภูม ิ นางรุจเิรขราณี  น้องวงศ์ 
5,058 สพม. เขต 27 เสลภูม ิ นางสาวนงลักษณ์  เลื่อมใส 
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5,059 สพม. เขต 27 เสลภูม ิ นายศุภชาติ  ทอดภักด ี
5,060 สพม. เขต 27 หนองพอกวิทยาลัย นางเยาวลักษณ์  วรรณโส 
5,061 สพม. เขต 28 กระแชงวิทยา นางพิศมัย  แร่เพชร 
5,062 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางจารุวรรณ   น้อยพลอย 
5,063 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางจารุวรรณ  แสงส่อง 
5,064 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางจิตติมา   ใจเครือ 
5,065 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางพรพรรณ    สกุลวัฒนาชีพ 
5,066 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางพัทยา  ชุมสงคราม 
5,067 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางภัสราภรณ์   พินิจ 
5,068 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางมณีกานต์    บุญเสริม 
5,069 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางสาวณภาย์  ทนงค์ 
5,070 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางสาวนัทญาภรณ์  ทองลือ 
5,071 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางสาวประภาพรรณ  แก้วกลม 

5,072 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางสาวปุณยนุช   ประเสริฐสิทธ์ิ 

5,073 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางสาวภารด ี พันธ์ุไทย 
5,074 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางสาวสุพรรษา  ค าหล้า 
5,075 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส 
5,076 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นางสุภาพร งาสุ้ย 
5,077 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นายจรรยวรรธน์   เจตนริศฐกานต์ 
5,078 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นายชาญณรงค์   แผนพุทธา 
5,079 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นายศุมิตร    การินทร ์  
5,080 สพม. เขต 28 กันทรลักษ์วิทยา นายสุขนิรันดร ์ ทองมาก 
5,081 สพม. เขต 28 กุดชุมวิทยาคม นายสุรจิต   สัมมา 
5,082 สพม. เขต 28 คลีกดิ้งพฒันาการ นางสาวพิรพร แสวงผล 
5,083 สพม. เขต 28 ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ นางนัตยา  จันทกรณ์ 
5,084 สพม. เขต 28 ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ นางสาวอัจฉราพรรณ  พลเวียงพล 
5,085 สพม. เขต 28 ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ นายกมลรัตน์  มุ่งงาม 
5,086 สพม. เขต 28 ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ นายรพีภัทร  มั่นจิต 
5,087 สพม. เขต 28 ดงมะไฟวิทยาคม นายนิกร  โพธ์ิเงิน 
5,088 สพม. เขต 28 ตูมพิทยานุสรณ์ นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร 
5,089 สพม. เขต 28 ทรายมลูวิทยา นางสาวจริยา   เงาศร ี
5,090 สพม. เขต 28 ทรายมลูวิทยา นางสาวยุวธิดา    ศรีชนะ 
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5,091 สพม. เขต 28 ทรายมลูวิทยา นายสุวิช  แสงโชต ิ
5,092 สพม. เขต 28 น้ าค าวิทยาคม นางอภิรักษ์  ทีฆะ 
5,093 สพม. เขต 28 โนนเพ็กวิทยาคม นางกมลพรรณ  ค าขันธ์ 
5,094 สพม. เขต 28 บัวเจริญวิทยา นางวิไลวรรณ   รวมสิทธ์ิ 
5,095 สพม. เขต 28 บัวเจริญวิทยา นางสาวจิราลักษณ์   น้อยพรหม 
5,096 สพม. เขต 28 บัวเจริญวิทยา นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง 
5,097 สพม. เขต 28 บัวเจริญวิทยา นางสาวเพญ็ลกัคณา  ลาลุน 
5,098 สพม. เขต 28 บวัเจริญวิทยา นางสาวสุภาพร    แสงลบั 
5,099 สพม. เขต 28 บัวน้อยวิทยา นางรัตนกลุ  ศิริบูรณ์ 
5,100 สพม. เขต 28 บัวน้อยวิทยา นางสาวนรินทร  สารบูรณ์ 
5,101 สพม. เขต 28 บึงมะลูวิทยา นางฐณิญาร ์  เสดา 
5,102 สพม. เขต 28 บึงมะลูวิทยา นางนฤมล   หาญศึก 
5,103 สพม. เขต 28 บึงมะลูวิทยา นางราตร ี ฝอยทอง 
5,104 สพม. เขต 28 บึงมะลูวิทยา นางสมคิด    นวลศิร ิ
5,105 สพม. เขต 28 บึงมะลูวิทยา นางสาวสวรรค์   ประชัน 
5,106 สพม. เขต 28 บึงมะลูวิทยา นายวงศ์พันธ์  เวียงนนท ์
5,107 สพม. เขต 28 ผักไหมวิทยานุกูล นางดรุณี   เสมอภาค 
5,108 สพม. เขต 28 ผักไหมวิทยานุกูล นายส ารวน    เสมอภาค 
5,109 สพม. เขต 28 พยุห์วิทยา นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ 
5,110 สพม. เขต 28 พยุห์วิทยา นางสุธาริน ี  อสิพงษ์ 
5,111 สพม. เขต 28 พยุห์วิทยา นายธีรพงศ์   พงศ์ธีรวุฒ ิ
5,112 สพม. เขต 28 ยโสธรพทิยาคม นายพรชัย  ตั้งยิ่งยง 
5,113 สพม. เขต 28 ราชประชานุเคราะห์ 28 

จ.ยโสธร 
นางฐิตินันท ์ ทันพรม 

5,114 สพม. เขต 28 ราชประชานุเคราะห์ 28 
จ.ยโสธร 

นางนภัสชญา  บัพพระครุช 

5,115 สพม. เขต 28 ราชประชานุเคราะห์ 28 
จ.ยโสธร 

นางสาววิทิดา  เจรญิศร ี

5,116 สพม. เขต 28 วรคุณอุปถัมภ์ นางปฐมาวด ี  มะโนรัตน์ 
5,117 สพม. เขต 28 วรคุณอุปถัมภ์ นางสุจิตรา     สมศร ี
5,118 สพม. เขต 28 วรคุณอุปถัมภ์ นางอรพินทร ์ สิงห์วิชา 
5,119 สพม. เขต 28 สมเดจ็พระญาณสังวร 

ในพระสงัฆราชูปถัมภ์ 
นางมินตรา  งามทรัพย ์

 



๑๙๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
5,120 สพม. เขต 28 สมเดจ็พระญาณสังวร 

ในพระสงัฆราชูปถัมภ์ 
นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์ 

5,121 สพม. เขต 28 สมเดจ็พระญาณสังวร 
ในพระสงัฆราชูปถัมภ์ 

นางปรีย์ณัฐดา   ไชยช่วย 

5,122 สพม. เขต 28 สวายพิทยาคม นางศวิตา  อุทัยทวีทรพัย ์
5,123 สพม. เขต 28 สวายพิทยาคม นางสาวธัญพร   อาจภักด ี
5,124 สพม. เขต 28 สวายพิทยาคม นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด 
5,125 สพม. เขต 28 สวายพิทยาคม นางสาวสุท ี ค าลือชา 
5,126 สพม. เขต 28 สวายพิทยาคม นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์ 
5,127 สพม. เขต 28 สวายพิทยาคม นายสิทธิชัย     ยอดมาล ี
5,128 สพม. เขต 29 เขมราฐพทิยาคม นางมณีรัตน์  ยาตรา 
5,129 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางนะพาภรณ์  ปัญญาสาย 
5,130 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางนะพาภรณ์ ปัญญาสาย 
5,131 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางวนิดา  เอราวรรณ 
5,132 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางวนิดา เอราวรรณ 
5,133 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางสาวกัญญา  ต้นโพธ์ิ 
5,134 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางสาวปุญญิสา  ทางนท ี
5,135 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางสาวปุณชิมา นางนท ี
5,136 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางสาวพิชญาวี  สุระเกษ 
5,137 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางสาวพิชญาวี สุระเกษ 
5,138 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางสุภารดี โสดาภักดิ ์
5,139 สพม. เขต 29 คึมใหญ่วิทยา นางสุภาวด ี โสดาภักดิ ์
5,140 สพม. เขต 29 เดชอุดม นายจิรโชต ิ ชารีชุม 
5,141 สพม. เขต 29 เดชอุดม นายจิรโชติ ชารีชุม 
5,142 สพม. เขต 29 ท่าโพธ์ิศรีพิทยา นางสาวพิชญา  โมฬาศร ี
5,143 สพม. เขต 29 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นายสงวนศักดิ ์ พาสง่า 
5,144 สพม. เขต 29 นาจิกพิทยาคม นางจารุณี  สุขภาค 
5,145 สพม. เขต 29 นาจิกพิทยาคม นางจารุณี สุขภาค 
5,146 สพม. เขต 29 นาจิกพิทยาคม นางฉวีวรรณ  จันทรเสนา 
5,147 สพม. เขต 29 นาจิกพิทยาคม นางฉวีวรรณ จันทรเสนา 
5,148 สพม. เขต 29 นาจิกพิทยาคม นางสาวสุภาพร  คุณรักษ์ 
5,149 สพม. เขต 29 นาจิกพิทยาคม นางสาวสุภาพร คุณรักษ์ 
5,150 สพม. เขต 29 นาเวียงจลุดิศวิทยา นางวิไลพร  นิยมธรรม 

 



๑๙๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
5,151 สพม. เขต 29 นาเวียงจลุดิศวิทยา นางสาวพรปวีณ์  สะอาด 
5,152 สพม. เขต 29 นาเวียงจลุดิศวิทยา นางสาวพรปวีณ์ สะอาด 
5,153 สพม. เขต 29 นาเวียงจลุดิศวิทยา นางสิรลิักษณ์  โสพลสุข 
5,154 สพม. เขต 29 นาเวียงจลุดิศวิทยา นางสิรลิักษณ์ โสพลสุข 
5,155 สพม. เขต 29 บ้านไทยวิทยาคม นางสุพิวรรณ  นาท้าว 
5,156 สพม. เขต 29 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ นางพัชร ี แก้วใส 
5,157 สพม. เขต 29 วิจิตราพิทยา นางกนกกาญจน ์ พรมชา 
5,158 สพม. เขต 29 วิจิตราพิทยา นางกนกกาญจน์ พรมชา 
5,159 สพม. เขต 29 วิจิตราพิทยา นางสาวเฉลิมพรรณ  เสนาชัย 
5,160 สพม. เขต 29 วิจิตราพิทยา นางสาววันเพ็ญ  เจริญราษฎร ์
5,161 สพม. เขต 29 สะพือวิทยาคาร นายอ๊อดสวอน  ริ้วทอง 
5,162 สพม. เขต 29 สะพือวิทยาคาร นายอ๊อดสวอน ริ้วทอง 
5,163 สพม. เขต 29 หกสบิพรรษาวิทยาคม นายทรงศักดิ ์ บุญเฉลียว 
5,164 สพม. เขต 29 หกสบิพรรษาวิทยาคม นายทรงศักดิ ์บุญเฉลียว 
5,165 สพม. เขต 29 หกสบิพรรษาวิทยาคม

อุบลราชธานี 
นางกัตติกา  ปานะ 

5,166 สพม. เขต 29 ห้วยขะยุงวิทยา นางกองเพชร  นวลศิร ิ
5,167 สพม. เขต 29 ห้วยขะยุงวิทยา นางไขแสง  บุญโสภา 
5,168 สพม. เขต 29 ห้วยขะยุงวิทยา นางสมปอง  ไชยนา 
5,169 สพม. เขต 29 ห้วยขะยุงวิทยา นางสาวผ่องใส  สายราช 
5,170 สพม. เขต 29 ห้วยขะยุงวิทยา นางสาวอรุณี  วงศ์เศรษฐ 
5,171 สพม. เขต 29 ห้วยขะยุงวิทยา นางสาวอารรีัตน์  ศรีระดา 
5,172 สพม. เขต 29 เอือดใหญ่พิทยา นางรจนา  ทองโบราณ 
5,173 สพม. เขต 30 คอนสารวิทยาคม นางสาวโชคดี  โนนหิน 
5,174 สพม. เขต 30 เจียงทองพิทยาคม นางโชติกา  เมืองงาม 
5,175 สพม. เขต 30 เจียงทองพิทยาคม นางรัตดา  ชาสอนตา 
5,176 สพม. เขต 30 เจียงทองพิทยาคม นางสาวทิพย์วัลย ์ จันทร์เปล่ง 
5,177 สพม. เขต 30 เจียงทองพิทยาคม นางสาวยุภา  บุญสระ 
5,178 สพม. เขต 30 เจียงทองพิทยาคม นายสุวิท  ชาสอนตา 
5,179 สพม. เขต 30 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายชัยพิพัฌก ์ ไพศาลธรรม 
5,180 สพม. เขต 30 ชีลองวิทยา นายปุลวัชร  ภิรย์ชม 
5,181 สพม. เขต 30 เทพสถิตวิทยา นางปวีณา  จันทร์ค าวงษ์ 

 



๑๙๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
5,182 สพม. เขต 30 เทพสถิตวิทยา นางมณีรัตน์  จิตปรีดา 
5,183 สพม. เขต 30 เทพสถิตวิทยา นางสภาพร  พร้าเพรียง 
5,184 สพม. เขต 30 เทพสถิตวิทยา นางสาวพัชรินทร ์ ศรีแก้ว 
5,185 สพม. เขต 30 เทพสถิตวิทยา นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม 
5,186 สพม. เขต 30 เทพสถิตวิทยา นายวันชัย  พุแค 
5,187 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 

รัชมังคลาภิเษก 
นางกุลนันทน ์ ตาศรี 

5,188 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา  
รัชมังคลาภิเษก 

นางณัษฎาพร  อาจสารมนต ์

5,189 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ 

5,190 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางประไพ  มีแก้วรัตนกุล 

5,191 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางพิมพิชชา  คงโนนกอก 

5,192 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม 

5,193 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางวรรณภา  ทิพโชติ 

5,194 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวจินตนา  มีพงษ์ 

5,195 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวจริัชฌา  จุตะโน 

5,196 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวจุฬาลกัษณ์  ชัยนุ 

5,197 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวชนิศา  วงศ์แก้ว 

5,198 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวดรุณี  วาดานิส 

5,199 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวถนอมจิตร ์ ตั้งนาร ี

5,200 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย ์

5,201 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวเยาวลกัษณ์  มูลตรีบุตร 

5,202 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวรจุิรา  ชาดา 

 



๒๐๐ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
5,203 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 

รัชมังคลาภิเษก 
นางสาววนิดา  คงด้วง 

5,204 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวสุภาวดี  กุลแก้ว 

5,205 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวโสภาพรรณ  สุจริต
จันทร ์

5,206 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสุทธิดา  เจริญศิลป ์

5,207 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง 

5,208 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายคมสันย์  วรรณจักร ์

5,209 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายค าโพธ์ิ  ศรีสุพรรณ 

5,210 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายชวลิต  บอขุนทด 

5,211 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายณัฏฐกิตต์  ค าสิงห์วงษ์ 

5,212 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายถนอม  อาจสารยนต ์

5,213 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายบุญม ี ธนาไสย์ 

5,214 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายวิทวัช  ตาศรี 

5,215 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายศิริสิทธ์ิ  จุลนัน 

5,216 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายศุภชัย  ศรีสอาด 

5,217 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายเสกสรรค์  คงโนนกอก 

5,218 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายอมรรัตน์  ชะโยมชัย 

5,219 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายอรรถพล  บ ารุงเพชร 

5,220 สพม. เขต 30 นางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

นายโอภาส  ก าลังมาก 

5,221 สพม. เขต 30 นาหนองทุม่วิทยา นางสุดารัตน์  ทินประกอบ 
 



๒๐๑ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
5,222 สพม. เขต 30 นาหนองทุม่วิทยา นายวัชรินทร ์ ทินประกอบ 
5,223 สพม. เขต 30 นาหนองทุม่วิทยา นายอติชาติ  ชะโยมชัย 
5,224 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 

รัชมังคลาภิเษก 
นางชรินทรท์ิพย ์ ยุทธเศรษฐสิร ิ

5,225 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 

นางนวลจันทร ์ เข็มทอง 

5,226 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 

นางปราณี  โฉมมงคล 

5,227 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 

นางพิลาสลกัษณ์  จ ารสัแนว 

5,228 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 

นางวราภรณ์  ถนอมผล 

5,229 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 

นางศิริลกัษณ์  บุญประคม 

5,230 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวสุพัตรา  สู่หญ้านาง 

5,231 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 

นางสุจลิา  เจริญขวัญ 

5,232 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยา 
ชมังคลาภิเษก 

นางสุนันทา  บุญโนนแต ้

5,233 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 

นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ 

5,234 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก 

นางรัศม ี สรสิทธ์ิ 

5,235 สพม. เขต 30 บ้านแท่นวิทยา นางสาวณัฏฐนันท์  กาญจนสุวรรณ 
5,236 สพม. เขต 30 บ้านแท่นวิทยา นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน 
5,237 สพม. เขต 30 บ้านแท่นวิทยา นางสาวิตร ี ปลายชัยภูม ิ
5,238 สพม. เขต 30 บ้านแท่นวิทยา นางอนิสรา  กองศร ี
5,239 สพม. เขต 30 บ้านแท่นวิทยา นายวิสาขะ  เยือกเย็น 
5,240 สพม. เขต 30 บ้านแท่นวิทยา นายวีระพงษ์  ศรีโยธี 
5,241 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นางจิรารัตน์  พรหมวิชัย 
5,242 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ  
5,243 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นางพจนีย์  สมศรีแสง 
5,244 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นางเพียงเพ็ญ  พงษ์ลิขิตตานนท์ 
5,245 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นางสาวชัชฎาพัณณ์  วิชาจารย์ 
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5,246 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นางสาวศิรินันท ์ วรรณพงษ์ 
5,247 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นางสุพัตรา  อิ่นค า 
5,248 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นางสุภาวด ี พงษ์อุดทา 
5,249 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นายกิตติภพ  กุลจันทร ์
5,250 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นายธโนวุธ  อิ่นค า 
5,251 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย นายธีระ  เลิศอาวุธ 
5,252 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางเบญ็จมาศ  สารีผล 
5,253 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางพัชรินทร ์ ก้อนเงิน 
5,254 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาคร  เนียนไธสง 
5,255 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาวกาญจนา  พรหมศร 
5,256 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาวจารุลักษณ์  บัวภาเรือง 
5,257 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาวธนัฎฐา  ธนกิตตินันท์ 
5,258 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาวพลอยรสา  แสงลุน 
5,259 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาวสเุนตร  แก้งค า 
5,260 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาวอนุสรา  จิตรโคตร 
5,261 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์ 
5,262 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาวอรทัย  สวัสดิ์นะท ี
5,263 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางสาวอังคนา  รักงาน 
5,264 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางเสาวนีย์  คลาดโรค 
5,265 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางอังกาบ  สุทธาศิร ิ
5,266 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นางอาภัตยา  โต๊ะงาม 
5,267 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นายไพวัลย ์ คงโนนกอก 
5,268 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยา นายสายัณย ์ เนียนไธสง 
5,269 สพม. เขต 30 หนองบัวระเหววิทยาคาร นายธงชัย  ทวดสุวรรณ์ 
5,270 สพม. เขต 31 จักราชวิทยา นางสาวปลิันธนา  แปลกจงัหรีด 
5,271 สพม. เขต 31 จักราชวิทยา นางสาวพรภัสรา  จ าปาบุญ 
5,272 สพม. เขต 31 จักราชวิทยา นางสุกานดา  เตโพธ์ิ 
5,273 สพม. เขต 31 จักราชวิทยา นายธรรมรัตน์  พูลสถาพร 
5,274 สพม. เขต 31 ปากช่อง นางประทุม  เดื่อไธวง 
5,275 สพม. เขต 31 ปากช่อง นางสาวฐิภาพรรณ  โถมใย 
5,276 สพม. เขต 31 พุดซาพิทยาคม นางวิลาวัลย ์ เอื้อเฟื้อ 
5,277 สพม. เขต 31 มหิศราธิบด ี นางวิไลพร  ปานเพ็ชร 
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5,278 สพม. เขต 31 มหิศราธิบด ี นางสาวนันทกา  สุจินพรหัม 
5,279 สพม. เขต 31 เมืองคง นางสาวศิริญญา  ภิญโญ   
5,280 สพม. เขต 31 สุรนารีวิทยา 2 นางสาวพรดา  อินทปญัญา 
5,281 สพม. เขต 32 กู่สวนแตงพิทยาคม นางประภัสสร  ผาสกุ 
5,282 สพม. เขต 32 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางชวิตา  นามนุ 
5,283 สพม. เขต 32 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางนงนุช  น้อยมะโน 
5,284 สพม. เขต 32 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางนันท์นภัส  หอยมกุข ์
5,285 สพม. เขต 32 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางวาสนาไทย  วิเศษสัตย์ 
5,286 สพม. เขต 32 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางสาวศิริพร  เก้าด่านจาก 
5,287 สพม. เขต 32 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางสาวเสาวคนธ์  จิยามประโคน 
5,288 สพม. เขต 32 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางสาวอรสิรา  แสงเทียน 
5,289 สพม. เขต 32 โนนเจริญพทิยาคม นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์ 
5,290 สพม. เขต 32 พระครูพทิยาคม นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา 
5,291 สพม. เขต 32 พระครูพทิยาคม นางสุภาพร  ศรีค า 
5,292 สพม. เขต 32 เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์ นายชยพล  แปลงไล 
5,293 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางจิมเส  ศราวรณ์ 
5,294 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางดัชนีย์  แสงอทุัย 
5,295 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางธวัลรัตน์  เลิศวิชิตณรงค์ 
5,296 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางวิไลวรรณ  โกรทินธาคม 
5,297 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางสาวจงจิตร  ลาน้ าเที่ยง 
5,298 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางสาวจุฑารัตน์  อธิมั่ง 
5,299 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางสาวณัฐธิดา  โตหนึ่ง 
5,300 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางสาวทิมาพร  ดิษฐเนตร 
5,301 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางสาวนริศรส์รา  สิงห์โตอ่อน 
5,302 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางอารรีัตน์  จานรัมย ์
5,303 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นายบุญเยี่ยม  พจน์รัมย ์
5,304 สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรี วุฒินันท์  แพงจันทร์ 
5,305 สพม. เขต 32 ล าปลายมาศ นางสาวกุลรัตน์  ชัยเฉลียว 
5,306 สพม. เขต 33 จารพัตวิทยา นางน้ าผึ้ง  สิงห์แสน 
5,307 สพม. เขต 33 จารพัตวิทยา นางสาวบัวจมุแสน  ตนตรง 
5,308 สพม. เขต 33 จารพัตวิทยา นางสาวพุดตาล  สมศร ี
5,309 สพม. เขต 33 จารพัตวิทยา นางสาววิชญา  สุวรรณกูฏ 
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5,310 สพม. เขต 33 จารพัตวิทยา นางสาวอรสุรางศ์  ถือกล้า 
5,311 สพม. เขต 33 จารพัตวิทยา นางเหมมาภรณ์  โพธิมาศ 
5,312 สพม. เขต 33 จารพัตวิทยา นายกัมปนาท  พวงเจรญิ 
5,313 สพม. เขต 33 จารพัตวิทยา นาสาววิชญาดา  จันทรเ์จริญ 
5,314 สพม. เขต 33 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์ นางฐิรัญญ์รัตน์  บุตรงาม 
5,315 สพม. เขต 33 ธาตุศรีนคร นางกนกอร  ชายกลาง 
5,316 สพม. เขต 33 ธาตุศรีนคร นางสายทอง  พรหมประเสรฐิ 
5,317 สพม. เขต 33 ธาตุศรีนคร นางสาวสุภัญญู  ศรีโท 
5,318 สพม. เขต 33 ธาตุศรีนคร นางอมรรัตน์  พรหมทา   
5,319 สพม. เขต 33 ธาตุศรีนคร นายสราวุฒ ิ รัตนธรรมมา 
5,320 สพม. เขต 33 นารายณ์ค าผงวิทยา นายภูธร  พวงส ี
5,321 สพม. เขต 33 โรงเรียนมหริวิทยา นางสาวขนิษฐา  ลินทร์เหลา 
5,322 สพม. เขต 33 ศรีรามประชาสวรรค์ นายเอกอภิสทิธ์ิ  ดอกศรีจันทร ์
5,323 สพม. เขต 33 ศรีรามประสงค์ นางสาวชนกพร  เทียนสิงห์ชัย 
5,324 สพม. เขต 33 ศรีรามประสงค์ นายอานนท์  ชินชัย 
5,325 สพม. เขต 33 ศีมรภูมิพิสยั นางอรสา  บุญญาพงษ์ 
5,326 สพม. เขต 33 สังขะ นางธัญชนก  สุตวณิชย์ 
5,327 สพม. เขต 33 สังขะ นายพนัส  ดีพร้อม 
5,328 สพม. เขต 33 ส าโรงทานวิทยาคม นางสาววัชรา  ขันธพานิชย์ 
5,329 สพม. เขต 33 ส าโรงทาบวิทยาคม นางรัชดาภรณ์  ประคองชือ 
5,330 สพม. เขต 33 ส าโรงทาบวิทยาคม นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสงด ี
5,331 สพม. เขต 33 ส าโรงทาบวิทยาคม นายณรินทร ์ ชินศรี 
5,332 สพม. เขต 33 สินรินทร์วิทยา นางสาวจรรยารัตน์  ลวดเงิน 
5,333 สพม. เขต 33 สินรินทร์วิทยา นางสาวรุ่งทิพย ์ บัวศร ี
5,334 สพม. เขต 33 สิรินธร นางกัลยารัตน์  แสนกล้า 
5,335 สพม. เขต 33 สิรินธร นางชลกา  อุรารื่น 
5,336 สพม. เขต 33 สิรินธร นางสาวรัตนา  หวังสุดดี 
5,337 สพม. เขต 33 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง 
5,338 สพม. เขต 33 ห้วยจรงิวิทยา นางสาวกรรณิกา  พิมพ์ลา 
5,339 สพม. เขต 33 ห้วยจรงิวิทยา นายครองสุข  หารไชย 
5,340 สพม. เขต 34 จอมทอง นางปิ่นภิบาล  สวัสดิ์ประดิษฐ ์
5,341 สพม. เขต 34 เชียงดาววิทยาคม นางกุลธิดา  วรส 
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5,342 สพม. เขต 34 เชียงดาววิทยาคม นางนภาพร  ใสศร ี
5,343 สพม. เขต 34 เชียงดาววิทยาคม นางสาวจันทร์ฉาย  เหน่ค า 
5,344 สพม. เขต 34 ไชยปราการ นางอัญธิฌา  มีวรรณ์ 
5,345 สพม. เขต 34 ดอยเต่าวิทยาคม นางสาววราภรณ์  ขัดสาร 
5,346 สพม. เขต 34 ดอยเต่าวิทยาคม นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์ 
5,347 สพม. เขต 34 ดอยเต่าวิทยาคม นายพินิจ  ริยะป่า 
5,348 สพม. เขต 34 ดอยสะเก็ดวิทยาคม นางจินตนา  สุคนธรส 
5,349 สพม. เขต 34 ดอยสะเก็ดวิทยาคม นางสาวเบญจมาศ  จอมนงค ์
5,350 สพม. เขต 34 ปายวิทยาคาร นางรจนา  พุทธิ 
5,351 สพม. เขต 34 ปายวิทยาคาร นางศิริวัฒนา แก้วกระจ่าง 
5,352 สพม. เขต 34 ปายวิทยาคาร นางศุทธิน ี ใจแปง 
5,353 สพม. เขต 34 ปายวิทยาคาร นางสาวปิยดา  ปวงฟ ู
5,354 สพม. เขต 34 ปายวิทยาคาร นางสาวภิญญาพัชร ์ บุญเปง 
5,355 สพม. เขต 34 ปายวิทยาคาร นางสุภาวด ี ฉลาดวงศ์ 
5,356 สพม. เขต 34 ปายวิทยาคาร นางอภิรด ี เพ่งพิศ 
5,357 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นางพิชยา  พรหมปญัญา 
5,358 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นางสาวกมลพรรณ  องค์ชัย 
5,359 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นางสาวกรรณิชภา  ผลมาก 
5,360 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นางสาวธัญลกัษณ์  ชัยทรัพย ์
5,361 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นางสาวนพมาศ  แสนสุวงค์ 
5,362 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นางสาวนฤมล  กอบแก้ว 
5,363 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นางสาวศิริขวัญ  วรรณา 
5,364 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นางสาวศิริพร  แก้วใจมา 
5,365 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นางสาวหล้าดี  สัมพันธ์สินกอ่ 
5,366 สพม. เขต 34 ฝางชนูปถัมภ์ นายนิรันดร ์ ปันท ี
5,367 สพม. เขต 34 พร้าววิทยาคม นางสาวธราเนาว์  สัตยพานิช 
5,368 สพม. เขต 34 แม่ตื่นวิทยาคม นางชนิดา  ธรรมวิวรณ์กลุ 
5,369 สพม. เขต 34 แม่ตื่นวิทยาคม นางสาวพิชญารัตน์  ปัญญา 
5,370 สพม. เขต 34 แม่ตื่นวิทยาคม นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ 
5,371 สพม. เขต 34 แม่ตื่นวิทยาคม นางสาววันวิสาข์  วงศ์ปันดิษฐ ์
5,372 สพม. เขต 34 แม่ตื่นวิทยาคม นางสาวสมฤดี  รักสุภาพ 
5,373 สพม. เขต 34 แม่ตื่นวิทยาคม นายจิรยุทธ์  ประภาทรงสิทธ์ิ 

 



๒๐๖ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
5,374 สพม. เขต 34 แม่ตื่นวิทยาคม นายธีรวุฒิ  ธาตุทอง 
5,375 สพม. เขต 34 แม่ตื่นวิทยาคม นายศุภวัชร์  จันทาพูน 
5,376 สพม. เขต 34 แม่อายวิทยาคม นางสาวสปุราณี  ค าลือ 
5,377 สพม. เขต 34 แม่อายวิทยาคม นางสาวสุภจริา  ชัยรัตน์ 
5,378 สพม. เขต 34 ยุพราชวิทยาลัย นางดรุณี  กันธมาลา 
5,379 สพม. เขต 34 ยุพราชวิทยาลัย นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน ์
5,380 สพม. เขต 34 วัฒโนทัยพายัพ นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร 
5,381 สพม. เขต 34 วัฒโนทัยพายัพ นางสาววลีรัตน์  ทองรักษ์ 
5,382 สพม. เขต 34 วัฒโนทัยพายัพ นางสาวศรสีุดา  ค าลือ 
5,383 สพม. เขต 34 วัฒโนทัยพายัพ นางสิตาวีร ์ ระมงิค์วงศ์ 
5,384 สพม. เขต 34 วัฒโนทัยพายัพ นายชัยภัทร  ปวงอปุถัมภ์ 
5,385 สพม. เขต 34 เวียงแหงวิทยาคม นางกฤตพร  แก้วตา 
5,386 สพม. เขต 34 เวียงแหงวิทยาคม นางประดับดวง  ปานันท ์
5,387 สพม. เขต 34 เวียงแหงวิทยาคม นางสาวภัทรวด ี ปันด้วง 
5,388 สพม. เขต 34 เวียงแหงวิทยาคม นายรัฐพล  ศรีชัยวงศ์ 
5,389 สพม. เขต 34 เวียงแหงวิทยาคม นาสาวกีรฎิยา  กันนทะนัน 
5,390 สพม. เขต 34 สะเมิงวิทยาคม นางสาวกรองทอง  วงษ์มงคล 
5,391 สพม. เขต 34 สะเมิงวิทยาคม นางสาวจารีรัตน์  บุตรด ี
5,392 สพม. เขต 34 สะเมิงวิทยาคม นางสาววันวิสาห ์ ไชยชนะ 
5,393 สพม. เขต 34 สะเมิงวิทยาคม นางอรทัย   ชุมภูค า 
5,394 สพม. เขต 34 สะเมิงวิทยาคม นายทวีศักดิ ์ ภู่ชัย 
5,395 สพม. เขต 34 สันก าแพง นางสาวศิริยุคล  สมสัตย์ 
5,396 สพม. เขต 34 สันก าแพง นายมานพ  พิชยศ 
5,397 สพม. เขต 34 สันติสุข นางณัฎฐ์ชิตา  แสงประสทิธ์ิ 
5,398 สพม. เขต 34 สันติสุข นางธิดารัตน์  พุทธิมา 
5,399 สพม. เขต 34 สันติสุข นางนงเยาว์  จินาวงค์ 
5,400 สพม. เขต 34 สันติสุข นางสมศร ี กันทะโน 
5,401 สพม. เขต 34 สันติสุข นางสาวจงรักษ์  ชัยมณี 
5,402 สพม. เขต 34 สันติสุข นายนิเวช  แสงค า 
5,403 สพม. เขต 34 สันทรายวิทยาคม นางนาฏลัดดา ค าพร 
5,404 สพม. เขต 34 สารภีพิทยาคม นางสาวจรวยพร  ศรีฝั้น 

 

 



๒๐๗ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
5,405 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 

ในพระอุปถัมภ์ฯ 
นางกุลธิดา  กิติศร ี

5,406 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางณัธวลัณน์  แก้วปิยรัตน์ 

5,407 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสวนันทิยา  อินต๊ะปา 

5,408 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวเกษสุดา  นิลสวาท 

5,409 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวจันทนา  สุปิณะ 

5,410 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวฉัตรสุดา  ญาณะโค 

5,411 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวชนัญพร  ณรงค์ทิพย ์

5,412 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวนัทธ์ชวัล  เขตทองมาก 

5,413 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวนาริตา  ชูเกียรติดงดอย 

5,414 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวมยุรีย ์ ค าจันทร ์

5,415 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวศิรพร  หน่อท้าว 

5,416 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางอ าภา  ธนะปาน 

5,417 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นายชัชวาลย์  ขวาแซ้น 

5,418 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นายประสิทธ์ิ  ค าเติ๊ก 

5,419 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นายพงศกร  บุญมา 

5,420 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นายย่ิงยศ จันทรชิต 

5,421 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นายอนุชา  การอ้วน 

5,422 สพม. เขต 34 ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

ว่าที่ร.ต.ทิวากร  ใจแก้ว 

5,423 สพม. เขต 34 หางดงรัฐราษฎรอ์ุปถัมภ์ นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์ 
 



๒๐๘ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
5,424 สพม. เขต 34 อรุโณทัยวิทยาคม นางวาสนา  ทุนผล 
5,425 สพม. เขต 34 อรุโณทัยวิทยาคม นางศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์ 
5,426 สพม. เขต 34 อรุโณทัยวิทยาคม นางสาวปิยวรรณ  วงศ์สงสัย 
5,427 สพม. เขต 34 อรุโณทัยวิทยาคม นางสาวสุนันท ์ โปธา 
5,428 สพม. เขต 34 อรุโณทัยวิทยาคม นายการุณ  ผ่องปญัญา 
5,429 สพม. เขต 34 อรุโณทัยวิทยาคม นายภาณุพงษ์  แก้วอินทร ์
5,430 สพม. เขต 34 ฮอดพิทยาคม ว่าที่ร.ต.หญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล 
5,431 สพม. เขต 35 ทุ่งกว๋างวิทยาคม นางสุวิกาญจน์สริ ิ พิจอมบุตร 
5,432 สพม. เขต 35 ทุ่งอุดมวิทยา นางรดาการ  ภูริพงษ์ 
5,433 สพม. เขต 35 ทุ่งอุดมวิทยา นางสวล ี มีมานะ 
5,434 สพม. เขต 35 ทุ่งอุดมวิทยา นางสาวศิรินญา  แก้วสิทธิวงศ์ 
5,435 สพม. เขต 35 บ้านแป้นพิทยาคม นางยุวด ี พรหมนิล 
5,436 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นางสาวดานุมาศ  ทิยาว 
5,437 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นางสาวนภัสรา  นัดดากุล 
5,438 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นางสาวนิฤมล  โนวิชัย 
5,439 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นางสาวเนตรชนก  วิชัยโน 
5,440 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นางสาวพัชราภรณ์  บุญเรือง 
5,441 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นางสาววาทิณี  กาสัน 
5,442 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นางสาวอรอนงค์  นามวงค์ 
5,443 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นายเกรียงศักดิ ์ จ าปาอูป 
5,444 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นายปฏิจักร  ประขัน 
5,445 สพม. เขต 35 ประชารัฐธรรมคุณ นายมาณพ  ปิยะชาติวัฒนกลุ 
5,446 สพม. เขต 35 เมืองปานพฒันวิทย ์ นางลดาวัลย ์ ค าวินิจ 
5,447 สพม. เขต 35 เมืองปานพฒันวิทย ์ นางวาสนา  เถาปัญญา 
5,448 สพม. เขต 35 เมืองปานพฒันวิทย ์ นางสาวจุฬารัตน์  เปี้ยเหมย 
5,449 สพม. เขต 35 เมืองปานพฒันวิทย ์ นางสาวณัฏฐภัทร  มุกลีมาศ 
5,450 สพม. เขต 35 เมืองปานพฒันวิทย ์ นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงค์ 
5,451 สพม. เขต 35 เมืองปานพฒันวิทย ์ นางสาวอันธิกา  มีเพียร 
5,452 สพม. เขต 35 เมืองปานพฒันวิทย ์ นายจักรพงษ์  บานงาม 
5,453 สพม. เขต 35 เมืองปานพฒันวิทย ์ ว่าที่ร้อยตรีคม  ทองประสม 
5,454 สพม. เขต 35 ล าปางกัลยาณี นายบรรเจิด  สระปญัญา 
5,455 สพม. เขต 35 วชิรป่าซาง นางเลไลย ์ กิตติวรรณ 

 



๒๐๙ 
 

ท่ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
5,456 สพม. เขต 35 วชิรป่าซาง นางสาวสุพรรษา  พรหมมา 
5,457 สพม. เขต 35 วังเหนือวิทยา นางรวิวรรณ  พรมส้มซ่า 
5,458 สพม. เขต 35 วังเหนือวิทยา นางวิรากานต์  สีอุตร 
5,459 สพม. เขต 35 วังเหนือวิทยา นางสาวเมทิญา  นนท์ศร ี
5,460 สพม. เขต 35 วังเหนือวิทยา นายรัฐนันท ์ โรจนฐ์ิติกุล 
5,461 สพม. เขต 35 วังเหนือวิทยา ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  เรือนรู 
5,462 สพม. เขต 35 สบปราบพิทยาคม นางสาวปิยรัตน์  ท้าวตือ 
5,463 สพม. เขต 35 สบปราบพิทยาคม นางสาวอ าพันธ์  ชุ่มเช้ือ 
5,464 สพม. เขต 35 สบปราบพิทยาคม นายพิเชฎฐ์  ชัยยัง 
5,465 สพม. เขต 35 ไหล่หินวิทยา นางสมใจ  สาใจ 
5,466 สพม. เขต 35 ไหล่หินวิทยา นายชลนากร  ศรีค า 
5,467 สพม. เขต 36 ขุนควรวิทยาคม นางณัฐกฤตา  อ้อปมิปา 
5,468 สพม. เขต 36 ขุนควรวิทยาคม นางพิมใจ  พรมส ี
5,469 สพม. เขต 36 ขุนควรวิทยาคม นางสาวกรณิการ ์ ฟักแก้ว 
5,470 สพม. เขต 36 ขุนควรวิทยาคม นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร 
5,471 สพม. เขต 36 ขุนควรวิทยาคม นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสทิธ์ิ 
5,472 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นางปวิตรา  เทพโพธา 
5,473 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นางวลัยพร  ปิ่นแก้ว 
5,474 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นางสาวเกศกนก  ใจวัง 
5,475 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นางสาวจริพร  ใจช่ืน 
5,476 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธ์ิ 
5,477 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นางสาวมะลิวัลย ์ เมืองปัญโญ 
5,478 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นางสาวอ าพรรณ  กันทวงค์ 
5,479 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นายวรุตม์  อินต๊ะวงศ์กา 
5,480 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นายวีระพงศ์  คูวิบูลย์ศิลป ์
5,481 สพม. เขต 36 นครวิทยาคม นางสาวพีรยา  บุญปั้น 
5,482 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ 
5,483 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นางนารีนารถ  อภัยลุน 
5,484 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นางปวีณ์กร  สัญใจ 
5,485 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นางสายใจ  สมจิต 
5,486 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นางสาวกัลยา  สวยงาม 
5,487 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นางสาวกานต์ธีรา  กุลชวาล 
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5,488 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู ่
5,489 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นางสาววราภรณ์  รัติทะจกัร ์
5,490 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นางสาวอ าพา  ไชยภาพ 
5,491 สพม. เขต 36 ปงพฒันาวิทยาคม นายสายัณห ์ ชูประเสริฐ 
5,492 สพม. เขต 36 ปงรัชดาภิเษก นางมยุร ี สบืวงศ์นิรัตน์ 
5,493 สพม. เขต 36 ปล้องวิทยาคม นางสาวสินทิธา  ปรียาภัสกุล 
5,494 สพม. เขต 36 ฟากกว้านวิทยาคม นางกาญจนา  กิ่งก้าน 
5,495 สพม. เขต 36 ภูซางวิทยาคม นางนงเยาว์  เทพนากจิ 
5,496 สพม. เขต 36 ภูซางวิทยาคม นางประภาวดี  ปั้นม ี
5,497 สพม. เขต 36 ภูซางวิทยาคม นางรมิดา  บุญมา 
5,498 สพม. เขต 36 ภูซางวิทยาคม นางวิลาวรรณ  ธะนะ 
5,499 สพม. เขต 36 ภูซางวิทยาคม นางสาวลักษณาวด ี คชเศียร 
5,500 สพม. เขต 36 ภูซางวิทยาคม นายคิณ  ประชุม 
5,501 สพม. เขต 36 ภูซางวิทยาคม นายวิเชียร  ใจด ี
5,502 สพม. เขต 36 แม่เจดีย์วิทยาคม นางวรรณิภา  จันทร์น้อย 
5,503 สพม. เขต 36 แม่ต๋ าตาดควันวิทยาคม นายจิตรภณ  ชมพู่ 
5,504 สพม. เขต 36 แม่ต๋ าตาดควันวิทยาคม นายวายุ  สมบรูณ์ 
5,505 สพม. เขต 36 แม่ลาววิทยาคม นางสาวตวิษา  มูลทาทอง 
5,506 สพม. เขต 36 แม่ลาววิทยาคม นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ ์
5,507 สพม. เขต 36 เวียงแก่นวิทยาคม นางสาวพัชริน  โนวิทชัย 
5,508 สพม. เขต 36 เวียงแก่นวิทยาคม นายสายัญ  ธรรมจันตา 
5,509 สพม. เขต 36  คอยหลวงรัชมังคลาภิเษก นายนิรุตต์  กองตุม 
5,510 สพม. เขต 36  ปงพฒันาวิทยาคม นางจรรยา  บุญปงิ 
5,511 สพม. เขต 36  ภูซางวิทยาคม นางสุริยาวด ี  มะโนวงศ์ 
5,512 สพม. เขต 36  ภูซางวิทยาคม นางอังคณา  กันตะยา 
5,513 สพม. เขต 36  แม่ต๋ าตาดควันวิทยาคม นางสลักฤทัย  แสงเขียว 
5,514 สพม. เขต 37 นันทบุรีวิทยา 

ในพระบรมราชานุเคราะห ์
นางกนกรัตน์  กันบุญ 

5,515 สพม. เขต 37 นันทบุรีวิทยา 
ในพระบรมราชานุเคราะห ์

นางเบญจพร  เมธาฤทธ์ิ 

5,516 สพม. เขต 37 นันทบุรีวิทยา 
ในพระบรมราชานุเคราะห ์

นางปิยวรรณ  เสารส์ูง 
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5,517 สพม. เขต 37 นันทบุรีวิทยา 

ในพระบรมราชานุเคราะห ์
นางวีนา  มั่งม ี

5,518 สพม. เขต 37 นันทบุรีวิทยา 
ในพระบรมราชานุเคราะห ์

นายสมภพ  ใจบุญ 

5,519 สพม. เขต 37 บ่อเกลือ นางสาวมะลิวัลย ์ ปริคุต  
5,520 สพม. เขต 37 ปัว นายอนุรักษ์  เมฆแสน 
5,521 สพม. เขต 37 เมืองแงง นางยุวรีย ์ ใจการณ์ 
5,522 สพม. เขต 37 เมืองแงง นางวณิชยา  ธุระอบ 
5,523 สพม. เขต 37 เมืองแงง นางสาววัชราภรณ์  อะทะจา 
5,524 สพม. เขต 37 เมืองลีประชาสามัคคี นางสุรางค์รัตน์   เวติวัฒนา 
5,525 สพม. เขต 37 เมืองลีประชาสามัคคี นายพิสิษฐ ์  เชิงแก้ว 
5,526 สพม. เขต 37 เมืองลีประชาสามัคคี นายมงคล   เวติวัฒนา 
5,527 สพม. เขต 37 ศรีนครน่าน นางพิมสริ ิ พาใจธรรม 
5,528 สพม. เขต 37 ศรีนครน่าน นางอรทัย  วิชัยยา 
5,529 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางเจริญ   สระชุ่ม 
5,530 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางดวงเดือน   กิติประสาท 
5,531 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางน้ าเงิน   ศรีสุขวัฒนุกลุ 
5,532 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางวราภรณ์  พันธ์ุพืช 
5,533 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางศิวาพร   ศรีวราพงศ ์
5,534 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์ 

5,535 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางสาวรพ ี   อาภัย 
5,536 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางสาวศักดิ์ศร ี  สายสิน 
5,537 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางสุชาดา   อิ่มประสิทธิชัย 
5,538 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางสุภัสศรณ์  ค าแหง 
5,539 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางสุภาวด ี  นวลจีน 
5,540 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นางอาภรณ์   มนตร ี
5,541 สพม. เขต 38 กงไกรลาศวิทยา นาวสาวจิรสุดา  พะยอม 
5,542 สพม. เขต 38 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ นางสาวพัชราพรรณ  พูลสวัสดิ ์
5,543 สพม. เขต 38 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ นางสาวศิริวรรณ  หลิมมงคล นาคทอง 

5,544 สพม. เขต 38 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ นายประสิทธ์ิ  แสนสูน 
5,545 สพม. เขต 38 ท่าชัยวิทยา นางนิรามัย   มั่นหมาย 
5,546 สพม. เขต 38 ท่าชัยวิทยา นางสาวศรัณย์พัทธ์  พิพิธทอง 
5,547 สพม. เขต 38 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางชุติมา   แก้วหล้า 
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5,548 สพม. เขต 38 นาโบสถ์พทิยาคม นางนิตยา   รัตนหริัญกาญจน ์
5,549 สพม. เขต 38 บ้านแก่งวิทยา นายนพดล   มุสิกปาน 
5,550 สพม. เขต 38 บ้านแก่งวิทยา นายนันทวัฒน ์   เข็มทอง 
5,551 สพม. เขต 38 เมืองเชลียง นางกาญจนา  จิตประสาร 
5,552 สพม. เขต 38 เมืองดง้วิทยา นางนิตยา  มอญกอดแก้ว 
5,553 สพม. เขต 38 เมืองดง้วิทยา นางปทิตตา  พิจารณ์ 
5,554 สพม. เขต 38 เมืองดง้วิทยา นางสาวนิภาภรณ์   พุกบางจาก 
5,555 สพม. เขต 38 เมืองดง้วิทยา นางสาวเนตรนภา  ไพรสณฑ ์
5,556 สพม. เขต 38 เมืองดง้วิทยา นางอนุตตรา     รักษาวงศ์ 
5,557 สพม. เขต 38 แม่จะเราวิทยาคม นางสาวทัศนีย ์ ดีรัศม ี
5,558 สพม. เขต 38 แม่จะเราวิทยาคม นายทัศกร   บูลย์ประมุข 
5,559 สพม. เขต 38 แม่จะเราวิทยาคม นาวสาวศศิวิมล  มณีวรรณ 
5,560 สพม. เขต 38 ลิไทพิทยาคม นายบุญชู   กลบัทุ่ง 
5,561 สพม. เขต 38 สรรพวิทยาคม นายเอกชัย  พันธุลี 
5,562 สพม. เขต 39 ชาติตระการวิทยา นางเจริญรัตน์   วงษา 
5,563 สพม. เขต 39 ชาติตระการวิทยา นางสาวไพรินทร ์ อ่อนศร ี
5,564 สพม. เขต 39 ชาติตระการวิทยา นายอานนท์  บุญสงิห ์
5,565 สพม. เขต 39 นครไทย นางกัลยา   เกษประสทิธ์ิ 
5,566 สพม. เขต 39 นครไทย นางกาญจนา  กัณฑษา 
5,567 สพม. เขต 39 นครไทย นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค 
5,568 สพม. เขต 39 เนินมะปรางศึกษาวิทยา นางสาวบัณฑิตา  หมู่มาก 
5,569 สพม. เขต 39 เนินมะปรางศึกษาวิทยา นางสาวเพียงไพลิน   โพธ์ิทอง 
5,570 สพม. เขต 39 เนินมะปรางศึกษาวิทยา นายธนากร   อินทรม์ั่ง 
5,571 สพม. เขต 39 เนินมะปรางศึกษาวิทยา นายศุทธิพิรัชย์  เพชรน้อย 
5,572 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางขนิษฐา   บุตรท ี
5,573 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางธนัชพร   ยันตะพันธ์ 
5,574 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางบุญญาพร  แผลงฤทธ์ิ 
5,575 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางรัตนวราภรณ์  จันทะคุณ 
5,576 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางวารินทร ์ คุณศรี 
5,577 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางศิศิรา    สุลา 
5,578 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน 
5,579 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางสาวจิรัชฎาภรณ์  อินลร์อ่อน 
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5,580 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางสาวฐิติมน   โชคทวีกิจ 
5,581 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางสุพัตรา   ค าลือ 
5,582 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นางอรสิา  สุปน 
5,583 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นายณัฐภร   ศักดิ์สงวน 
5,584 สพม. เขต 39 บ้านโคกวิทยาคม นายนพรัตน์  คุณศรี 
5,585 สพม. เขต 39 บ้านโคนพิทยา ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี 
5,586 สพม. เขต 40 นาเฉลียงพทิยาคม นางธีราพร  ลูกจันทร ์
5,587 สพม. เขต 40 นาเฉลียงพทิยาคม นางนงนุช  ลิ้มรงัสฤษดิ ์
5,588 สพม. เขต 40 นิยมศิลป์อนสุรณ์ นายต่อลาภ  ส าเภา 
5,589 สพม. เขต 40 เนินพิทยาคม นางจิรันธนิน  คงจีน 
5,590 สพม. เขต 40 เนินพิทยาคม นางน้ าค้าง  พรมมาก 
5,591 สพม. เขต 40 เนินพิทยาคม นางมัลลิกา  เจียมประเสรฐิ 
5,592 สพม. เขต 40 เนินพิทยาคม นางวัณณิตา  แก้วตัน 
5,593 สพม. เขต 40 เนินพิทยาคม นางสุกลัยา  ศิริ 
5,594 สพม. เขต 40 เนินพิทยาคม นายนิยม  บุญปัน 
5,595 สพม. เขต 40 บึงสามพันวิทยาคม นางเดือนแรม  เปลี่ยนศร ี
5,596 สพม. เขต 40 บงึสามพันวิทยาคม นางสนธยา  เทียนธูป 
5,597 สพม. เขต 40 บึงสามพันวิทยาคม นางสาวภัคสกร  ก้อนค า 
5,598 สพม. เขต 40 บึงสามพันวิทยาคม นางสาวมาลิน ี สุขหา 
5,599 สพม. เขต 40 บึงสามพันวิทยาคม นายเอกชัย  วงษ์แสงทอง 
5,600 สพม. เขต 40 พุขามครุทมณีอทุิศ นายประวิทย์  จิระสัญญาณสกุล 
5,601 สพม. เขต 40 เพชรบรูณ์วิทยา นางอรอนงค์  จันทรห์อม 
5,602 สพม. เขต 40 เพชรพิทยาคม นางเรียมศิร ิ ส าเภา 
5,603 สพม. เขต 40 เพชรพิทยาคม นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา 
5,604 สพม. เขต 40 เมืองราดวิทยาคม นางชโลธร  กีรติศักดิ์กลุ 
5,605 สพม. เขต 40 เมืองราดวิทยาคม นางรัชน ู บัวพันธ์ 
5,606 สพม. เขต 40 เมืองราดวิทยาคม นางสาววงรัตน์  กันผง 
5,607 สพม. เขต 40 เมืองราดวิทยาคม นางสุกญัญา  ชูอินทร ์
5,608 สพม. เขต 40 เมืองราดวิทยาคม นายวิเชียร  กีรติศักดิ์กุล 
5,609 สพม. เขต 40 วังโป่งพทิยาคม นางสายทอง  ปัญญาพวก 
5,610 สพม. เขต 40 วังโป่งพทิยาคม นายไตรภูมิ  อ้ายวงศ์ 
5,611 สพม. เขต 40 วังโป่งศึกษา นางพัชราภา  นาคคล้าย 
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5,612 สพม. เขต 40 วังโป่งศึกษา นางสาวธีราพร  ศรีนุช 
5,613 สพม. เขต 40 วังโป่งศึกษา นางสาวเพลินพิศ  ทองกวด 
5,614 สพม. เขต 40 วังใหญ่วิทยาคม นางร าไพ  จิระสัญญาณสกลุ 
5,615 สพม. เขต 40 วังใหญ่วิทยาคม นางสาวสมจิตร เทพแก้ว 
5,616 สพม. เขต 40 ศรีจันทร์วิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก 
นางพรทนา  คงแท้ 

5,617 สพม. เขต 40 ศรีเทพประชาสรรค์ จ.ส.ต.ธีระ  เทพจินดา 
5,618 สพม. เขต 40 ศรีเทพประชาสรรค์ นางสาวเกือ้กูล  นามวงษ์ 
5,619 สพม. เขต 40 ศรีเทพประชาสรรค์ นางสาวนรรีัตน์  แอบจังหรีด 
5,620 สพม. เขต 40 หล่มสักวิทยาคม นายไพฑูรย ์ มั่นคง 
5,621 สพม. เขต 41 ก าแพงเพชรพิทยาคม นางโชติรส  แตงดารารัตน์ 
5,622 สพม. เขต 41 ขาณุวิทยา นางกมลฑิพย ์ ประเทศ 
5,623 สพม. เขต 41 ขาณุวิทยา นางทิพนาถ  เสดแสนโม ้
5,624 สพม. เขต 41 ขาณุวิทยา นางนงนุช  โฉมนาค 
5,625 สพม. เขต 41 ขาณุวิทยา นางสาวจันจิรา  ล้อมสุภา 
5,626 สพม. เขต 41 ขาณุวิทยา นางสาวสุธิดา  ทับจาก 
5,627 สพม. เขต 41 ขาณุวิทยา นายกฤตนัน  ลักษณานันท ์
5,628 สพม. เขต 41 คลองขลงุราษฎรร์ังสรรค์ นางจันทร์เพญ็  น้อยม่าง 
5,629 สพม. เขต 41 คลองขลงุราษฎรร์ังสรรค์ นางสาวน้ าหวาน  เพชรบรูณ์ 
5,630 สพม. เขต 41 คลองขลงุราษฎรร์ังสรรค์ นายวิรัตน์  น้อยม่วง 
5,631 สพม. เขต 41 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ ์ นางสาวทิพยส์ุคนธ์  ศรีนานนท ์
5,632 สพม. เขต 41 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ ์ นางสาวปัณปภากร  จันธิดา 
5,633 สพม. เขต 41 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ ์ นางสาวสุนันทา  ค าเสนา 
5,634 สพม. เขต 41 คลองลานวิทยา นางภัณฑิรา  โพธ์ิแนม 
5,635 สพม. เขต 41 คลองลานวิทยา นางสาวขวัญจริา  ตาแก้ว 
5,636 สพม. เขต 41 เฉลิมพระเกียรติ 

จ.ก าแพงเพชร 
นางปาริชาติ  น่วมอินทร ์

5,637 สพม. เขต 41 เฉลิมพระเกียรติ 
จ.ก าแพงเพชร 

นางมณีรัตน์  ธรรมสกลุ 

5,638 สพม. เขต 41 เฉลิมพระเกียรติ 
จ.ก าแพงเพชร 

นางสาวพรสุภา  อิ่มเนย 

5,639 สพม. เขต 41 เฉลิมพระเกียรต ิ
จ.ก าแพงเพชร 

นางอรสา  อิ่มใจ 
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5,640 สพม. เขต 41 เฉลิมพระเกียรติ 

สมเดจ็พระศรีนครินทร ์
นางสาวจงกล  ทาโว 

5,641 สพม. เขต 41 นครไตรตรึงษ์ นางสายชล  ปิ่นชัยมูล 
5,642 สพม. เขต 41 นครไตรตรึงษ์ นางสาวชลณพรรธษ์  ศรีเริงหล้า 
5,643 สพม. เขต 41 นครไตรตรึงษ์ นางสาวโสพา  เบ้าทอง 
5,644 สพม. เขต 41 นครไตรตรึงษ์ นายบรรจง  เพ่งพิศ 
5,645 สพม. เขต 41 พรานกระต่ายพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรสีมฤกษ์  บัวพันธ์ 
5,646 สพม. เขต 41 พิไกรวิทยา นายพิสิษฐ ์ มีศรีสวัสดิ ์
5,647 สพม. เขต 41 มัธยมพัชรกิติยาภา2 นายครรชิต  กอเฮง 
5,648 สพม. เขต 41 เมธีพิทยา นายทรงวุฒ ิ นุชทัพ 
5,649 สพม. เขต 41 เมธีพิทยา นายอภิชาติ  ด้วงฉุน 
5,650 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นางกิ่งอุไร  แสงเทียนประไพ 
5,651 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นางชลันดา   ฐานันดร 
5,652 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นางรัชณี   รักนาค 
5,653 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นางเรณู   โพธ์ิจันทร ์
5,654 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นางสาวพัทธินันท ์ จันทร์พุฒ 
5,655 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นางอรวิภา   ยิ้มเสงี่ยม 
5,656 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นายสิริศักดิ ์ ธนะภูมิชัย 
5,657 สพม. เขต 41 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นายสุทธินัย   โนร ี
5,658 สพม. เขต 41 เรืองวิทย์พิทยาคม นางปาริชาติ  ใจการ 
5,659 สพม. เขต 41 เรืองวิทย์พิทยาคม นางสาวปวิตรา  ถาวร 
5,660 สพม. เขต 41 วังแขมวิทยาคม นายภาษกร  แจ่มหม้อ 
5,661 สพม. เขต 41 วังตะเคียนประชานุสรณ์ นางสาวสุธิดา  นิคมข า 
5,662 สพม. เขต 41 หนองกองพทิยาคม จ่าสบิเอกสมร  แก้วหล้า 
5,663 สพม. เขต 41 หนองกองพทิยาคม นางฐิติรัตน์  แสนท ิ
5,664 สพม. เขต 41 หนองกองพทิยาคม นางปัทมา  แป้นพุดเย็น 
5,665 สพม. เขต 41 หนองกองพทิยาคม นางรัตนากร  ศรีนากรุง 
5,666 สพม. เขต 41 หนองกองพทิยาคม นางสาวปัทมา  บุญเจรญิพงค์ 
5,667 สพม. เขต 42 ชุมแสงชนูทิศ นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน 
5,668 สพม. เขต 42 ไพศาลีพิทยา นางสาวจิตสุภา  บางไทร 
5,669 สพม. เขต 42 หัวดงราชพรหมาภรณ์ นางสาวจิดาภา  ศรีมาพา 
5,670 กลุ่มจังหวัดการศึกษา 

ท้องถ่ินที ่13 
เทศบาลต าบลทรายมูล นางสาวอาทิตยา  บุญทวี 

 




