
 
 

 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง  ผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7) 
---------------------------------------------- 

 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า (สคล.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  ด าเนินโครงการ  
“ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7) นั้น 
 บัดนี้ การคัดเลือกรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7) ได้ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล จ านวน 7,646 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
1. ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน 240 คน ประกอบด้วย (1) โล่ประกาศเกียรติคุณระดับบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 11 คน (2) โล่ประกาศเกียรติคุณระดับผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 77 คน 
(3) โล่ประกาศเกียรติคุณระดับครูผู้สอน จ านวน 152 คน  2. ประเภทเกียรติบัตร จ านวน 7,406 คน 
ประกอบด้วย (1) เกียรติบัตรระดับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 8 คน (2) เกียรติบัตรระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 577 คน (3) เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน จ านวน 6,821 คน โดยเรียงล าดับ 
ตามตัวอักษร ดังนี้ 

รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน 240 คน 
โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับบคุลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อ านวยการ  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ 
3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางสาวญานิสา สะภา ศึกษานิเทศก์ 
4 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 สพป.ล าพูน เขต 1 นายพงศ์รติ แก้วอ้าย ศึกษานิเทศก์ 
6 สพป.สกลนคร เขต 3 นางยุวดี ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์ 
7 สพป.สกลนคร เขต 3 นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ 
8 สพป.สระแก้ว เขต 1 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อ านวยการ  
9 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายอภัย ไพรสินธุ์ รองผู้อ านวยการ 

10 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อ านวยการ  
11 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮอ่งสอน นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อ านวยการ กลุ่มลูกเสือกิจการนักเรียน 

 
โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) นายวรเทพ รักษาพงศ์ 
13 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองจิก นายสุพะศิน อยู่ยอด 
14 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไตรมิตรวิทยาคาร นางเกษณ ีบ ารุงบ้านทุ่ม 

 



๒ 
 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
15 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านนาวัง นางกรุณวดี โคตรเครื่อง  
16 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางชุติกาญจน์ ทองเพ่ิม 
17 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นายอรรถกฤต แป้นเชื้อ 
18 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) นางสาวอัมพร บ ารุงผล 
19 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านดอนหันนาสวรรค์ นายสิทธิชัย นามโคตร 
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนเพิ่ม  จ่าสิบเอกสมพร เต็มแสง 
21 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านไทยสามัคคี  นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกลุ 
22 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านหนองหญ้าไซ นางกฤติยา โพธิ์เสนา  
23 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองรังกา นายเจริญ ศรีแสนปาง 
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านน้ าร้อน นายสุภาส มณีโชติ 
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดจอมทอง นางสิริวรรณ มณีโชติ 
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นายชาตรี นิลวัชราภรณ์  
27 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านเจาะไอร้อง นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม 
28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านตะเคียน นางจินตนา สุขส าราญ 
29 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองม่วงพัฒนา นางอรุณรัตน์ ชาตปิระสพ 
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านโคกเขาพัฒนา นายไพบลูย์ ตักกศิลาพนัธุ ์
31 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางรอซีด๊ะ ดาโต๊ะ 
32 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดกลางคลองสระบัว นายมานพ สุขเกษม 
33 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะเร็ด นางกัลยา อินปาน 
34 สพป.พัทลุง เขต 2 ส านักสงฆ์ห้วยเรือ นายนริสร์ ยืนยง 
35 สพป.พิษณุโลก เขต 3 กัลยาณิวัฒนา 1  นายทนันชัย อินทนาชัย 
36 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์ นายทูลใจ ศรีพรหม 
37 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม นายบุญศรี ไชยบุดดี 
38 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ปาง  นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด  
39 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านบาโงย นางรัตนา ด าทองเสน 
40 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านพอแม็ง นายยาการียา ซาฮา 
41 สพป.ยะลา เขต 2 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 99 นางสาวศิริภา ไชยนุ้ย 
42 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นายมนตรี มะลี 
43 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบายอ นางสาวอรพิมล ค าด้วง 
44 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางเบญจา พรหมเพ็ชร 
45 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านโพนแท่น นางอัญญรัตน์ แสนภูม ิ
46 สพป.เลย เขต 2 บ้านเอราวัณ นางล าดวน ศรีพรม 
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 บ้านหนองม้า นายสีลา มะเค็ง  
48 สพป.สงขลา เขต 2 บ้านบางแฟบ นายปริญญา มูเก็ม 
49 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านหัวถนน นางน้ าทิพย์ ม่วงปลอด 

 



๓ 
 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
50 สพป.สตูล บ้านท่าชะมวง นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม 
51 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านพรหมนิมิต นางสมพร ฟักแก้ว  
52 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านวังวน นายจรินทร์ ถาวรสิน  
53 สพป.สิงห์บุรี วัดข่อย  นายวันชัย กล้าเอ่ียม  
54 สพป.สุโขทัย  เขต 2 บ้านแก่ง นายคะนอง ประโยชน์ 
55 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดใหม่รัตนเจดีย์ นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ ์
56 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดศรีเฉลิมเขต  นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ  
57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดปากดงท่าศาล  นายสุชาติ อินทรศักดิ์  
58 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดวังจิก  นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล  
59 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านดงเค็ง  นายพงศ์ธร จิตรแม้น 
60 สพป.สุรินทร์ เขต 2  บ้านโคกสูง นายนครินทร์ จินดากุล  
61 สพป.สุรินทร์ เขต 2  สนวนโคกเม็ก นายเคนวัฒน์ ฤทธิรณ 
62 สพป.สุรินทร์ เขต 2  อนุบาลชุมพลบุรี นางเพ็ชรา พรมตวง 
63 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านกาบกระบือ นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์ 
64 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านจารย์ นางอินทิรา พอใจ  
65 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านเตาแดก นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข 
66 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านหนองปรือ นายพินี กังวาฬ 
67 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) นางบุญตา งามวัฒนากุล 
68 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านโนนตาล นางปาริชาติ ไกยฝ่าย 
69 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านโคกสง่า นางอโนมา สมันต์ศรี 
70 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านขมิ้นบ่อโคลน นางอัมรา ค าก่ิง 
71 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านห้วยยาง นางดาวดึงส์ มาลาทอง 
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านค าไหล นางนภาพรรณ หอมศรี 
73 สพม. เขต 1 ราชวินิตบางแคปานข า นางสาวอารมณ ์เผือกอ่ า 
74 สพม. เขต 2 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม นางพรภินันท์ เลาะหนับ 
75 สพม. เขต 4 ประเทียบวิทยาทาน นายทวน เที่ยงเจริญ 
76 สพม. เขต 10 ทับสะแกวิทยา นางโสภา ชวนวัน 
77 สพม. เขต 16 ชะแล้นิมิตวิทยา นายอนันต์ ผุดเกตุ 
78 สพม. เขต 16 ปากจ่าวิทยา นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด 
79 สพม. เขต 16 ปาล์มพัฒนวิทย์ นางสาวจารี วุฒิมานพ 
80 สพม. เขต 18 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ นางนภาพร มูลเมือง 
81 สพม. เขต 19 นาแห้ววิทยา นายจิตติศักดิ์ นามวงษา  
82 สพม. เขต 19 นาอ้อวิทยา  นายบุญแช่ม ดู่ป้อง  
83 สพม. เขต 22 ปลาปากวิทยา นายชัยรัตน์ ก าลังหาญ 
84 สพม. เขต 25 หนองเรือวิทยา นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน 

 



๔ 
 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
85 สพม. เขต 33 หนองอียอวิทยา นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน 

86 สพม. เขต 36 เชียงค าวิทยาคม นางพรรณวิภา สมสะอาด 
87 สพม. เขต 40 พุขามครุฑมณีอุทิศ นายฐิติพงษ์ ตรีศร 
88 สพม. เขต 40 เมืองราดวิทยาคม นางบุศราภรณ์ ค าแก้ว 

 
โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับครูผู้สอน 

89 สพป.กรุงเทพมหานคร พิบูลอุปถัมภ์ นางธัญนันท์ ทองอรุณศร ี

90 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" นางพัชรินทร์ ไชยวัฒน์ 
91 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านห้วยเสือ นางสาวปทุมวดี พันธ์หนอย 
92 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านโนนม่วง นางสาวภัททิราภรณ์ จันทร์ประจักษ์ 

93 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านอาชานุสรณ์ นางวันเพ็ญ ค าบุญ 
94 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน  นางคณาวรรณ ธณ์ธรรม  
95 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางกิ่งแก้ว แก้วชูสกุล  
96 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ นายสุพินิจ  ศรีพุทธา 
97 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางสาวนิชานันท์ บุรวัชระไชย  

98 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านบ่อกวางทอง นายนัฐพล บ ารุงรส 
99 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นางรังสิยา สิงห์ครุ 

100 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดหนองจับเต่า นายปิยภัทร พลับพลา 
101 สพป.ชัยนาท รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ นางคุณัญญา โสภาสุข 
102 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนเพิ่ม  นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ 

103 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  นางสาวอรยา ใบกนทา 
104 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบึงลัด นายวัชรินทร์ เอ่ียมสกุล 
105 สพป.ชุมพร เขต 1 วัดหัวกรูด นางสาวสุภาพ ศุภโสภณ 
106 สพป.เชียงรายเขต1 อนุบาลเมืองเชียงราย นางสุขนิษฐ มณีรัตน 
107 สพป.เชียงรายเขต2 บ้านเด่นศาลา  นายนิพนธ์ ยาวิลาศ  
108 สพป.เชียงรายเขต2 บ้านวาวี นางสาวประภัสสร ฟังช้า  
109 สพป.เชียงใหม่เขต1 บ้านโป่งน้อย  นายกวิน หยดย้อย  
110 สพป.เชียงใหม่เขต1 วัดสันมะฮกฟ้า นางสาวปวีณา ตุ้มปามา  
111 สพป.เชียงใหม่เขต1 วัดสันมะฮกฟ้า นางสาวแววฤทัย ไชยมงคล 
112 สพป.เชียงใหม่เขต3 บ้านปางปอย  นายวีรชน คล้ าจีน  
113 สพป.เชียงใหม่เขต3 บ้านปางมะเยา  นายราชันย์ พรหมเถาว์  
114 สพป.เชียงใหม่เขต3 บ้านเวียงหวาย นางสาวนิตยา ยงค์เขตการณ์  

 



๕ 
 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
115 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านเวียงหวาย  นางสาวจนัทร์จิรา แช่มนุ้ย  
116 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล  นางฤทัยรัตน์ กุศลินมงคล 
117 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่แฮเหนือ  นายเฉลิมพันธ์ สารอ่ิน  
118 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองชวด นายเอกทัศน์ เดชอรัญ 
119 สพป.ตาก เขต 2 ชุมชนบ้านท่าสองยาง นายมนตรี ศรีแก้ว 
120 สพป.ตาก เขต 2 วัดสว่างอารมณ์ นางมยุรี เรือนมา 
121 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองศาลา นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ 
122 สพป.นครพนม เขต1 บ้านไทยสามัคคี นางสกุณา ภะวะ  
123 สพป.นครราชสีมา เขต 4   อนุบาลประชารัฐสามัคคี นายสมโชค ไชยดี 
124 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนโชงโลง นายเสนอ ค าภิมูล 
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดก้างปลา นางกัลยวรรธน์ รัตนพนัธ ์
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดสระโพธิ์ นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว 
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางกรกมล ศรีสว่าง 
128 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วัดท่าทอง  นางสาวนิศากร พรมอ่อน 
129 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านเขาแม่กระทู้  นางสาวศลิษา นิลสนธิ  
130 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางสวรรค์  นางจิตรา เกษวิริยะการณ์  
131 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางสวรรค์  นางสาวสินนีาถ นาคลออ 
132 สพป.น่าน เขต 2 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ ์ นางพัชญา อุ่นใจ  
133 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านสามกระทาย นางถนอม เปลี่ยนปราณ 
134 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านสามกระทาย นางอ าพร เกลี้ยงกลม 
135 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงดาลอ นางสาววรินดา จาปัง 
136 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นางรสริน ศรีริกานนท์ 
137 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางอินทรดา แก้วโรจน์ 
138 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปาลัส นายอาดาม วันสามัญ 
139 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดปรีดาราม นางสุภา บุญพ่ึง 
140 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านนาอ้อม นางสร้อยสุดา ศรีกันไชย 
141 สพป.พังงา บ้านบางครั่ง นางวิชชุตา แก้วมณี 
142 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านบ่อทราย นางสาวจิราพร หนูลาย 
143 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดไทรพอน นายอรุณ รักจุ้ย 
144 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดลอน นางสาวสมถวิล รัตนะ 
145 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดสระโคล่ นางพนมรุ้ง แพทย์ไชโย 
146 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สะพานที่ 3 นางพเยาว์ ลีลา 
147 สพป.พิษณุโลก เขต 3 กัลยาณิวัฒนา 1 นางสมบูรณ์ งูนิ่ม 
148 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านป่าซ่าน นางศวิตา พัวพัน 
149 สพป.เพชรบุรี เขต 2 เขื่อนเพชร นางปรียา ตุ้มศรี 
 



๖ 
 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
150 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางชฎาพร กิจประสาน 
151 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ปาง  นางสุเพ็ญ วงศ์เทพ  
152 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ละ นายเจตรินชัย เจริญเล็ก  
153 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยผึ้ง  นายศุภชัย จันทร์  
154 สพป.ยโสธร เขต2 ชุมชนบ้านโคกยาว นายอนันต์  มีชัย  
155 สพป.ยะลา เขต 2 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 นางสุดใจ วาโด 
156 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านรัตนา นางจรรยา ห้องทอง 
157 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางสาวซารีนี รอยิง 
158 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านด่านสันติราษฎร์ นางสาวสุวิดา ลูดิง 
159 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต นางสาววิมลรัตน์ จนิวรรณ์ 
160 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านบาแตตูแง นางสาวอามีเนาะ มามะ 
161 สพป.ระนอง บ้านหินช้าง นางสาวนวรัตน์ พลมณี 
162 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบตาพุด นายณัฐนนท์ สีดาโคตร์ 
163 สพป.ลพบุรี พลร่มอนุสรณ์  นางหทัยชนก ราชบรรเทา  
164 สพป.ลพบุรี วัดเทพอ าไพ นางเรณู โพธิ์ทอง  
165 สพป.ลพบุรี เขต 1  อนุบาลลพบุรี  นายชัยนันท์ ยิ่งอ านวยรัตน์  
166 สพป.ล าปาง เขต 2 เถิน-ท่าผา นางสาวนงคราญ หลวงเขียว  
167 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านแม่วะเด่นชัย นางสาวสายพิม ใจบุญ 
168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลห้วยทับทัน นางสาวนิภาวรรณ สมสุข 
169 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านวังเวิน นางพรนภา มาละอินทร์ 
170 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง นางรัชนี ศรีพรหม 
171 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านเก่า นางประไพ มณีรัตน์ 
172 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านเกาะแลหนัง นางวิภา หะยีเตะ 
173 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านโคกกอ นางสาวประสบพร สามแก้ว 
174 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านท่าหมาก นางสุวิมล อุไรรัตน์ 
175 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านทุ่งไม้ด้วน 1 นายก้อเสม เด็นหมัด 
176 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านนาม่วง นางสาวชดาษา จันพรมทอง 
177 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านหัวถนน นางสาวพรทิพย์ หนูทอง 
178 สพป.สงขลา เขต 3 สมาคมไทยผลิตยา 2 นางจารุวรรณ แสงเกตุ 
179 สพป.สตูล บ้านป่าแก่บ่อหิน นางสาวมยุรีย์ บิลเหล็บ 
180 สพป.สตูล บ้านห้วยไทร นางกัญญา ทิพย์รักษ์ 
181 สพป.สตูล อนุบาลควนกาหลง นางพรพิไล เดชภักดี 
182 สพป.สตูล อนุบาลละงู นางอังสนา ฤทธิ์หมุน  
183 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดคู่สร้าง นายจักรพงษ์ นาวงษ์ศรี 
184 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางรุจิวรรณ ตู้จินดา 
 



๗ 
 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
185 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางสาวลักษณา สังวาลย์เพชร 

186 สพป.สมุทรสาคร  วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) นางรุ่งอรุณ สอสิริกุล 
187 สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นายสิทธิพงษ์ อาจวงษา  
188 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บ้านอู่ตะเภา นางผุสดี ฉีดเสน 
189 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านส้องเหนือ นางสาววันเพ็ญ จะเช่นรัมย ์
190 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้านโนน''นิยมศาสตร์ศึกษา'' นางอริยภรณ์ แผ่นแก้ว 
191 สพป.สุรินทร์ เขต 2 โพนทองพิทยาคม นางสาวสุรัตน์ พิรุณย์ 
192 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านกาบกระบือ นางสาววลัยลักษณ์ คงด ี 
193 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านจารย์  นางสุกัญญา หาประโคน  
194 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านตรวจ นายยุทธการ อัครชัยมงคล 
195 สพป.สุรินทร์ เขต 3 มหาราช4 นางกมลทิพย์ บุญมา  
196 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 บ้าโนนสมบูรณ์ นางมลวิภา หงษ์ศิริ 
197 สพป.อ านาจเจริญ ชุมชนบ้านจิกดู ่ นายอนันต์ แสงชาติ  
198 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านนาทม นางสาววลัฤดี  ธรรมไหม 
199 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ า) นายบุญชุม มีรัตน์ 
200 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านโนนหินแร่ นางสาวพชรกมล พงศ์พิชญานนท ์

201 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล 

202 สพม. เขต 1 บางปะกอกวิทยาคม นางสิริกร ตันทัศน์ 
203 สพม. เขต 1 โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) นางสาวธนิษฐ์ กันทะปวง 
204 สพม. เขต 1 สตรีวิทยา นางสาวสมใจ ธนเกียรติมงคล 

205 สพม. เขต 10 แก่งกระจานวิทยา นางภาษิตา พรมจันทร์ 
206 สพม. เขต 10 คงคาราม นายสมศักดิ์ แป้นเกิด 
207 สพม. เขต 10 ทับสะแก นายวิสิษฐ์ วงค์กูด 
208 สพม. เขต 10 ท่ายางวิทยา นางอรัญญาณี สมศรี 
209 สพม. เขต 10 ประจวบวิทยาลัย นางจริยา จันทร์เรือง 
210 สพม. เขต 10 ป่าเด็งวิทยา นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอด 
211 สพม. เขต 10 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  นางสาวสุรีย์รัตน์ หลิมเล็ก 
212 สพม. เขต 10 โยธินบูรณะ เพชรบุรี นายกฤษฎา พนันชัย 
213 สพม. เขต 10 สามร้อยยอดวิทยาคม นายรัตนชัย ไชยบุตร 
214 สพม. เขต 10 อัมพวันวิทยาลัย นางนพมาศ เปฏะพันธ์ 
215 สพม. เขต 10 อัมพวันวิทยาลัย นางสาวณัฐนันท์ สีบญุเรือง 
216 สพม. เขต 11 คลองฉนวนวิทยา นางสาวจุฑารตัน์ สุวรรณข า 
217 สพม. เขต 12 บางแก้วพิทยาคม นายภูมินทร์ ค าเขียว 
218 สพม. เขต 12 พระพรหมพิทยานุสรณ์ นางนาตยา ช่วยไชยศรี 
219 สพม. เขต 14 สตรีพังงา นางสาวดวงรัตน ์กวดกิจการ 
 



๘ 
 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
220 สพม. เขต 16 ก าแพงวิทยา นายอธิวัฒน์ สันติเพชร 
221 สพม. เขต 17 ศรียานุสรณ์ นายวัฒนา หงษาพล 
222 สพม. เขต 18 ชลราษฎรอ ารุง นางรัศม ีฉิมขันธ์ 
223 สพม. เขต 18 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ นางศิวพร แย้มแตงอ่อน 
224 สพม. เขต 18 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา นายวชิราวุธ สอนโสดา 
225 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
นางสาวกรกมล แถบเงิน 

226 สพม. เขต 2 สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางสาวอัมรา กะมะโน 
227 สพม. เขต 22 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นางณัฐปภัสร์ สินจตุรพัฒน ์
228 สพม. เขต 24 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นายศิลปชัย ซื่อตรง 
229 สพม. เขต 25 พล นายสุพัฒน์ นนทะเสน 
230 สพม. เขต 27 ผาน้ าทิพย์วิทยา นางสาววลิาวลัย์ พลมงคล 
231 สพม. เขต 28 ผักไหมวิทยานุกูล นายส ารวน เสมอภาค 
232 สพม. เขต 29 โดมประดิษฐ์วิทยา นางปิยากร อสุรินทร์ 
233 สพม. เขต 30 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก นางสุนันทา บุญโนนแต้ 
234 สพม. เขต 33 กระเทียมวิทยา นางวีนัสชนันต์ รันทร 
235 สพม. เขต 33 ศรีสุขวิทยา นางสาวศริญญา นามขันธ ์
236 สพม. เขต 33 ส าโรงทาบวิทยาคม นายอนุวัฒน์ แก้วลอย 
237 สพม. เขต 36 แม่ลาววิทยาคม นางจีระนันท์ เสมอใจ 
238 สพม. เขต 38 ลิไทพิทยาคม นายบุญชู กลับทุ่ง 
239 สพม. เขต 40 ซับสมบูรณ์วิทยาคม นางสาวกุลธิดา พัติบูรณ์ 
240 ส านักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 
วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) นายเกรียงศักดิ ์อุบลไทร 

 
 

รางวัลประเภทเกียรติบัตร จ านวน 7,406 คน 
เกียรติบัตร ระดับบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ – สกุล 
241 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางกุศล ชาปัญญา 
242 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ 
243 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา 
244 สพป.ระยอง เขต 2 นางอ าพัย อุดมพฤกษชาติ 
245 สพป.สงขลา เขต 3 นางสาวปรีดา ชูมณี 
246 สพป.สมุทรสาคร นางพวงพิศ ข าดี 
 
 



๙ 
 

เกียรติบัตร ระดับบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ – สกุล 
247 สพม. เขต 12 นางสุนิสา เพียรดี 
248 สพม. เขต 31 นางปาณิสรา สุทนต์ 
 

เกียรติบัตร ระดับผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
249 สพป.กรุงเทพมหานคร บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) นางพีรานุช ไชยพิเดช 
250 สพป.กรุงเทพมหานคร อนุบาลวัดนางนอง นางดารณ ีคุณอนันต์ 
251 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านจันอุย นายประเสริฐ หนูรุ่น 
252 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านท่าหวี นางกมลวรรณ ศรีละมูล 
253 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านทุ่งนานางหรอก(เพ็ญชาติอุปถัมภ์) นางวิชญาณี บุญทวี 
254 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางสาวมนัสนนัท ์ทองศรมีัณฑนา 
255 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม นางสาววิไล กวางคีรี 
256 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดหนองเสือ  นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง 
257 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน 

258 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านโคราช นางดวงฤด ีสมจิต 
259 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลุงใต้ นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา 

260 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านนาใหม่  ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จนัทรา 
261 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านบึงวิทยา นางสาววารุณี ตะโกภู 
262 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองขุย นายอนุสรณ ์สัตยากุล 
263 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านอ่างหิน นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ 
264 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ 
265 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) นายอ านาจ คุ้มญาติ 
266 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านนามกุย นายกิตติพงษ ์แสนพงษ์ 
267 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางวาสนา โพธิ์ทอง 
268 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงส์ นางสาวปัทมา สายสอาด 
269 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองกะหนาถ นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่ 
270 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองกุ่ม นางนวลลอ ศิริปอง 
271 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองประดู่ นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต ์
272 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองหวาย นางสาวจริยา ไชยศรมีาลย ์

273 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) นางสาวพเยาว์ ช านาญก าหนด 

274 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ นายดาวเรือง สิงหราช 
275 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สมเด็จประชานุเคราะห์ นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมือง 
276 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นายจรัญ พะโยม 
277 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประชาสุขสันต์ นายนิรัตน์ วิชัย 
278 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองวัวด า นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ 

 



๑๐ 
 

เกียรติบัตร ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
279 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนหนองหลวง นำยอำรัญ หนองหลวง 
280 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1 สหวิทยำคม นำยสนิท  ประหำ 
281 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 2 บ้ำนเขำพริกอนุสรณ์  นำยไพโรจน์ ชนะภัย 
282 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 2 บ้ำนพรหมมำสำมัคคี  นำงอังคณำ จำดด ำ  
283 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนกระเดื่อง นำงชุติมำ  กะริอณะ  
284 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนแดงใหญ่ (รำษฎร์คุรุวิทยำคำร) นำยสนั่น ขันมัง  
285 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนเลิงเปือย นำงสำวศศิลิยำ ไชยสีหำ 
286 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนเหล่ำนำงำม นำงอรสำ  นำมบิดำ 
287 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้ำนหนองดู่ดอนเปื่อย นำงกัญญำรัตน์ นำมวิเศษ 
288 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้ำนหนองไฮขำมเปี้ย นำยประกำศ ไชยนำม 
289 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้ำนเขำแก้ว  นำยเดชธนำ ประสิทธิผล  
290 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้ำนชำกไทย  นำงไพรินทร์ เกตุแก้ว  
291 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้ำนประตง  นำงสำวอุทัย ทองค ำดี  
292 สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 บ้ำนดอนเกำะกำ นำยนิทัศน์  นักเสียง 
293 สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 บ้ำนยำงแดง นำงสำวณัจฉรียำ ศรีละบุตร 
294 สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 บ้ำนหนองยำง นำงอนัญญำ  มนทสิทธิ์ 
295 สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 บ้ำนอ่ำงตะแบก นำยมำนิตย์ไว สีประสงค์ 
296 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้ำนหนองประดู่ นำยสมเกียรติ อิฐงำม 
297 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง ว่ำที่ร้อยโทสมำน ศรีมงคล 
298 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดวรพรตสังฆำวำส นำงบุญเกิด  กลมทุกสิ่ง 
299 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้ำนทำงตรง นำยพิศิษฐ์  นักดนตรี 
300 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้ำนทุ่งละหำด นำงสำวจิรนุช  บุญสิน 
301 สพป.ชัยนำท วัดธรรมำมูล นำงสมกมล  จ๋วงพำนิช 
302 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยชุมพลวิทยำ นำยประดิษฐ์ เจริญธรรม  
303 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้ำนนำแก นำยบุญเถำ บุรำณ 
304 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้ำนโนนคูณ นำงสำวช่อผกำ ผลภิญโญ  
305 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้ำนโนนคูณ นำยสนอง ชำวกะมุด 
306 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้ำนโนนโจด นำยพิรัช จ ำรัสแนว 
307 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้ำนวังหิน นำงหทัยกำนต์ ภิญโญศรี  
308 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้ำนสำรจอดเก่ำ นำงสุระณี สีพิมพ์ 
309 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้ำนหนองดินด ำ(คุรรุำษฎร์ผดุงวิทย์) นำยนพดล ตลับแก้ว 
310 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้ำนหนองตำกล้ำ นำยขงเข้ง บุญประคม  
311 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้ำนหนองตูม  นำงวิจิตรำ ส ำแดงไชย 
312 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ม่วงรำษฎร์สำมัคคี  นำงชุติมำ ฤำชำ  
313 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้ำนวังคมคำย นำงมนสิชำ บุญทัน 
314 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้ำนแก่งเพกำ นำยสุมะโน จินำทิตย์ 



๑๑ 
 

เกียรติบัตร ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
315 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้ำนคลองระ นำงพรรณิภำ มำกผล 
316 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้ำนบึงลัด นำงสำวอมรรัตน์ พนัสนำชี 
317 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้ำนคลองส่ง นำงรุ่งนภำ ธนบัตร 
318 สพป.เชียงรำย เขต 2 บ้ำนทุ่งพร้ำว(เพ็คกี้อิทค็อก) นำงสำวนฤมล เกิดมูล  
319 สพป.เชียงรำย เขต 2 บ้ำนเมืองน้อย นำยจรูญ ปำต๊ะ  
320 สพป.เชียงรำย เขต 2 บ้ำนลังกำ นำยชูเกียรติ เมืองงำม  
321 สพป.เชียงรำย เขต 3 บ้ำนสันทรำย  นำยเสกสรร ทุนอินทร์  
322 สพป.เชียงรำย เขต 3 พญำไพรไตรมิตร นำยชัยณรงค์ สร้ำงช้ำง  
323 สพป.เชียงรำย เขต 4 บ้ำนรำษฎร์ภักดี นำยบุญเลิศ มธุโส 
324 สพป.เชียงรำย เขต 4 บ้ำนห้วยคุ ว่ำที่พันตรีมรกต อินปั๋น  
325 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้ำนกอสะเลียม นำงพิมพำ นำมวงศ์  
326 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้ำนแช่ช้ำง(เทพนำนุกูล) นำยสุรสิทธิ์ แสนสุข 
327 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้ำนป่ำไม้แดง  นำยนิวำส ธำตุอินจันทร์ 
328 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันมะฮกฟ้ำ  นำยสังวำลย์ บุญมำต ิ 
329 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไทยรัฐวิทยำ12 (บ้ำนเอก) นำงอำรีย์ โยธำ  
330 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้ำนดง  นำยวัศกร ณ เชียงใหม่  
331 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้ำนเวียงหวำย  นำงวรำลักษณ์ อุดมทรัพย์  
332 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้ำนฮ่ำวต่ ำ นำยยุทธนำ วงศ์ใหญ่  
333 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้ำนหัวริน สิบเอกบุญสม ยำนะธรรม 
334 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดเวฬุวัน นำยประเสริฐ สุริยโต้ 
335 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้ำนเตียนอำง นำงสำววำสนำ สำยพิน 
336 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้ำนโปงทุ่ง  นำงจินห์จุฑำ ตำกองแก้ว  
337 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 วัดพระบำท  นำงสำวกัญญำพัชร พงษ์ดี 
338 สพป.ตรัง เขต 1 บ้ำนควนสำระแก้ว นำงปุญณิกำ ไกรรักษ์ 
339 สพป.ตรัง เขต 1 บ้ำนท่ำข้ำม นำยจีระศักดิ์ นุ่นปำน 
340 สพป.ตรัง เขต 1 บ้ำนทุ่งมะขำมป้อม นำยจรูญศักดิ์ โรจน์จิรนนท์ 
341 สพป.ตรัง เขต 1 บ้ำนบกหัก นำงสำววำรัตดำ บญสุด 
342 สพป.ตรัง เขต 1 บ้ำนโพรงจระเข้ นำงสำววันดี โต๊ะค ำ 
343 สพป.ตรัง เขต 2 บ้ำนทุ่งยำง นำงทัศนีย์ เทพเนียม 
344 สพป.ตรัง เขต 2 บ้ำนหนองศรีจันทร์ นำยพัทธพงศ์ แก้วละเอียด 
345 สพป.ตรัง เขต 2 วัดทุ่งใหญ่ นำยศุภโชค สิ้นกั้ง 
346 สพป.ตรำด  บ้ำนเกร็ดใน นำงสำวสุรัฏิยำ สีมะเดื่อ 
347 สพป.ตรำด  บ้ำนโขกทรำย นำงสำวสุภัทรำ วำที 
348 สพป.ตรำด  บ้ำนเนินตะบก นำงธวัลรัตน์ ทองนิล 
349 สพป.ตรำด  วัดสะพำนหิน นำงสำวมุทิตำ แพทย์ประทุม 
350 สพป.ตรำด  อนุบำลเกำะกูด นำงนิกร ผงทอง 
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ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
351 สพป.ตำก เขต 1 บ้ำนวังไม้ส้ำน นำงสำวธัญพิชชำ บุญนะ 
352 สพป.ตำก เขต 2 บ้ำนมะเด๊ะ นำงอุไร วงษ์พีระพัฒน์ 
353 สพป.ตำก เขต 2 บ้ำนหนองบัว นำยวรพงษ์ มั่นคง 
354 สพป.ตำก เขต 2 วัดสว่ำงอำรมณ์ นำยพิษณุพงษ์ อ่ิมเอิบ 
355 สพป.นครนำยก ชุมชนวัดป่ำขะ นำยพรชัย โพเทพำ 
356 สพป.นครนำยก บ้ำนปลำยคลอง 22 นำยสัตถำมุติ รักสนิทสกุล 
357 สพป.นครนำยก บ้ำนปำกคลอง 17 นำงสำววรรณำ เฮงน้อย 
358 สพป.นครนำยก บ้ำนหัวหมอน นำงบุญจิรำ ชูพันธ์ 
359 สพป.นครนำยก วัดโคกสว่ำง นำงพัทยำ เจริญศิริ 
360 สพป.นครนำยก วัดท่ำช้ำง นำงสำวรัตนำภรณ์ อินทร์จันทร์ 
361 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดทุ่งกระพังโหม นำงนงกรำนต์ เพชรเสนำ 
362 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดปทุมทองสุทธำรำม นำงสำวบุญทิชำ ผิวอ่อน 
363 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองโพธิ์ นำงสำวจงรักษ์ ศรีทิพย์ 
364 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้ำนดงเกตุ นำงโสภำ มีจันทร์ 
365 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดน้อย นำงนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ 
366 สพป.นครพนม เขต 1 บ้ำนกกไฮ  นำยพฤติพงษ์ ชำวนำ  
367 สพป.นครพนม เขต 1 บ้ำนหนองแซง  นำงวันทิวำ มูลสำร  
368 สพป.นครพนม เขต 1 บ้ำนหนองดินแดง นำยบัญชำ โพธิ์เสนำ 
369 สพป.นครพนม เขต 2 บ้ำนแค นำยประหยัด ตีเฟ้ือย 
370 สพป.นครพนม เขต 2 บ้ำนนำหนองหวำย นำยปัญญำ สุทธิบุตร  
371 สพป.นครพนม เขต 2 บ้ำนโพนงำม  นำงสำววิชนีย์ ทศศะ  
372 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนขำมชั่งโค นำงรมิดำ จงหมื่นไวย์ 
373 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนบึงทับช้ำง นำงกนกธร ภูวิชำมัย 
374 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนพะเนำ นำงสำวจิตนำ ชูช่วย 
375 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนมะขำมเฒ่ำ(เปรมประชำรัฐวิทยำ) นำงพงษ์ชัย ศิริมำศรังษี 
376 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนหนองแจง นำยภำนุวัฒน์ ไพรเขียว 
377 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก นำยเอกชัย นำงำม 
378 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนหนองตำคง นำยนิมิต มำกกลำง 
379 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนหนองยำรักษ์-ส ำโพง นำงสำวกิ่งดำว หวังร่วมกลำง 
380 สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 บึงพญำปรำบ นำงรุ่งนภำ บุญกลำง 
381 สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 บ้ำนลุงเขว้ำ นำยสุริยำ แสนท้ำว 
382 สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 บ้ำนหนองสะแก นำยมนชัย เยื่องกลำง 
383 สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 วัดหไนองนกคุ่ม นำยณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน 
384 สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 บ้ำนกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) นำยประสิทธิ์ ขันโคกกรวด 
385 สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 บ้ำนวังโรงน้อย นำยจ ำลอง ซองผม 
386 สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 บ้ำนหมูสี นำงวัชรี ด่ำนกระโทก 
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387 สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 อนุบำลประชำรัฐสำมัคคี นำงสำวปำณิสรำ เปำวรำงกูล 
388 สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนหนองกลำงดอน นำงรำตรี เคลือบหมื่นไว 
389 สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนหนองแวง นำยฉัตรชัย ตั้งศรีทอง 
390 สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ชุมชนล ำทะเมนชัยศึกษำ นำยวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ ์
391 สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 ดอนเกตสมบูรณ์สำมัคคี นำงกนิษฐำ ช่ำงถม 
392 สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 วัดบ้ำนหนองคึม นำงปิ่นมุก สมน้อย  
393 สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 หนองข่ำวิทยำนุสรณ์ นำงศิวกำนท์ ศักดำนุศำสน์ 
394 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 บ้ำนทวดเหนือ นำงสำวสุพรรณี สุวรรณเจริญ 
395 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 บ้ำนบำงนกวัก นำยธงชัย ก ำเหนิดเพ็ชร 
396 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดทุ่งแย้ นำงปรีดำ พ่วงก่ิม 
397 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดพระเพรง นำงจินดำ มีสุวรรณ์ 
398 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดพังยอม นำงณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิ์ 
399 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนไร่ยำว นำงปนัสยำ ชัยรักษำ 
400 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนนำเกิดผล นำงเจียมพร เขียวน้อย 
401 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนนิคมวังหิน นำงสำวสิรินำรถ แววสง่ำ 
402 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนวังตลับ นำงกมลทิพย์ สงค์ด ำ 
403 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนวังวัว (แดงอุทิศ) นำงสำรภี ศรีรำม 
404 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 วัดทะเลมิตรภำพที่ 151 นำงพัชรินทร์ แผนทอง 
405 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 วัดไม้เรียง นำงนันทรัตน์ สุมล 
406 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดเกำะจำก นำยศักดิ์ชำย ตันเฉลิม 
407 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดท่ำเสริม นำงสำวเพ็ญศรี คงคำวงศ์ 
408 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชำบำล) นำยอุดร นำควำนิช 
409 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชำบำล) สิบเอกสง่ำ ด่ำนวัฒนำ 
410 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนทุ่งครั้ง นำงสุพำลิตร สมเขำใหญ่ 
411 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนบ่อกรูด นำงประภำพรรณ ทองสุช 
412 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนห้วยทรำยทอง นำยบุญชนะ สิริกำญจน์ 
413 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดประทุมทำยกำรำม นำงอรวรรณ อนุจันทร์ 
414 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบำต นำยกมล จันสว่ำง  
415 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดสวนศิขรบรรพต นำงสำววิจิตร ทลิกรรณ์ 
416 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดสำกเหล็ก นำยตะวัน พันธุ์ชูศรี 
417 สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดหลวงครู ว่ำที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร วงศ์ทิม 
418 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้ำนหำดสูง  นำยสมบัติ ล้อจงเฮง  
419 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้ำนคลองน้ ำโจน นำงสำวเบญญภำ ฉัตรธนะปรีชำ 
420 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้ำนคลองสมบูรณ์  นำยอรรถพงศ์ เลิศวิกรำนต์  
421 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้ำนปำงสวรรค์  นำงสำวชญำภำ หวลหอม  
422 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบำลชุมตำบง  นำยวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ ์ 



๑๔ 
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ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
423 สพป.นนทบุรี เขต 1 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ 

นำงสำวสุกัญญำ พ่ึงรุ่ง 

424 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นำงศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ 
425 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดโชติกำรำม นำงสุพัตรำ เหมพิจิตร 
426 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรำงค์ปรำโมทย์ นำยทวิช โคตรชมภ ู
427 สพป.นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนลำเวง นำยมะพอลี ปะดอ 
428 สพป.นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนศำลำลูกไก่ นำยนริศ นิมล 
429 สพป.นรำธิวำส เขต 2 บ้ำนปะปอม นำงล ำดวน บัวหอม 
430 สพป.นรำธิวำส เขต 3 บ้ำนตำโงะ นำงนูรีฮำน หะยีสำแล๊ะ 
431 สพป.น่ำน เขต 1 บ้ำนดอนหล่ำยทุ่ง  นำงสำวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล  
432 สพป.น่ำน เขต 1 บ้ำนนำก้ำ  นำงอัจฉรำ สีโสภำ  
433 

สพป.น่ำน เขต 1 บ้ำนหำดเดิด  
นำงอ ำไพพรรณ แสนบูรณะ
พันธ์  

434 สพป.น่ำน เขต 2 บ้ำนเสี้ยว  นำยเอกสิทธิ์ กำญจนจันทร์  
435 สพป.น่ำน เขต 2 เพียงหลวง 7  นำงณัฐชยำ พันธุลี 
436 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  บ้ำนกลันทำวิทยำ นำยวิศิษฐ สำยจันทร์หอม 
437 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนกุดใหญ่ นำงพรทิพย์  วรรณทวีเกียรติ 
438 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนโคกกี่ นำงสำวล ำดวน ทุยประโคน 
439 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนโคกขม้ินพัฒนำ นำยกิตติ  เตชะนอก 
440 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนโชคกรำด นำงสำวศิรำณ ีศักรินพำนิชกุล 
441 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนโนนสว่ำง นำงอภิญญำ ฌำนวุฒิพงศ์ 
442 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนปรำสำท นำงยุวดี  เหล่ำจิรำนุวัฒน ์
443 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนไพรวัลย์น้อย นำงสุภำพร ขุนงำมข ำ 
444 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนล ำดวน นำงรัชนีวรรณ  พิสำรัมย์ 
445 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนหนองบอน นำงเพ็ญศิริ  สำยจันทร์หอม  
446 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้ำนหนองพลวง นำยไพชัน  ขุนำพรม 
447 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนหูท ำนบ นำยสมบัติ สว่ำงศรี 
448 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้ำนโคกกุง นำยสมพร แปไธสง 
449 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้ำนโนนเพกำ นำงช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข 
450 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้ำนป่ำหนำม นำงสำวกนกกำญจน์ ฉวีวงศ์ 
451 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดธำตุ นำยอนุชิต เอกำ 
452 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดวงษ์วำรี นำงจิญห์จุฑำ ยุวรรณะ  
453 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดวรดิษฐ์ นำงน้ ำค้ำง โชยรัมย์ 
454 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสุคันธำรมย์ นำยชนำ โค่งพิมำย 
455 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สำมัคคีเทพอ ำนวย นำงกฤษณำ เกลียววงศ์ 
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456 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อนุบำลบ้ำนใหม่ไชยพจน์ นำยธีรพัฒน์ แก้วพลงำม  
457 สพป.ปทุมธำนี เขต 1 บำงโพธิ์เหนือ นำงวรำพร พงษ์ปลัด  
458 สพป.ปทุมธำนี เขต 2 วัดรำษฎรบ ำรุง นำยจ ำลอง จันทร์รุ่งเรือง 
459 สพป.ปทุมธำนี เขต 1 บ้ำนปำกเหมือง นำยวสันต์ สืบสุทธำ 
460 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้ำนส ำโหรง นำงสำวรุ่งกำนต์ สืบสุทธำ 
461 สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2  วัดใหม่พรหมสุวรรณ นำงสำวรัชภร รุ่งตั้งธนำบุญ 
462 สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2 บ้ำน กม.80 นำยทวีศักดิ์ ถึกไทย 
463 สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2 วัดจันทร์รังษีถำวร นำยกิตติชัย กิตติวีรำพัชร์ 
464 สพป.ปัตตำนี เขต 1 ต้นพิกุล นำงรัตนำ ณ ปัตตำนี 
465 สพป.ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนเตรำะหัก นำยอับดุลกำริม เจะตรง 
466 สพป.ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนบำงพำรำ นำงสำวปวีณ์กร คลังข้อง 
467 สพป.ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนลดำ นำงสำวโรสนำนี หะมิงมะ 
468 สพป.ปัตตำนี เขต 1 ประชำอุทิศบ้ำนโคกม่วง นำงโสภิต ฉิมพลีปักษ์ 
469 สพป.ปัตตำนี เขต 2 ต้นพิกุล นำยธีรนันต์ จะระแอ 
470 สพป.ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนคล้องช้ำง นำงสำวฮำสหม๊ะ อับดุลเล๊ำะห์ 
471 สพป.ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนคูวำ นำยกุรุสดี กูจิ 
472 สพป.ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนบำเงง นำยพิพัฒน์ แวบือรำเฮง 
473 สพป.ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนปำนัน นำงสำวนูรียะห์ แวบือรำเฮง 
474 สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นำยนฤพงษ์ พิมพ์ทอง 
475 สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 บ้ำนสร้ำง  (ส ำริต ภู่เงินอนุสรณ) นำงประคอง ฐิตะสุต 
476 สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 วัดสุวรรณเจดีย์ นำงอมรทิพย์ เกษรอินทร์ 
477 สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 วัดหนองบัว นำงสำวเสำวคนธ์ เจริญมังษำ 
478 สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปญัญำนุวัตรวิทยำ" นำงกันยำ เจริญถ้อย 
479 สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 สอนด ี(ประชำรัฐอนุสรณ์) นำงนิภำพร จ ำปำงำม 
480 สพป.พะเยำ เขต 2 บ้ำนสักทุ่ง นำยโสภำ นำปรัง 
481 สพป.พังงำ บ้ำนบำงติบ นำงณัชษัณ ตันติเพชรำภรณ์ 
482 สพป.พังงำ บ้ำนบำงม่วง นำงอุทัยวรรณ คงเทศ 
483 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้ำนลำนข่อย นำยขรรค์ชัย เหน็บบัว 
484 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้ำนควนหินแท่น นำยภัค ฤทธิเดช 
485 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดไทรพอน นำงวิลลำวรรณ์ กำรนำดี 
486 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังไคร้ นำยสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ 
487 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดหนองกอไผ่ นำยประกอบ บรรณำธรรม 
488 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้ำนหนองกรับ นำงวัชรินทร์ สิงหะ 
489 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบ้ำนใหม่ นำงชฎำรัตน์ โมสกุล 
490 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดปำกพิงตะวันตก นำงไพทิพย์ โกทัน 
491 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขรำษฎร์บ ำรุง นำยธรำพงศ์ สุเทียนทอง 
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ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
492 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนถ้ ำพริก นำงพิมพ์นำรำ นุปิง 
493 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนนำเปอะ นำยนิกร ซุมพุ่ม 
494 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนน้ ำตำก นำยด ำเนิน ทำบำง 
495 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนหนองหิน นำยสิงห์เพชร สุทธิ 
496 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดหินลำด นำยกิจ พำนทอง 
497 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้ำนดอนนำลุ่ม  นำงวริสญำ พิมพ์สวัสดิ์ 
498 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้ำนท่ำเสลำ นำยวีระพงศ์ สว่ำงลำภ 
499 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้ำนสระพัง นำงสำวเยำวภำ ป้อมปรำณี 
500 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชำวไร่ นำยพร เกำทัณฑ์ทอง 
501 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนท่ำหัวลบ นำงรัตนำ มณฑลเพชร 
502 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้ำนกกจั่น นำยบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง 
503 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้ำนหัวนำ นำยสมชำย นอนำ 
504 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนท่ำโก นำยพิฑูรย์ อุตม์อ่ำง 
505 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนสักหลง นำยบุญลือ มูลคลัง 
506 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนหัวนำ นำยสมศักดิ์ บุญทับ 
507 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนดำดอุดม นำงจิรัชญำ สนธิญำติ 
508 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนท่ำโรง นำงสำวขนิษฐำ พงษ์เกษตรกรรม 
509 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนน้ ำร้อน นำยไพโรจน์ ศรีเพ็ง 
510 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนโปร่งบุญเจริญ นำยสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล 
511 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนรังย้อย นำงสำวธำรำลักษณ์ ศรีสุข 
512 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนไร่เหนือ นำงจันทิรำ ประสำนทอง 
513 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนหนองคล้ำ นำงสำวกัญญำภัท ลำยหีด 
514 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนหนองบัวขำว นำยจุลภำลัน์ พุทธชำดิ 
515 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนหนองสะแก นำงสำววิภำพร ซำทอง  
516 สพป.ภูเก็ต บ้ำนกู้กู นำยชรินทร์ ชังอินทร์ 
517 สพป.ภูเก็ต บ้ำนบำงคู นำยมนตรี อำรีรำษฎร์ 
518 สพป.ภูเก็ต บ้ำนบำงทอง นำยสิทธิโชค พรพล 
519 สพป.ภูเก็ต บ้ำนพำรำ นำยวิชัย สุริพล 
520 สพป.ภูเก็ต บ้ำนม่ำหนิก นำงสำวอรุณี สิริสมอภำค 

521 สพป.ภูเก็ต อนุบำลภูเก็ต นำงภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ 
522 สพป.ภูเก็ต อนุบำลภูเก็ต ว่ำที่ร้อยตรีวชิรพันธ์ บุญณมี 
523 สพป.มหำสำรคำม เขต 2 บ้ำนนำเลำ นำยเฉลมิเกียรติ ภัทรำบุญญำกุล 
524 สพป.มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนเลิงใต้ นำงเพ็ญศรี กองเกิด  
525 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อแพวิทยำ นำงสิริรัตน์ ศรีโพธำ  
526 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่ต้อบเหนือ  นำงสำวจรูญศรี งำมสมบัต ิ 
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527 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่สุ นำงสำวบุญญำภำ ค ำผำง 
528 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้นห้องข่ำหนองเสือตำย นำยชุมพล ฝูงใหญ่ 
529 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้ำนหนองบกโนนสวำท นำยชัยวิชิต ทันพรม 
530 สพป.ยโสธร เขต 2 นำจำเจริญวิทย์ นำงสำวเริงฤทัย เถำว์ที 
531 สพป.ยะลำ เขต 1 บ้ำนจะกว๊ะ นำยอำหำมะ สะอะ 
532 สพป.ยะลำ เขต 2 นิคมสรำ้งตนเองพัฒนำภำคใต้ 13 นำงสำวเสำวภำงค์ มโนภักด ี
533 สพป.ยะลำ เขต 2 บ้ำนซีเยำะ นำยสุพงศ์ศักดิ์ อุดม 
534 สพป.ยะลำ เขต 2 บ้ำนตะบิงติงงีสำมัคคี นำงสุมำลี วัฒนำ 
535 สพป.ยะลำ เขต 2 บ้ำนตำชี นำงสำวลัดดำวัลย์ ยอดพิทักษ์ 
536 สพป.ยะลำ เขต 2 บ้ำนนิบง นำยเสรี วำจ ิ
537 สพป.ยะลำ เขต 2 บ้ำนวังส ำรำญ นำงวำริน ชูสุวรรณ 
538 สพป.ยะลำ เขต 2 บ้ำนตันหยง นำยพิชัย คงศรี 
539 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนดงสิงห ์(ด ำรงรำษฎรส์ำมัคคี) นำยสุวิทย์ จันทร์เสถียร 
540 สพป.ระนอง บ้ำนทองหลำง นำงวำสนำ เพชรสุข 
541 สพป.ระนอง บ้ำนบำงกล้วยนอก นำงเบญจพร ถิ่นบ้ำนใหม่ 
542 สพป.ระนอง บ้ำนบำงขุนแพ่ง นำงจินดำ นำมโพธิ์ชัย 
543 สพป.ระนอง บ้ำนปลำยคลอง นำงปรำณี จำรุมุช 
544 สพป.ระนอง บ้ำนล ำเอียง นำงดวงพร รอดคุ้ม 
545 สพป.รำชบุรี เขต 1 บ้ำนโกรกสิงขร นำยกษิตินำถ ค ำษร 
546 สพป.รำชบุรี เขต 1 บ้ำนตะโกล่ำง นำงสำวทษวรรณ ปิ่นทอง 
547 สพป.รำชบุรี เขต 1 บ้ำนท่ำมะขำม นำงอำพรทิพย์  เอ้ือประเสริฐ 
548 สพป.รำชบุรี เขต 1 บ้ำนวังปลำ นำงสำวจำรุพันธ์ พ่ึงรัตน์ 
549 สพป.รำชบุรี เขต 1 วัดดอนตะโก (วังประชำรัฐอุปถัมภ์) นำงสำวกำนต์นภัส กลับเครือ 
550 สพป.รำชบุรี เขต 1 วัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์รำษฎร์บ ำรุง) นำงสำวชยำน์  โตวิเศษ 
551 สพป.รำชบุรี เขต 2 วัดชัยรัตน์ นำงนวลนภำ ค ำกลิ่น 
552 สพป.รำชบุรี เขต 2 วัดดอนเซ่ง นำงสุทิสำ สุธำบูรณ์ 
553 สพป.รำชบุรี เขต 2 วัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชำสรรค์) นำงกำญจนำ อำจมังกร 
554 สพป.ลพบุรีเขต1  บ้ำนเขำดิน  นำงสำวผกำวรรณ เอกวัฒน์  
555 สพป.ลพบุรี เขต 1  บ้ำนโคกสะอำด  นำงสำวภำวนำ วงศ์เพ็ญทักษ์  
556 สพป.ลพบุรี เขต 1  บ้ำนท่ำม่วง  นำงสำวปำจรีย์ วิเศษชัย  
557 สพป.ลพบุรี เขต 1  วัดเทพอ ำไพ  นำงศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ  
558 สพป.ลพบุรี เขต 1  วัดวังหัวแหวน  นำงสำวจิตติมำ ธรรมรำชำ  
559 สพป.ลพบุรี เขต 1  วัดสระกระเบื้อง  นำงอรัญญำ ทองทำสี  
560 สพป.ลพบุรี เขต 1  วัดหนองคู นำงพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรื  
561 สพป.ลพบุรี เขต 1  วัดหนองคู นำงอ ำไพวรรณ เนตรสุวรรณ  
562 สพป.ลพบุรี เขต 1  วัดหลวงท้ำยตลำด นำงสำวชุติมำ พรหมรักษำ  



๑๘ 
 

เกียรติบัตร ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
563 สพป.ลพบุรี เขต 2 บ้ำนห้วยสำรำม นำงวำสนำ น้ ำเพ็ชร  
564 สพป.ล ำปำง เขต 1 อนุบำลล ำปำง(เขลำงค์รตัน์อนุสรณ์) นำงแคทรียำ หลักมั่น 
565 สพป.ล ำปำง เขต 2 บ้ำนสำมขำ นำงหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ 
566 สพป.ล ำปำง เขต 3 บ้ำนทุ่งผึ้ง  นำยทศพร สิงห์แก้ว  
567 สพป.ล ำปำง เขต 3 บ้ำนแม่สุขใน นำงสมหมำย พงษ์กองเงิน 
568 สพป.ล ำพูน เขต 1 บ้ำนฉำงข้ำวน้อย นำงสำยสุนีย์ ชวพงศ์ 
569 สพป.เลย เขต 1 บ้ำนกกชุมแสง นำงโสภำพร เสนีย์โสตร 
570 สพป.เลย เขต 1 บ้ำนแก่งปลำปก นำยสุนทร แดนดี 
571 สพป.เลย เขต 1 บ้ำนเสี้ยว นำงศิวยำ รักคง 
572 สพป.เลย เขต 2 บ้ำนพองหนีบ นำงสำยชล เป๋ำสูงเนิน 
573 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนจิกกะลำ นำยนำวิน สีหำบุตร  
574 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เคียงศิริบ้ำนโพธิ์ทอง  นำยสุชนะชัย ค ำเสียง 
575 สพป.สกลนคร เขต 1 เชิงชุมรำษฎ์นุกูล นำยชัญโญ ใครบุตร 
576 สพป.สกลนคร เขต 1 นำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล นำยปำรณทัตต์ แสนวิเศษ 
577 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้ำนกดุแข้ นำงศิริวรรณ พลเศษ 
578 สพป.สกลนคร เขต 1 อนุบำลโพนนำแก้ว นำงสำวญำสุมินทร์ นนทมำตร 
579 สพป.สงขลำ เขต 2 บ้ำนปลำยละหำน นำงสำวพิมพ์สุจี นวลขวัญ 
580 สพป.สงขลำ เขต 2 วัดโคกม่วง นำงสำวจิรำพิชญ์ ขวัญพรหม 
581 สพป.สงขลำ เขต 2 วัดท่ำนำงปอม (อุดมสำธุกิจออุปถมัภ์) นำงพัชรีย์ คีรีโชติ 
582 สพป.สงลำ เขต 3 นิคมสร้ำงตนเองเทพำ 4 นำงสำวเครือวัลย์ จันทสุบรรรณ 
583 สพป.สงลำ เขต 3 บ้ำนตำแปด นำงพรลภัสส์ แซ่วุ่น 
584 สพป.สงลำ เขต 3 วัดปริก นำงสำวกรองกำญจน์ เรือนแก้ว 
585 สพป.สตูล บ้ำนคลองสองปำก นำงยำวิระ หลังปูเต๊ะ 
586 สพป.สตูล บ้ำนตันหยงอุมำชัยพัฒนำ นำยทวีวัฒน์ สำยัน 
587 สพป.สตูล บ้ำนบำกันโต๊ะทิด นำยสมำน บิลละเต๊ะ 
588 สพป.สตูล บ้ำนปลักหว้ำ นำงอรุนำ ตำเดอิน 
589 สพป.สตูล บ้ำนห้วยไทร นำงถนอมสุข ผิวเหลือง 
590 สพป.สตูล ผังปำล์ม 3 นำงศรีสุดำ รัตนะ 
591 สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 คลองสะบัดลำก นำงพชรำ ทองบุญเรือง 
592 สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 บ้ำนท้องคุ้ง นำงสำวลักขณำ เพ็งรักษ์ 
593 สพป.สมุทรสงครำม บ้ำนดอนจั่น นำงสำวอนุสำ คุ้มสมบัติ 
594 สพป.สมุทรสำคร บ้ำนคลองตัน นำงวรรณกร ทวีแก้ว 
595 สพป.สมุทรสำคร บ้ำนชำยทะเลบำงกระเจ้ำ นำงสำวรัติยำ กำหลง 
596 สพป.สมุทรสำคร บ้ำนดอนไผ่ นำงสำวกำญจนำ สิริวงศำวรรธน ์
597 สพป.สมุทรสำคร บ้ำนท้องคุ้ง นำงสำวอรวรรณ เฮ้ียนชำศรี 
598 สพป.สมุทรสำคร วัดบ้ำนไร่(ประชำนุกูล) นำงสำวชนกำนต์ แสงงำม 



๑๙ 
 

เกียรติบัตร ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
599 สพป.สมุทรสำคร วัดโพธิ์แจ้(มำลีรำษฎร์บ ำรุง) ว่ำที่ร้อยตรีกฤตนัน ศริพ่ึงเงิน 
600 สพป.สมุทรสำคร วัดใหญ่จอมปรำสำท นำยประสิทธิ์ กำนดำ 
601 สพป.สมุทรสำคร อนุบำลสมุทรสำคร นำยวุฒิชัย สุริยะสุนทร 
602 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้ำนกิโลสำม  นำงสำวลัดดำ พงษ์แก้ว  
603 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้ำนคลองปลำโด  นำงสุภำวิตำ สังข์อ่อน  
604 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้ำนคลองหินปูน นำงโกสุม ศรีคัทธะนำม  
605 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้ำนด่ำน(รำษฎร์บ ำรุง) นำงสำวจันที บุญตี  
606 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้ำนทัพหลำง ว่ำที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเฟ่ือง 
607 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้ำนป่ำระก ำ  นำงรัชนีวรรณ จรรยำดี  
608 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้ำนพระเพลิง  นำงมณี มั่งคั่ง  
609 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้ำนสี่แยก  นำงพรพนำ บัวอินทร์  
610 สพป.สิงห์บุรี เขต 1 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ นำงอุดมพร ตำระกำ  
611 สพป.สิงห์บุรี เขต 1 วัดโบสถ์  นำงสำวณัฐิกำนต์ รักนำค 
612 สพป.สุโขทัย เขต 1  จันทน์ (ลอมรำษฎบ ำรุง) นำยปัญญำ  นิใจ 
613 สพป.สุโขทัย เขต 1  บ้ำนกง (รำษฎร์อุทิศ)  นำยณรงค์ ภำคภูมิ 
614 สพป.สุโขทัย เขต 1  บ้ำนตริ่งชัน นำยโสรส รอดประดิษฐ์ 
615 สพป.สุโขทัย เขต 1  บ้ำนน้ำเชิงคีรี นำงอุไรวรรณ โพธิ์นำค 
616 สพป.สุโขทัย เขต 1  บ้ำนวังขวัญ นำงปัญจพร แสงเมือง 
617 สพป.สุโขทัย เขต 1  บ้ำนหนองไม้กอง นำยชัชพล โพธิทำ 
618 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้ำนห้วยโป ้ นำยสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ 
619 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้ำนบำงกุ้ง  นำงสำวกรรวี โพธิ์ทอง  
620 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บ้ำนเขำชำนหมำก  นำงพัฒนีพร ทองลิ้ม  
621 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดดอนมะเกลือ  นำงรัชฎำ พงษ์ประยูร  
622 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดดอนมะนำว  นำงลักขณำ ใจเที่ยงกุล  
623 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดสองพ่ีน้อง  นำงอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์  
624 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อนุบำลบ้ำนท่ำพระยำจักร  นำงศิริรัตน์ แย้มขยำย  
625 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อำทรสังขะวัฒนะ2  นำงดำวรุ่ง ตำลเพชร  
626 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บ้ำนทุ่งนำตำปิ่น นำงวิลำวรรณ อุ่นรัศมีวงศ ์ 
627 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บ้ำนหนองตำแก้ว  นำงสำวสนอง บุญสุข  
628 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บ้ำนหนองผื่อ  นำยชัฏณัฐพนธ์ สุขประเสริฐ  
629 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนดอนมะกอก นำงปรียำสิณีเนตร เพลินแก้ว 
630 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนอู่ตะเภำ นำงจุฬำลักษณ์ โสภำผล 
631 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 บ้ำนคลองโร นำงสำวปวิชญำ สินน้อย 
632 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 บ้ำนยวนปลำ นำยวิสุทธิ์ จันทร์ปำน 
633 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 บ้ำนหัวสะพำนมิตรภำพที่ 217 นำงสำวมลฤดี บัวชุม 
634 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 วัดเกษมบ ำรุง นำงผกำ สำมำรถ 



๒๐ 
 

เกียรติบัตร ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
635 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนผักไหม  นำงมณฑิรำ หลักค ำ 
636 สพป.สุรินทร์ เขต 2  บ้ำนโพนทำ นำงสำวขชุติญำ ยำนะสำร 
637 สพป.สุรินทร์ เขต 2  บ้ำนสวนหม่อน นำยณัฐทกร บุญอ้ิง 
638 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้ำนท ำนบ นำงประดับ สอดศรีจันทร์  
639 สพป.สุรินทร์ เขต 3 จังเอิดหนองแมว นำงประภำวดี บุญเยี่ยม 
640 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้ำนเกำะตรวจ  นำยณัฎฐวี สุขแสวง  
641 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้ำนโนนทอง  นำงกนกพร สร้อยจิต  
642 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้ำนยำง(สำรกิจรำษฎร์วิทยำ) นำยสมพร จันทร์ไทย 
643 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้ำนล ำดวน นำงสำวกันยณัฐ บัวสำย 
644 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้ำนเสกกอง  นำยวิชัย สำรสุข  
645 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บึงวิทยำคำร นำงพนำรัตน์ หำญมำนพ 
646 สพป.สุรินทร์ เขต 3 มหำรำช 4 นำงลักษณำวดี กระจ่ำงจิตร 
647 สพป.หนองคำย เขต 1 ไทยรัฐวิทยำ (เชือกหม้วยวิทยำ) นำยเอนก จันทรเสนี  
648 สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 นิคมสงเครำะห์3 นำงสุภิญญำ วงษำม 
649 สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 บ้ำนหนองด้วงวังประทุม นำยสุพินิจ ปะวะลัง 
650 สพป.อ่ำงทอง วัดไทรย์นิโครธำรำม(วินิตประชำสรรค์) นำงสำวเกศอุมำ นำควำรี  
651 สพป.อ่ำงทอง วัดมะขำม(วิบูลย์อุปถัมภ์) นำยปัญญำ ลำวัลย์  
652 สพป.อ่ำงทอง วัดสระเกษ  นำยสมพงษ์ เมืองวัฒนะ  
653 สพป.อ่ำงทอง วัดอรัญญิกำวำส  นำงสรวีย์ น ำสินวิเชษฐ์ชัย  
654 สพป.อ ำนำจเจริญ บ้ำนนำคู นำงสำวสุจิตรำภรณ์ สำยสุด 
655 สพป.อ ำนำจเจริญ ป่ำติ้วป่ำเตยวิทยำสรรค์ นำงอนงค์นุช วิริยสุหทัย 
656 สพป.อ ำนำจเจริญ สำมแยกชมภูโคกเจริญยำงเครือพัฒนำ นำงสมพำนรัศมี พรมโสภำ 
657 สพป.อุดรธำนี เขต 3 บ้ำนดงพัฒนำ นำงประธูป ฉิมมำลำ 
658 สพป.อุดรธำนี เขต 3 บ้ำนท่ำบ่อยำง นำงสำวอรำภรณ์ สมบูรณ์ 
659 สพป.อุดรธำนี เขต 4 บ้ำนสร้ำงก่อ นำยวรภรพงศ์ ปันเดง 
660 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนฟำกบึง นำยบุญชู นมเนย 
661 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้ำนช ำหนึ่ง นำงนำตยำ เกตุวงศ์ 
662 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้ำนน้ ำไคร้ นำยภูษิต ช่ำงค ำ 
663 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้ำนปำกปำด นำยเสมอ นำสอน 
664 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 วัดวังกอง นำงกิตติยำพร ปิ่นเพชร  
665 สพป.อุทัยธำนี เขต 2 บ้ำนเขำน้ ำโจน นำงจินตนำ ค ำสอนจิก  
666 สพป.อุทัยธำนี เขต 2 บ้ำนท่ำชะอม  นำยวิเชียร เหล่ำเที่ยง  
667 สพป.อุทัยธำนี เขต 2 บ้ำนบุ่งฝำง นำงวิพำวดี สุวรรณเพชร  
668 สพป.อุทัยธำนี เขต 2 ห้วยขำแข้งวิทยำคม นำงสำวมยุรี นำรั้ง  
669 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 บ้ำนทุ่มชุมน้อยหมองจำมวิทยำ นำยวรวิทย์ โสภำพันธ์ 
670 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 บ้ำนสร้ำงถ่อ นำยธนพจน์ พลสวัสดิ์ 
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ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
671 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ปทุมวิทยำกร นำยเสมอ สร้อยค ำ 
672 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนนำตำลเหนือ นำยศรำวุธ ศรีเจริญ 
673 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนนำส้มมอ ว่ำที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบรำณ 
674 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนพะไล นำงสำวพูลทรัพย์ กัณหำชำติ 
675 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 3 นำงำม(ผลแก้วอุปถัมภ์) นำงสำวรนิษฐำ เอ้ืองศิริรัตน์ 
676 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนวังพอก นำงสำวอรวรรณ ส ำเภำ 
677 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนหนองขุ่น นำงสังวำลย์ ประพรม 
678 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 5 บ้ำนโนนสว่ำง นำงสำยสมร เคหำรมย์ 
679 สพป.อุบลรำชธำนี เขต 5 บ้ำนหนองบัวหลวง นำยทองใบ บึงโบก 
680 สพม. เขต 1 จันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม นำงวรินพร เจริญแล้ว 
681 สพม. เขต 1 ชิโนรสวิทยำลัย นำยวิเชียร ชุมิมำสกุล 
682 สพม. เขต 1 ปัญญำวรคุณ นำงศิริรัตน์ ยอดโตมร 
683 สพม. เขต 1 ปัญญำวรคุณ นำงสำวนภำพร วงศ์พุทธำ 
684 สพม. เขต 1 ปัญญำวรคุณ นำยขวัญชัย ไกรธรรม 
685 สพม. เขต 1 มัธยมวัดดำวคนอง นำยรำเมศ มุสิกำนนท์ 
686 สพม. เขต 1 โยธินบูรณะ2 (สุวรรณสุทธำรำม) นำงอมรรัตน์ โพธิตำปะนะ 
687 สพม. เขต 1 รำชนนัทำจำรย์สำมเสนวทิยำลยั 2 นำยกิตติศักดิ์ สมพล 
688 สพม. เขต 1 วัดน้อยนพคุณ นำยพรชัย ธนปำรมีกุล 
689 สพม. เขต 1 วัดรำชโอรส นำงสำวสุชีรำ ทับทิมขำว 
690 สพม. เขต 1 สตรีวิทยำ นำงจิมำรัตน์ ปุญญปัญญำ 
691 สพม. เขต 1 สันติรำษฎร์วิทยำลัย นำยสุพจน์ จันตรำชู 
692 สพม. เขต 1 สำยปัญญำฯ นำยณฐพรรษ พู่พวง 
693 สพม. เขต 1 สุวรรณำรำมวิทยำคม นำงจริยำ มหำเทียร 
694 สพม. เขต 1 อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย นำงจันทรำ ประภัศร 
695 สพม. เขต 1 อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย นำงสำวเอ้ือมพร วอนยิน 
696 สพม. เขต 1 อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย นำยสำยัณห์ ต่ำยหลี 
697 สพม. เขต 1 อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นำงลัดดำ เจียมจูไร 
698 สพม. เขต 2 รัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน นำงเตือนใจ ปิ่นนิกร 
699 สพม. เขต 2 รำชด ำริ นำงสำววรรณภำ ทองสีไพล 
700 สพม. เขต 2 รำชด ำริ นำยธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ 
701 สพม. เขต 2 รำชด ำริ นำยมนตรี รัตนพจน์ 
702 สพม. เขต 2 วชิรธรรมสำธิต นำงปำนทิพย์ สุขเกษม 
703 สพม. เขต 2 วชิรธรรมสำธิต นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ 
704 สพม. เขต 2 เศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ นำยประพนธ์ หลีสิน 
705 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหำพฤฒำรำม  

ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
นำงวิรตี ชมภูจิต 
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ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
706 สพม. เขต 4 ธัญบุรี นำงสุชำวดี สุทธิวำนิช 
707 สพม. เขต 4 นวมินทรำชินูทิศ 

สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี 
นำงสำวสุพชำต ชุ่มชื่น 

708 สพม. เขต 4 พระพุทธบำท "พลำนุกูลวิทยำ" นำยธนำพล จีรเดชภัทร์ 
709 สพม. เขต 4 สวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต นำยอ ำนำจ จันทร์พำงำม 
710 สพม. เขต 4 สำยปัญญำรังสิต นำยวีระพงค์ ประดิษฐ์ 
711 สพม. เขต 4 หนองโดนวิทยำ นำยสุชำติ กรดงำม 
712 สพม. เขต 7 คลองน้ ำใสวิทยำคำร นำงสุมำลี รำมฤทธิ์ 
713 สพม. เขต 7 ร่มเกล้ำวัฒนำนครฯ นำยชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ 
714 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดำภิเษก นำงสมพิศ ส ำเนียงแจ่ม 
715 สพม. เขต 8 ปำกท่อพิทยำคม นำยวินัย พุ่มบุญทริก 
716 สพม. เขต 9 บำงเลนวิทยำ นำงวรรณี ภิรมย์ค ำ 
717 สพม. เขต 9 บำงเลนวิทยำ นำงสำวโสพัส ทองรอด 
718 สพม. เขต 9 สรวงสุทธำวิทยำ นำงศุภ์พัฒนิยำ ปรีดิวรำรัตน์ 
719 สพม. เขต 10 ชะอ ำคุณหญิงเนื่องบุรี นำยกิตติชัย มำทอง 
720 สพม. เขต 10 เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี  นำงกมลวรรณ เกียร์ช 
721 สพม. เขต 10 พรหมำนุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี นำงขวัญรุ่ง นุ่มเมือง 
722 สพม. เขต 10 เมธีชุณหะวัณวิทยำลัย นำงวิไล ออกกิจวัตร 
723 สพม. เขต 10 วัดแก้วเจริญอ ำนวยวิทย์ นำยสมชัย จ ำปำเทศ 
724 สพม. เขต 10 วัดบำงกะพ้อม (คงลำภยิ่งประชำนุสรณ)์ นำงสำวสุจิตรำภรณ์ ดวงจันทร์ 
725 สพม. เขต 10 อัมพวันวิทยำลัย นำงสำวทัศนำ จรจวบโชค 
726 สพม. เขต 10 อัมพวันวิทยำลัย นำยประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ 
727 สพม. เขต 10 อัมพวันวิทยำลัย นำยสมเกียรติ รั้วมั่น 
728 สพม. เขต 11 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ธำนี นำงภัทรภร พุทธรัตน์ 
729 สพม. เขต 11 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ธำนี นำงสำวรัญจวนศรี ทุนไชยรักษ์ 
730 สพม. เขต 11 เขำพนมแบกศึกษำ นำงจิรวรรณ คุ้มพร้อม ส ำลีพันธ ์
731 สพม. เขต 11 คลองฉนวนวิทยำ นำงพรทิพย์ นุกูลกิจ 
732 สพม. เขต 11 คีรีรัฐวิทยำคม นำยภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ 
733 สพม. เขต 11 ชัยบุรีพิทยำ นำงดวงฤทัย ทองแก้วเกิด 
734 สพม. เขต 11 ตะกุกใต้ศึกษำ นำยบุญเลิศ ทองชล 
735 สพม. เขต 11 ท่ำชนะ นำยสุรศักดิ์ อักษรสำร 
736 สพม. เขต 11 บ้ำนเสด็จพิทยำคม นำงสำวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร 
737 สพม. เขต 11 พรุพีพิทยำคม นำยจีรศักดิ์ เดชเกิด 
738 สพม. เขต 11 สุรำษฎร์พิทยำ นำยนฤชำติ สุวรรณพร 
739 สพม. เขต 12 เฉลิมพระเกียรตฯิ นครศรีธรรมรำช นำงสำวพัชรำพร ทวยสงฆ์ 
740 สพม. เขต 12 เฉลิมพระเกียรตฯิ นครศรีธรรมรำช นำยสุภำพ เต็มรัตน์ 
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ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
741 สพม. เขต 12 ท่ำนครญำณวโรภำสอุทิศ นำงวันดี แป้นสุข ฮอฟสตำด 
742 สพม. เขต 12 นำขยำดวิทยำคำร นำงสำวภิรัญญำ อินถิติ 
743 สพม. เขต 12 บำงแก้วพิทยำคม นำงพรเพ็ญ แปวประเสริฐ 
744 สพม. เขต 12 โศภนคณำภรณ์ นำยเกียรติศักดิ์ บุญรวบ 
745 สพม. เขต 12 สตรีพัทลุง นำงสำวกำญจนำ เดชสม 
746 สพม. เขต 12 หัวไทรบ ำรุงรำษฎร์ นำยคีรี มำกสังข์ 
747 สพม. เขต 15 นรำสิกขำลัย นำยอำนนท์ เพชรกำญจนมำลำ 
748 สพม. เขต 16 ก ำแพงวิทยำ นำงปณิตำ สฤษฎีพืชพันธ์ 
749 สพม. เขต 16 ก ำแพงวิทยำ นำงมิลินทร์ พนมอุปกำร 
750 สพม. เขต 18 คลองก่ิวยิ่งวิทยำ นำงอัญชลี  อิสสรำรักษ์ 
751 สพม. เขต 18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ นำยจ ำนง  ยินดี 
752 สพม. เขต 18 บ้ำนบึง "อุตสำหกรรมนุเครำะห์" นำงสำวสมปอง  โพธิ์ศรี 
753 สพม. เขต 18 บ้ำนบึง "อุตสำหกรรมนุเครำะห์" นำงสำวอำรีรัตน์  แสงหิรัญ 
754 สพม. เขต 18 พนัสพิทยำคำร นำงสำวธีรนำถ  แก้วทุย 
755 สพม. เขต 18 พนัสพิทยำคำร นำยอัมพร  อิสสรำรักษ ์ 
756 สพม. เขต 18 มำบตำพุดพันพิทยำคำร นำงอัจฉรำ  นิตยวัน 
757 สพม. เขต 18 มำบตำพุดพันพิทยำคำร นำยพรศักดิ์  ทิพย์วงษ์ทอง 
758 สพม. เขต 18 แสนสุข นำงณัฏฐกำนต์  โกจันทึก 
759 สพม. เขต 18 หนองใหญ่ศิริวรวำทวิทยำ นำงกฤตติกำ  เบญจมำลำ 
760 สพม. เขต 18 อุทกวิทยำคม นำงณัฐชำ  จันทร์ดำ 
761 สพม. เขต 19 เซไลวิทยำคม  นำงสำวธิดำรัตน์ พจนธำนี 
762 สพม. เขต 19 นำอ้อวิทยำ  นำงยุพำ แสนเมือง  
763 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนวิทยำคำร นำยณัฐชภัทร สุรำช 
764 สพม. เขต 20 ทุ่งฝนวิทยำคำร นำยนวมินทร์ นันตะริ 
765 สพม. เขต 22 ดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ นำยอิทธิพล พลเหี้ยมหำญ 
766 สพม. เขต 22 นำแกสำมัคคิทยำ นำยบรรจง ศรีประเสริฐ 
767 สพม. เขต 22 ผำเทิบวิทยำ นำยวิษณุกร จันทรำ  
768 สพม. เขต 22 พระซองสำมัคคีวิทยำ นำงสำวกัญญำภัค พ่อสีชำ 
769 สพม. เขต 23 บ้ำนม่วงพิทยำคม นำยกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 
770 สพม. เขต 23 บ้ำนม่วงพิทยำคม นำยสุริเยนทร์ วงศ์ภำค ำ 
771 สพม. เขต 23 บ้ำนม่วงพิทยำคม นำยอภิรัฐ แสงลี 
772 สพม. เขต 24 แก้วเสด็จพิทยำคม นำงกุสุมำวดี พลเรืองทอง 
773 สพม. เขต 24 ค ำม่วง นำงจำรุวรรณ รัตนมำลี 
774 สพม. เขต 24 นำไคร้พิทยำสรรพ์ นำงทวีภรณ์ วรชิน 
775 สพม. เขต 24 ร่องค ำ นำยพูลศิลป์ อ่อนไสย 
776 สพม. เขต 24 สมเด็จพิทยำคม นำงสำวเทียนทอง ดีรักษำ 



๒๔ 
 

เกียรติบัตร ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
777 สพม. เขต 25 บ้ำนแฮดศึกษำ นำยบุญเหลือ  ทองอ่อน 
778 สพม. เขต 25 มัธยมโพนเพ็ก นำยอดุล  อิงแก้ว 
779 สพม. เขต 27 กู่กำสิงห์ประชำสรรค์ นำงสำวสุนิษำ บัวดง 
780 สพม. เขต 27 ดูกอ่ึงประชำสำมัคคี นำยจตุพล ไกรยบุตร 
781 สพม. เขต 27 ผำน้ ำทิพย์วิทยำ นำยชฤทธิ์ แก้วมณี 
782 สพม. เขต 27 ผำน้ ำทิพย์วิทยำ นำยไพรวัลย์ สมภูงำ 
783 สพม. เขต 27 สูงยำงวิทยำประชำสรรค์ นำยภูวนำท ค ำพมัย 
784 สพม. เขต 27 เหล่ำหลวงประชำนุสรณ์ นำยสุนทร สีหำนำม 
785 สพม. เขต 28 ประสำนมิตรวิทยำ นำยบุรินทร์ สุดใจ 
786 สพม. เขต 28 ผักไหมวิทยำนุกูล นำยจิตตำนำถ สิงห์โต 
787 สพม. เขต 28 ละทำยวิทยำ นำยปิยะวุฒิ ศรีชนะ 
788 สพม. เขต 30 คอนสำรวิทยำคม นำยบุญส่ง อยู่นอก 
789 สพม. เขต 30 นำงแดดรังชมภูวิทยำ นำงสำวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร 
790 สพม. เขต 30 นำหนองทุ่มวิทยำ นำยปิยะพล เถื่อนพำชิน 
791 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยำ นำยนิพนธ์ อำจนิยม 
792 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยำ นำยพงศธร โต๊ะงำม 
793 สพม. เขต 30 ภักดีชุมพลวิทยำ นำยศักดำ ชัยภัย 
794 สพม. เขต 30 สำมหมอวิทยำ ว่ำที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว 
795 สพม. เขต 31 จักรำชวิทยำ นำงสำวบุญไพร หมู่ทองหลำง 
796 สพม. เขต 31 รำชสีมำวิทยำลัย นำงพุทธิภำ ศักดิ์ทินวัฒน์ 
797 สพม. เขต 32 ชุมแสงพิทยำคม นำงสำววิภำวี  บุบพำพันธ์ 
798 สพม. เขต 32 พลับพลำชัยพิทยำคม นำงจำรุวรรณ  ตอนสันเทียะ 
799 สพม. เขต 32 พลับพลำชัยพิทยำคม นำยเรืองรวิศ  พำยุหะธ ำรงรัตน์ 
800 สพม. เขต 32 พุทไธสง นำงสุรำงค์ศรี  อรุณโน 
801 สพม. เขต 32 พุทไธสง นำยประชัย  พรสง่ำกุล 
802 สพม. เขต 32 สะแกพิทยำคม นำยธัชเวชช์  ศำนติบูรณ ์
803 สพม. เขต 32 ห้วยรำชพิทยำคม นำงจุไรรัตน์  แก้วพลงำม 
804 สพม. เขต 33 แตลศิริวิทยำ นำงจำรุวรรณ บุญโต 
805 สพม. เขต 33 ท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ นำงกำญจนำ พรหมบุตร 
806 สพม. เขต 33 บัวเชดวิทยำ นำงสุพิชฌำย์ เทศทอง 
807 สพม. เขต 33 ปรำสำทเบงวิทยำ นำงสำวพิจิตรำ ค ำมันตรี 
808 สพม. เขต 33 ศรีณรงค์พิทยำลัย นำยสุพิน บุญเยี่ยม 
809 สพม. เขต 34 ปำงมะผ้ำพิทยำสรรพ์ นำงเพ็ญนภำ อุดมงค์ 
810 สพม. เขต 34 อรุโณทัยวิทยำคม นำยศรันย์ วรรณรัตน์ 
811 สพม. เขต 35 กิ่วลมวิทยำ นำยจิรัฐพงศ์ สุมนะ 
812 สพม. เขต 35 เสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ นำยสุทิน คงสนุ่น 



๒๕ 
 

เกียรติบัตร ระดับผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
813 สพม. เขต 36 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์ พะเยำ 
นำงณิชญำรัตน์ ธนเฉลิมโรจน์ 

814 สพม. เขต 36 เทิงวิทยำคม นำงสุดำ นันไชยวงค์ 
815 สพม. เขต 36 สำมัคคีวิทยำคม นำงชนำนันท์ อุ่นเป็ง 
816 สพม. เขต 38 นำโบสถ์พิทยำคม นำยสนั่น วงษ์ดี 
817 สพม. เขต 39 ตรอนตรีสินธุ์ นำงสำววัฒนำ กันทำเวศย์ 
818 สพม. เขต 39 นครบำงยำงพิทยำคม นำยนิสิต เนินเพิม่พิสุทธิ์ 
819 สพม. เขต 40 ซับบอนวิทยำคม นำงสุดสวำสดิ์ ประไพเพชร 
820 สพม. เขต 40 บึงสำมพันวิทยำคม นำยสุพจน์ ประไพเพชร 
821 สพม. เขต 40 หล่มเก่ำพิทยำคม นำยวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 
822 สพม. เขต 41 สลกบำตรวิทยำ นำยณัฐพัฒน์  สำยเพ็ชร์ 
823 สพม. เขต 41 ห้วยยำวพิทยำคม นำยวิรัช วันบรรเจิด 
824 สพม. เขต 42 เขำกะลำวิทยำคม นำงชรินรัตน์ แผงดี 
825 สพม. เขต 42 หนองจอกประชำนุสรณ์ นำยปัญญำ พรหมบุตร 
 

 

เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน 
 

826 สพป.กระบี่ ชุมชนวัดนำเหนือ นำยอภิวัฒน์ วัชรำพงษ์ 
827 สพป.กระบี่ บ้ำนทะเลหอยรำษฎร์อุทิศ นำงสำวรัชนี ยำนพะโยม 
828 สพป.กระบี่ บ้ำนทะเลหอยรำษฎร์อุทิศ นำงสำวสุธิดำรัตน์ สนทมิโน 
829 สพป.กระบี่ บ้ำนทะเลหอยรำษฎร์อุทิศ นำงสำวอมรรัตน์ เกกินะ 
830 สพป.กระบี่ บ้ำนทะเลหอยรำษฎร์อุทิศ นำงสำวจุฑำมำศ มณีหล ำสะ 

831 สพป.กระบี่ บ้ำนทุ่งประสำน นำงขนิษำ รัตนเดช 
832 สพป.กระบี่ บ้ำนทุ่งประสำน นำงจิตรำ ทองรอด 
833 สพป.กระบี่ บ้ำนทุ่งประสำน นำงวันดี ไชยสุข 
834 สพป.กระบี่ บ้ำนทุ่งประสำน นำงสำวเพ็ญศิริ จันทร์ส่งแสง 

835 สพป.กระบี่ บ้ำนพรุดินนำ นำยอนิรุทธิ์ อมรแก้ว 
836 สพป.กรุงเทพมหำนคร โฆสหสโสร นำงสำวนฤมล แจ้งกิจ 
837 สพป.กรุงเทพมหำนคร อนุบำลวัดนำงนอง นำงวำสนำ เลื่อมสุทธิ 
838 สพป.กำญจนบุรี เขต 1 ชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน นำงส ำรำญ วัจนะ 
839 สพป.กำญจนบุรี เขต 1 ชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน นำงอันธิกำ มัณยำกำศ 
840 สพป.กำญจนบุรี เขต 1 บ้ำนตะเคียนงำม นำงสำวชุติมำ คล้ำยทอง 
841 สพป.กำญจนบุรี เขต 1 บ้ำนท่ำหวี นำงเรณู ส ำแดงฤทธิ์ 
842 สพป.กำญจนบุรี เขต 1 บ้ำนท่ำหวี นำงสำวปำรตี ชีวังกูล 
 

 



๒๖ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 

843 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านท่าหวี นางสาวอภิชญา ยังสันเทียะ 
844 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านทุ่งนานางหรอก (เพ็ญชาติอุปถัมภ์) นางจ าเนียน ชมสกุณี 
845 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านทุ่งนานางหรอก (เพ็ญชาติอุปถัมภ์) นายนฤนาท เอี่ยมฉ่ า 
846 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางขนิษฐา ทองเปราะ 
847 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางรุ่งสุรีย์ ใบไม้ 
848 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางวิลาวรรณ กองเนียม 
849 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางสาวเกศินี ยาทิพย์ 
850 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางสาวนภาพรรณ อุ่นก๋องแก้ว 
851 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางสาวพัชรวรรณ เจริญพร 
852 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางสาวยุพารัตน์ สุดหนองบัว 
853 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางสาวรุจาภา คงสินธุ์ 
854 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นางสุนิสา จารุจารี 
855 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นายทวี ชวดศรี 
856 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านพุเลียบ นายเอกพงษ์ ใจชาญสุขกิจ 
857 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสะแก นางสาวปภาดา สุขสวัสดิ์ 
858 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสะแก นางสาวพัชชา จิตรมั่น 
859 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านห้วยน  าโจน นางสาวจุฬาวรรณ กาญจนไตรภพ 

860 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดเขาน้อย นางสาวฉัตรไพลิน จติต์ภักดีพงศ์ 

861 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางจิรพร มาบุญ 
862 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางณภาภัช กุมการินทร์ 
863 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางมุกดา มงคล 
864 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางวราลักษณ์ ถาวรทัต 
865 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางวิมลสิริ ศิรประเสริฐกุล 
866 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางสาวนภาภรณ์ บตุรศรีทัศน ์
867 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางสาวนันทวรรณ เอื อเฟ้ือ 
868 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางสาวปาวรีย์ บณุยปรรณานนท์ 
869 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางสุนันทา วิเศษสันติกุล 
870 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นางอวยพร ศักดิ์พรหม 
871 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นายกาญจนะ ชูก้าน 
872 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นายปราโมช วงษ์พานิช 
873 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าน  าตื น นายโสลศ กรุนกรุด 
874 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่ามะขาม นางสาวแสงเดือน แก้วลอย 
875 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดบ้านยาง นางวรัญญา เมฆเคลื่อน 
876 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดบ้านยาง นางสาวจรรยาพร พยาเครือ 
877 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดบ้านยาง นางสาวลดาวัลย์ วงศ์คเชนทร์ 
878 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดบ้านยาง นางอรวรรณ ไก่แก้ว 



๒๗ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 

879 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดหนองเสือ นางศรีรักษ์ นันตะเสนีย์ 
880 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดหนองเสือ นางสาวปภาพินท์ นิยมพันธ์ 
881 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดหนองเสือ นางสาวภูษณิศา โพธิบุตร 
882 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดหนองเสือ นางสุจรรยา ประยูรมหิศร 
883 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดอนสามง่ามผิว(หงสวีณะอุปถัมภ์) นายสิทธิชัย พันนัทธี 
884 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเขาช่อง นางกรรณิการ์ ศุภกรวรากุล 
885 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเขาช่อง นางเรียม สุขขี 
886 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเขาช่อง นางวงศ์จันทร์ รุ่งกลิ่น 
887 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเขาช่อง นางสาวนารีรัตน์ แจ้งสุวรรณ์ 
888 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเขาช่อง นางสาวปภิญญาภัชร์ ตรีชะวะนันท์ 

889 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเขาช่อง นางสุดจิต วายุภาพ 
890 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเขาช่อง นางอนุสรา ทรงเจริญ 
891 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านเขาช่อง นางเอมอร มีจั่น 
892 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านโคราช นางจุฑาภรณ์ วรรณษกาญจน์ 
893 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านโคราช นางรุ่งนภา เห็นประเสริฐ 
894 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านโคราช นางสาวนันท์นัทธฉัตร ศรีวิเศษ 
895 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านโคราช นางเอื อย ทองนุ่ม 
896 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านช่อง นางสมศรี คลองน้อย 
897 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านดอนเขว้า นางสาวสุพัตรา สุดาทิพย์ 
898 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลุงใต้ นางรัญชิดา ปรางละออ 
899 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลุงใต้ นางสาวกาญดา ทองอินทร์ 
900 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลุงใต้ นางสาวณัฐรดา สายเทียน 
901 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลุงใต้ นางสาวรัชดา ก๋าอิน 
902 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลุงใต้ นางสาวศิรินภา สืบเผ่า 
903 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลุงใต้ นางสาวอารีรัตน์ ศิริฟอง 
904 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลุงใต้ นางอิฐยา พุฒิเอก 
905 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านทุ่งประทุน นางสาวโสภา ประกอบธรรม 
906 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านนาใหม่ นางวิชิตา เชื อวงศ์ 
907 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านนาใหม่ นางสาวเกศแก้ว ล าไยพงศธร 
908 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านนาใหม่ นางสาวธัญชนก ดอกพรม 
909 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านนาใหม่ นางสาววันวิสาข์ วัลลา 
910 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านนาใหม่ นายอ านาจ ศรีรัตน์ 
911 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านบึงวิทยา นางสาวสุพรรณี รุ่งกระจ่าง 
912 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านไผ่สี นางสาวพัชรี หลักเพ็ชร 
913 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านไผ่สี นางสาวภัทราวดี อ่ิมเสมอ 
914 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านไผ่สี นางสุฌาณี ด ารงค์ฤทธิ์ 
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915 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองขุย นางสมฤดี คุ้มภัย 
916 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองขุย นางสาวสุภาพันธ์ พันธุ์ภักด ี
917 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองจอก นางล าใย ปัจฉา 
918 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองจอก นางสมใจ ศาระสาลิน 
919 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองซ่อนผึ งผดุงวิทย์ นางชลธิชา เปรมปรีชา 
920 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองซ่อนผึ งผดุงวิทย์ นางสาวชวนพิศ กระต่าย 
921 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองโพธิ์ นางสาวลลิตา พิทักษ์ 
922 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองโพธิ์ นายธีรวัต เตี ยทอง 
923 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองโพธิ์ นายหัฎฐพงษ์ นิลน  าเพ็ชร 
924 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองลาน นางธิดารัตน์ นิ่มอนงค์ 
925 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองลาน นางสุนิตา ฉัตรทอง 
926 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองลาน นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง 
927 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหลุมหิน นายสันติ สว่างเมฆ 
928 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านห้วยด้วน นางสาวนงลักษณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 

929 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านห้วยด้วน นางสุชาดา ชื่นชอบการวัด 
930 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านห้วยยาง นางสุนันทา สืบบุก 
931 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านห้วยยาง นางอภิสรา ห้วยหงษ์ทอง 
932 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านห้วยยาง นางอรุณมาศ บุญฤทธิ์ 
933 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านอุโลกสี่หมื่น นางสาวนภาพร กาบัว 
934 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านอุโลกสี่หมื่น นางสาวสุปราณี ทองดอนน้อย 
935 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านอุโลกสี่หมื่น นางสาวอรวรรณ ผิวเกลี ยง 
936 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านอุโลกสี่หมื่น นางสาวอัญชรี สุกะระมณี 
937 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านอุโลกสี่หมื่น นางสุรางค์ สุทธิ 
938 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านอุโลกสี่หมื่น นายพิเชษฐ์ อินทะกอง 
939 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านอุโลกสี่หมื่น นายวัชรา เหลืองวิลัย 
940 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดเขาสามสิบหาบ นางอารี คุ้มญาติ 
941 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดอนชะเอม นางสาววิมล อยู่สถิตย์ 
942 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดอนชะเอม นางสาวสิริลักษณ์ หวองเจริญพานิช 

943 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 นางกิตติยา พิกุลทอง 
944 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 นางศิริพร คูประชามิตร 
945 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 นางสาวฑนาวัน คงทน 
946 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 นางสาวนิติกานต ์ศรีโมรา 
947 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 นางสาวพรทิพย์ เอกจิตต์ 
948 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 นายภานุพงศ์ ทรัพย์คง 
949 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 นายศุภชัย ใหม่ตา 
950 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร  าเอน นางจันทร์เที่ยง อินทร์ศวร 
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951 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร  าเอน นางสาวฉันทนา บุญทุ่ม 
952 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร  าเอน นางอังคณา วอนเพียร 
953 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร  าเอน นายวิรัช สว่างผรุณ 
954 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร) นางศิริทิพย์ อัครมณีกาญจน์ 
955 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร) นางสาวณัฐพร ศักดิ์ศรี 
956 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร) นางสาวนิชาภา วอนเพียร 
957 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร) นางสุธาสินี ทองนุ่ม 
958 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดทุ่งสมอ นางลินจง บัวซ้อน 
959 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดทุ่งสมอ นางสาวจิราภรณ์ อ่ าแจ้ง 
960 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดทุ่งสมอ นางสาวปิยะพร อินเจริญ 
961 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดทุ่งสมอ นางสาวศุภัทรา วิเศษสิงห์ 
962 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดทุ่งสมอ นางสาวอรทัย ชุมา 
963 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพังตรุ นางนุกูล กลีบทอง 
964 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพังตรุ นางศิลา พวงสดชื่น 
965 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพังตรุ นางสาวกานต์ชนิดา ศิวะประภา 
966 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพังตรุ นางสาวเกศกนก วิเศษสิงห์ 
967 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพังตรุ นางสาวปรางทิพย์ พลตรี 
968 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพังตรุ นางสาวภาวิสา กลีบทอง 
969 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพังตรุ นางสุปรานี เชียงทอง 
970 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพังตรุ นางอรุณี จันทร์อนันต์ 
971 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดพังตรุ นายกนิษฐ์ รุ่งเรือง 
972 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดสนามแย้ นางสาวกุลนันทน์ เสลาคุณ 
973 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดสนามแย้ นางสาวบุษบา โรจน์เจริญชัย 
974 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดสนามแย้ นางสาวปีย์รดา แช่มช้อย 
975 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางณัฐพัชร์ กิมน้อย 
976 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางบังอร แก่นรักษ์  
977 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางปรีญาวรรณ ช่องวารินทร์ 
978 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางมาลี กาญจนพฤกษ์ 
979 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางแวววรา จงจินากูล 
980 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางสมหมาย จันทร์บาง 
981 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางสาวเบญจภรณ์ บุญสม 
982 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางสาวรัตนชาติ คิ วสกุลกาญจน ์
983 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางสาวเรณู เจริญทัศนศิริ 
984 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางสาวสิรินภา ศิริปรุ 
985 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางสุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ 
986 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นางอุษณีย์ วงษ์บุญเพ็ง 
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987 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดส านักคร้อ นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์ 
988 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหนองปลิง นางสาวจิราภรณ์ สุทธินันท์ 
989 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหนองไม้แก่น นางสาวแหม่ม เสือสด 
990 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหนองไม้แก่น นางสาวอลิศรา อ่อศรี 
991 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดห้วยตะเคียน นางสาวกมลวัลย์ บุญจันทร์ 
992 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางเกษร ช านาญดู 
993 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางจรินทร์ ตันเจริญ 
994 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางณัฐธิดา ผลดี 
995 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางธีรญา เหงี่ยมจุล 
996 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางนิลุบล ด ารงค์ธวัชชัย 
997 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางประชุมพร โหมดงาม 
998 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางพัธยา บุนนาค 
999 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางววิลาวัลย์ พรมมา 

1,000 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางสาวเกศสุดา โชติมา 
1,001 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางสาวตะวันฉาย พิมพ์แก้ว 
1,002 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางสาวนพรดา เสลาคุณ 
1,003 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางสาววันวิษา วีระวงษ์ 
1,004 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางสาวอรชา อุดม 
1,005 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางสาวอัญชนา ลุ้ยประเสริฐ 
1,006 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางสาวอัมรา กัมปะ 
1,007 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นางอภิญญา เทิมแพงพันธ์ 
1,008 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นายนัฐวุฒิ เอมทอง 
1,009 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหวายเหนียว(ปุณสิริวิทยา) นายวสันต์ แจ้งแสง 
1,010 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดใหม่เจริญผล นางสาวโชติมา แสงศิริ 
1,011 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดใหม่เจริญผล นางสาวปาหนัน ดอนสระ 
1,012 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดใหม่เจริญผล นางสาวผกา ประเทืองบุญ 
1,013 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดใหม่เจริญผล นางสุพร สันทัด 
1,014 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดใหม่เจริญผล นายสาโรจน์ อัครมณีกาญจน์ 
1,015 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลลูกวัดแกประชาชนูทิศ นายนพดล เล็กบาง 
1,016 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางประภาศิริ จุลกิจวัฒน์ 
1,017 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางมรกต ชมชื่น 
1,018 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางสาวกิตติยา รักงาม 
1,019 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางสาวชิดชนก วันดี 
1,020 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางสาวภัทรฐินีพร พงษ์วิสุวรรณ ์
1,021 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง 
1,022 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางสาวอัญชลี เจริญสุข 
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1,023 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์ 
1,024 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ 
1,025 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา 
1,026 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี 
1,027 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย สาลี 
1,028 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลห้วยกระเจา นางสาวกัณฐริกา ทิพวรรณ 
1,029 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านถ  าดวงดึงส์ นางสาววรกมล น้อยพิทักษ์ 
1,030 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านถ  าดวงดึงส์ นายจรัญ ศรีเมฆ 
1,031 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านท่าดินแดง นางสุพัตตรา ภิรมย์โพล้ง 
1,032 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านท่าดินแดง นายกันทรกฤติ ศรเพ็ชร 
1,033 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านท่าดินแดง นายจักพันธ์ หิรัญโรจน์ 
1,034 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านนามกุย นางสาวนิพาภร ใคร่ครวญ 
1,035 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านนามกุย นางสาวเย็นจิตร ทองจิตร์ 
1,036 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านนามกุย นางสาวรสริน ทองจิตร์ 
1,037 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านนามกุย นางสาววรรณภา มัญยะหงษ์ 
1,038 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านนามกุย นางสาวสุนิศา ตุ่มศรียา 
1,039 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านนามกุย นายพยุนต์ สุขเกษม 
1,040 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านบ้องตี  นางสาวรุ่งฟ้า โคเลิศ 
1,041 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านบ้องตี  นางสาววนิชานันท์ ตันสุริยา 
1,042 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านป่าไม้สะพานลาว นางสาวขวัญชนก เพ่งพินิจ 
1,043 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านป่าไม้สะพานลาว นางสาวพิรุณ เสลานนท์ 
1,044 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านป่าไม้สะพานลาว นางสาวมะปราง อ่ าเย็น 
1,045 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านป่าไม้สะพานลาว นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณี 
1,046 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านป่าไม้สะพานลาว นางสาวสุพาณี วงศ์เสนา 
1,047 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านป่าไม้สะพานลาว นางสุรินทร์ อ่วมเจริญ 
1,048 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านพุม่วง-พุพง นางสมหวัง ต้นสมบูรณ์  
1,049 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านไร่ป้า นางพัชราภรณ์ วงศ์พนิตกุล 
1,050 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านไร่ป้า นางมาลัย ประภากมล 
1,051 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านไร่ป้า นางสาวกษมา แหนพันธุ์ 
1,052 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านไร่ป้า นางสาวนุชจรี บางโต 
1,053 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านไร่ป้า นางสาวภัคจิรา บัวผัด 
1,054 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านไร่ป้า นางสาววรรณกร กลิ่นเกา 
1,055 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านไร่ป้า นางสาวแสงเดือน แก้วสุข 
1,056 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านวังผาตาด นางสาวปัทมาพร มั่งกูล 
1,057 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านวังผาตาด นางสาววิริยา กัลยาไสย 
1,058 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านเสาหงษ์ นางสาวณัฎฐกิตติ์ เล่าทรัพย์ 
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1,059 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านเสาหงษ์ นางสุวิมล อ่อนสนิท 
1,060 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านห้วยกะทะทอง นายวิชัย สมบัติคุโณปการ 
1,061 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านห้วยเสือ นางสาวชลธิชา คงมีผล 
1,062 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านห้วยเสือ นางสาวพนารัตน์ กาฉลาด 
1,063 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านเหมืองสองท่อ นางศิริกาญจน์ รังสี 
1,064 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านเหมืองสองท่อ นางสาวนิออน ชัยวิชญ์มงคล 
1,065 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านเหมืองสองท่อ นางสาวพีรญา ศรีสมุทร 
1,066 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านเหมืองสองท่อ นางสาวรจนา จอกถม 
1,067 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านใหม่พัฒนา นางสาวขนิษฐา จ าปาทอง 
1,068 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง นางทวารัตน์ สุริยา 
1,069 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง นางนฤมล บุญพิมพ์ 
1,070 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง นางพเยาว์ จันทร์แจ้ง 
1,071 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง นางวารุณี พรมฝ้าย 
1,072 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง นางสาวขวัญมณ ีสงวนพันธ์ 
1,073 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง นางสาวนภศร ใจตรง 
1,074 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง นางสาวอรอุมา โยกันยา 
1,075 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง นางสุจิตรา มีราศี 
1,076 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดปรังกาสี นางจิราภรณ์ สิริวรรณ 
1,077 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดปรังกาสี นางสาวจิราภรณ์ ดลรัศมี 
1,078 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดปรังกาสี นางสาวภัคศรัณย์ มิตรอารีย์ 
1,079 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดปรังกาสี นางสาวมสมพิศ ธารแม้น 
1,080 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดปรังกาสี นางสาวสเมธัส ศรีชื่นอารมณ์ 
1,081 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดป่าถ  าภูเตย นางปราณี ชั นสูง 
1,082 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดป่าถ  าภูเตย นางสาวชรินทร์ทิพย์ สืบอินทร ์
1,083 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดป่าถ  าภูเตย นางสาวธัญวรรณ ค าเสาร์ 
1,084 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดป่าถ  าภูเตย นางสาวอนุสรา ดิศเจริญ 
1,085 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดป่าถ  าภูเตย นางอรอุมา ทองคลี่ 
1,086 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดป่าถ  าภูเตย นายวุฒิภัทร มัธยม 
1,087 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดป่าถ  าภูเตย สิบเอกหญิงพัชราภร บุญใหญ่ 
1,088 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สมาคมไทย-ออสเตรเลีย นางอนุสรณ์ สมบัติคูโณปการ 
1,089 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลทองผาภูมิ นางจิราพร ศรีกระภา 
1,090 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลทองผาภูมิ นางธันยพร สังขจันทร์ 
1,091 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลทองผาภูมิ นางนวลจันทร์ ธารทะเลทอง 
1,092 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลทองผาภูมิ นางลอองฝน พลอยประภา 
1,093 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลทองผาภูมิ นางละอองดาว อ่อนยิ ม 
1,094 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลทองผาภูมิ นางวันดี เรืองบุญ 
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1,095 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลทองผาภูมิ นางสาวอภิชญา สังขจันทร์ 
1,096 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลทองผาภูมิ นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารี 
1,097 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลไทรโยค นางพัทธนันท์ โสพน 
1,098 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลไทรโยค นางสาวปาลิกา อึ งพินิจกูล 
1,099 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นางรุ่งนภา สังขวิภาส 
1,100 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นางสาวทฤฒมน นรศฤงค์ 
1,101 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นางสาวปัทมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย 
1,102 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นางสาววรัชยา กิตตโิรจนปญัญา 
1,103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นางสาวิณี นันท์สังข์ 
1,104 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นายฉัตรชัย ศรีสุข 
1,105 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นายนครินทร์ วันจา 
1,106 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นายวศิดล ใหญ่ไล้บาง 
1,107 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นายอิสระ ถิ่นใหญ่ 
1,108 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี ว่าที่ร้อยตรีหญิงพศวัต หกม้า 
1,109 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ชุมชนบ้านหลุมรัง นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ 
1,110 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ชุมชนบ้านหลุมรัง นางสาวพรรณษา รักษ์ผล 
1,111 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ชุมชนบ้านหลุมรัง นางสาวสายน  าผึ ง สอาดเอ่ียม 
1,112 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) นางพิมพ์ญดา ประโลมรัมย์ 
1,113 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) นางพิศมัย ปลั่งกลาง 
1,114 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) นางศิริญญา เสาสูงยาง 
1,115 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) นางสาวณัฐธยาน์ เบกขุนทด 
1,116 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) นางสาวทัศนีย์ ประทุมลี 
1,117 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) นางสาวนิสา แสงข า 
1,118 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) นางสาวพาขวัญ น้อยม่วง 
1,119 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) นางสาวศรัญญา เอ่ียมใจดี 
1,120 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) นางสาวสุพัชชา เชี่ยวชาญ 
1,121 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเขาหินตั ง นายชัยณรงค์ พิฤก 
1,122 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเขาแหลม นางบรรจง เพ็งวัน 
1,123 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเขาแหลม นางสาวณัฐญิชา พาชื่น 
1,124 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านจันอุย นางสาวพรณภา พูนทอง 
1,125 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านตรอกสะเดา นางสาวภัทรวดี ศรีธัญญากร 
1,126 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านตลุงเหนือ นางสาวนฤมล สีโสภา 
1,127 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านตลุงเหนือ นางสาวสายฝน ข าเขมร 
1,128 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านตลุงเหนือ นายอานนท์ แผนสมบูรณ์  
1,129 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านทุ่งกระบ่ า นางสาวกาญจนา วงษ์ทองดี 
1,130 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านบะลังกา นายชรินทร์ อินเทพ 



๓๔ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1,131 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านบะลังกา นายพิสิทธิ์ แก้วพิภพ 
1,132 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านบะลังกา นายสุทธิพงษ์ ภาษาดี 
1,133 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง นางณิฐิญาพัชร พรรณบัตร 
1,134 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง นางสาวกาญจนา ชูศรีจันทร์ 
1,135 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง นางสาวณัฐชยา กุลไธสง 
1,136 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง นางสาวศิริกานต์ โพธิ์ทอง 
1,137 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง นางสาวสุพิชญ์ชญา อ่อนเบา 
1,138 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง นายรักพงษ์ คงประกอบ 
1,139 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านล าอีซู นางธิดารัตน์ พุทธิสาร 
1,140 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านล าอีซู นางสาวกมลรัตน์ กล้าหาญ 
1,141 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านล าอีซู นางสาวกิตตรา มหาสุภาพ 
1,142 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านล าอีซู นางสาวจิตราภรณ์ ภุมรินทร์ 
1,143 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านล าอีซู นางสาวทิพวรรณ เกตุคง 
1,144 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางธนัชพร แก้วพระ 
1,145 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางธัญญาพร มานะสุวรรณ์ 
1,146 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางธิดารัตน์ มุ่งงาม 
1,147 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางมาลินี ใจกล้า 
1,148 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางสมศรี ศรีหาค า 
1,149 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางสาวทัทนันท์ วิมลทิพย์ 
1,150 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางสาวเนตรนภา สีเกตุสุข 
1,151 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางสาวสุดารัตน์ จันทะบัณฑติ 
1,152 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางสาวแสงจันทร์ จรบ ารุง 
1,153 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังด้ง นางสาวอ าภา ยามา 
1,154 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังดัง นางมรฑน์ชนิกาญจน์ ขาวละมัย 
1,155 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังดัง นางสิริรัตน์ โพธิ์ทอง 
1,156 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังใหญ่ นางสาววนิดา พรหมชนะ 
1,157 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านวังใหญ่ นางสาววิกานดา เผ่าสวัสดิ์ 
1,158 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านสามยอด นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้า 
1,159 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงษ์ นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล 
1,160 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงษ์ นางสาวชนัญชิดา บุญลอย 
1,161 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงษ์ นางสาวนุชจลี สุขแจ่ม 
1,162 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงษ์ นางสาวพัชรี เกตุวิริยะการ 
1,163 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงษ์ นางสาวเพ็ญณี ท าบุญ 
1,164 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงษ์ นางสาววิจิตรา จันทรังษ ี
1,165 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงษ์ นายชาคิต อินทรีย์วงศ์ 
1,166 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงษ์ นายสมบัติ รามณี 



๓๕ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1,167 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองกะหนาก นางภคพร ค าภา  
1,168 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองกะหนาก นางสาวพิมพร สุริยพล 
1,169 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองกะหนาก นางสาวเอื อมพร ส่ าประเสริฐ 
1,170 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองกะหนาก นายสิทธิพงษ์ รัตนพันธ์ 
1,171 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองกุ่ม นางสาวเสาวนิตย์ สอนใจ 
1,172 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองไก่ต่อ นางวันวิสา ศรีคูบัว 
1,173 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองไก่ต่อ นางสาวสุกัญญา แช่มโสภา 
1,174 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองไก่ต่อ นางสาวเสธินี ศรีเดช 
1,175 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองงูเห่า นางประภาพร ฟักเงิน 
1,176 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองงูเห่า นางสาวสุภาพ เรียนจันทร์ 
1,177 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองงูเห่า นายประเชิญ ศรีคูบัว 
1,178 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองงูเห่า ว่าท่ีร้อยตรีหญิงดารารัตน์ เพ็ชรจั่น 

1,179 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองตาก้าย นางกาญจนา อ้นค  า 
1,180 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองตาก้าย นางสาวจันทกานติ์ ทรงนิพิฐกุล 
1,181 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองตาก้าย นางสาวอารีรัตน์ รอดมาดี 
1,182 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางเยาวภา แก่นจันทร์ดา 
1,183 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางสาวนิตยา พรมทอง 
1,184 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางสาวเนตรนภา เชี่ยวชาญชัย 
1,185 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางสาวสรีวรรณ จันทร์สว่าง 
1,186 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางสาวสุรัสดี มูลประหัส 
1,187 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองเตียน นางสุกัญญา ศิริยะ 
1,188 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองประดู่ นางกัญญาภัค ปัญญาดี 
1,189 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองประดู่ นางนพเกล้า ก าลังเสือ 
1,190 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองประดู่ นางเพ็ญนภา โพธิ์ทอง 
1,191 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองประดู่ นางสาวโควิน บุตรดาวงศ ์
1,192 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองประดู่ นางสาววันเพ็ญ ค าศรี 
1,193 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองประดู่ นางสาวไอยวรินท์ ตลอดไธสง 
1,194 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองประดู่ นางสุรีรัตน์ ศรีระวัตร 
1,195 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองประดู่ นายมานพ เสือวงษ์ 
1,196 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองปรือ นางสาวฑัชชานันทร์ ชวาชิต 
1,197 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองปรือ นางสาวรุ่งอรุณ สังข์สุวรรณ 
1,198 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองปรือ นางสาวสิรรัตน์ ทองขาว 
1,199 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองโสน นางรัตติกาล กรายไทยสงค์ 
1,200 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองโสน นางสาวนารีรัตน์ แตงหวาน 
1,201 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองโสน นางสาวศรัญย์ยุพา เทพเทียน 
1,202 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองโสน นายทวีโชค เรือนรื่น 
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1,203 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองโสน ว่าท่ีร้อยตรีกฤษดา ทองอินทร ์
1,204 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประชาพัฒนา นางสาวชุลี เกตุคง 
1,205 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประชาพัฒนา นางสาววิไล ติ๊บบุตร 
1,206 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประชาพัฒนา นางสาวอมรา อินทร์สกุล 
1,207 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) นางณัฐตาภรณ์ ศักดี 
1,208 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) นางสาววิมลรัตน์ เครือมี 
1,209 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) นายอ านาจ เปรมปรีดิ์ 
1,210 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ราษฎร์บ ารุงธรรม นางสายชล ธนบูรณ์รุ่งโรจน ์
1,211 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9) นางสาวดวงมาลย์ ขีดหิน 
1,212 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 วัดใหม่ภูมิเจริญ นางศุภรดา รัตน์ชโวทัย 
1,213 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 วัดใหม่ภูมิเจริญ นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาทิน 
1,214 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หมู่บ้านป่าไม้ นางมะม่อม แจ้งโพธิ์ 
1,215 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หมู่บ้านป่าไม้ นายอรรถพล เอกศิลป์ 
1,216 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อนุบาลหนองปรือ นางสาวณฐมน มีล้อม 
1,217 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อนุบาลหนองปรือ นางสาวอุมารินทร์ ชาวยี่สาร 
1,218 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อนุบาลหนองปรือ นายทินกร มอญแช่มช้อย 
1,219 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ชุมชนนาจารย์วิทยา ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชร 
1,220 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ นายกฤษดา ศิริสุทธา 
1,221 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ นายทินกร พลศรี 
1,222 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดีหลุมข้าววิทยา นายยรรยงค์ ภูขลิบม่วง 
1,223 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นาอวนวิทยาสิทธิ์ นางสาวสิริณัฐวีร์ ภักดีรักษ ์
1,224 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านบัวขาว(วันครู2500) นางจงกลนี บูระวัฒน์ 
1,225 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านเหล่าภูพานวิทยา นายฤทธิกร สุนันต๊ะ 
1,226 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นางรัชฎาวรรณ มหากาล 
1,227 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองบัวนอก นางชาลิสา แสนท้าว 
1,228 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองแสงวิทยาเสริม นางสาวสุชิวาภรณ์ เรืองเดช 
1,229 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองแสงวิทยาเสริม นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก 
1,230 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองห้างฉวีวิทย์ นางสุปรานี ชมศินิ 
1,231 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านทรงธรรม นางสาวล าพรวน บัวเผียน 
1,232 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านทรายทอง นางสาวอรวรรณ สอนทุ่ง 
1,233 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านโนนม่วง นางสาวเพลินทิพย์ ฟองจางวาง 
1,234 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านโนนม่วง นางสาวสุธาสินี ดีนุช 
1,235 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางธัญมน สงขัย 
1,236 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางนิภาภร สงฆ์คุ้ม 
1,237 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางวันดี มีสุข 
1,238 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางสมบัติ สุภาสูรย์ 
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1,239 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางสาวฐิติยา เทพาภูมิ 
1,240 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางสาวนารีรัตน์ ทองรักษ์ 
1,241 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางสาวนิตยา ขอนทอง 
1,242 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางสาวผการัตน์ แก้วอยู่ 
1,243 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางสาววิภารัตน์ ปิ่นสกุล 
1,244 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางสาวศรัญญา อิมทพงษ์ 
1,245 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นางสาวสุภาพร ถมทอง 
1,246 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นายดิเรก องอาจ 
1,247 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นายบุญส่ง พิมพา 
1,248 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นายประสิทธิ์ ด านิล 
1,249 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นายปริญญา หนองหลวง 
1,250 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นายสุทัศน์ รอดเขียว 
1,251 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นายอนันต์ มีสุข 
1,252 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นายอัศวิน  วังแผน 
1,253 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางณัฐกานต์ บุญคง  
1,254 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางนุชนาฏ ยอดโยม 
1,255 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางสาวกนกพร ป้องแพง 
1,256 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางสาวเกษร สังคง 
1,257 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางสาวพัทธมน นุเงิน 
1,258 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นางสาวรัชญาพร วัตตเสรี 
1,259 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นายวิโรจน์ ไชยสิงห ์
1,260 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจ็ดรัง นายวุฒิศักดิ์ บุญคง 
1,261 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านไร่ดง นายฤทธิชัย ไหมทอง 
1,262 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางสาวจริญาภรณ์ โตโสภณ 
1,263 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม นางสาวพรวิสุทธิ์ อ่อนน่วม 
1,264 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองแขม นางสาวจันทร์จีรา ดอนชาไพร 
1,265 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองแขม นางสาวจิรพรรณ ราชบุรี 
1,266 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองช้างงาม นายวิสิทธิ์ ปันสีทอง 
1,267 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางกนกพร ทันจันทร์ 
1,268 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางทัศนีย์ สุพรรณแสง 
1,269 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางนิชยา ศรีเริงหล้า 
1,270 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางนิศารัตน์ น้อยบัวทิพย์ 
1,271 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางนิสา แก่งแก่งศิริ 
1,272 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางนุชนาถ หอมยก 
1,273 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางบุษกร วรศรีหิรัญ 
1,274 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคยูาง นางประเนียน แก้วมาลากุล 
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1,275 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางปางทิพย์ วงษ์ถาวร 
1,276 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางพณิตา เงินทอง 
1,277 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางพรภิวรรณ ไข่มุก 
1,278 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางพรวสวรรค์ ศิริไพบูลย์ 
1,279 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางพัสสน์ภิชาภา ทนันชัยด ารงกุล 

1,280 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์ 
1,281 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา 
1,282 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางมาลี เพชรพิพัฒน์ 
1,283 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางรุ่งนภา พละทรัพย์ 
1,284 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางวัชรา ธรรมบุตร 
1,285 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์ 
1,286 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางวันเพ็ญ มะโนชัย 
1,287 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสมทรง กงสุวรรณ 
1,288 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสมลักษณ์ ผลบุญ 
1,289 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสมศรี ปานค า 
1,290 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสมหมาย กิจเกียรติ 
1,291 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสมหมาย แย้มโกเมน 
1,292 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวเกศริน อุดทา 
1,293 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวณิชชา นิลาพันธ์ 
1,294 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวดลยา ยอดเพชร 
1,295 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวทาริกา ฟักนาค 
1,296 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวนิภา มากคูณ 
1,297 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวปัทมา ฉิมพาลี 
1,298 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวปิยะดา พรหมอินทร์ 
1,299 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวปิยะชนก ปิ่นเกตุ 
1,300 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวพัชรญดา ยืนยาว 
1,301 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวยิหวา ศรีกรด 
1,302 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวรจเรข ค าสุข 
1,303 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวรัตนา ปิ่นไพบูลย์ 
1,304 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาววนิดา ทับทิม 
1,305 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาววรางคณา ถมอินทร์ 
1,306 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาววฤชุวี เพชรเภรี 
1,307 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาววิจิตรา ถมอินทร์ 
1,308 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวสุทธิลักษณ์ ชื่นชอบ 
1,309 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวโสพิศ ใจยวน 
1,310 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวอภิญญา พันธุ์มี 
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1,311 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม 
1,312 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสาวอรวรรณ บดีรัฐ 
1,313 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางสุวาริน ศรีธรรมมา 
1,314 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นางอังคสุดา บ ารุงสุข 
1,315 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นายจิรพัฒน์ ยืนยง 
1,316 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่ 
1,317 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นายนคเรศ เครือเอ่ียม 
1,318 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นายพิษณุพงษ์ วิบูลวัชริยกุล 
1,319 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 วัดคูยาง นายสุริเยนทร์ ภูมิการ 
1,320 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 สหวิทยาคม นางจันทร์ฉาย นาคพงษ์ 
1,321 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 สหวิทยาคม นางจิระณาฏ ฉวีพัฒน์ 
1,322 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 สหวิทยาคม นางภาริณี โชยรัมย์ 
1,323 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 สหวิทยาคม นางมาลินี พุ่มมาลัย 
1,324 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 สหวิทยาคม นางยี่สุ่น นาคนาม 
1,325 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 สหวิทยาคม นางรัชนีพร  ภักด ี
1,326 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 สหวิทยาคม นางสาวรัชดาภา แผ่นผา 
1,327 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 หนองลวงราษฎร์บ ารุง นางสาวรัตญา ทองค า 
1,328 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 อนุบาลไทรงาม นางละออง นันตะเวท 
1,329 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 อนุบาลไทรงาม นางสาวปาริสา ขาวข า 
1,330 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 อนุบาลไทรงาม นางสาวสุกัลยา สัปทน 
1,331 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านเขาพริกอนุสรณ์  นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิด  
1,332 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านเขาพริกอนุสรณ์  นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก 
1,333 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านคลองเตย นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมล  
1,334 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านท่ามะเขือ นางสาวดรุณี คันธะชุมภู  
1,335 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านท่ามะเขือ นางสาวนิธิมล ชัยนันต๊ะ  
1,336 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านท่ามะเขือ นางสาวสุดารัตน์ พุแค 
1,337 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน  นางสาวตะวัน เขตคง 
1,338 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน  นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์  
1,339 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปางลับแล  นางรุจิรัตน์ ธุเตชะ  
1,340 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปางลับแล  นางสาวสาวิตรี ราชทรัพย์  
1,341 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปางลับแล  นางสาวสุนันทา ใจพันธ์  
1,342 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปางลับแล  นายสุจินดา ตาทิพย์  
1,343 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านพรหมมาสามัคคี นางสาวนราพร พุ่มลัดดา 
1,344 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านพรหมมาสามัคคี นางอัจฉรา คงอินทร์  
1,345 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านพรหมมาสามัคคี นายวิชิต อ่อนจันทร์ 
1,346 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านมอเจริญ  นางสาวณิชกานต์ แนวโสภี  



๔๐ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
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1,347 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านมอสมบรูณม์ิตรภาพท่ี 189 นายสมชาย ทัศนศร  
1,348 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านมอสมบรูณม์ิตรภาพท่ี 189 นางวารีพร ทัศนศร  
1,349 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา  นางสาวสมใจ สร้อยท้วม  
1,350 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา  นางสาวพรทิพย์ สีผาย  
1,351 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา  นางอุไร พรหมตัน  
1,352 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา  นายวรรณวินิต จิตตะขบ  
1,353 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นางชลธิชา สุขเกษม  
1,354 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นางปราณี ก๊กตระกูล  
1,355 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นางปาณิสรา แหวนวิเศษ  
1,356 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นางเพ็ญประภา งามสันติชัย 
1,357 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นางมลิวัลย์ แข็งธัญญากรรม  
1,358 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นางสาวจิตชญา เพชรสุวรรณ  
1,359 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นางสาวณภัทร งามวิลัย 
1,360 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นางสาวธิดารัตน์ เผ่าทองงาม  
1,361 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นางสาวลลนา โหมลมา  
1,362 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นายจตุภัทร์ พินิจ  
1,363 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองชะแอน นายพิชัย นวลไผ่  
1,364 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหนองปรือ นางสาวปวีณา โยธาภักดี  
1,365 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหินดาตราษฎร์บ ารุง  นางกชพร โพธิ์อ่อง  
1,366 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหินดาตราษฎร์บ ารุง  นางสาวสกุลรัตน์ กองเกิด  
1,367 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านหินดาตราษฎร์บ ารุง  นางสาวอัญญาพร หอมเนียม  
1,368 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ประชารักษ์ศึกษา  นางยุพา ศรีบัวค า  
1,369 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ประชารักษ์ศึกษา  นางศิริกุล อ่อนอุทัย  
1,370 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ประชารักษ์ศึกษา  นางอุษา นิ่มตรง  
1,371 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านสร้องแป้นดอนนาแพง นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์ 
1,372 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองขามเปี้ย นางกาญจนา ไชยชาติ  
1,373 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางเกษณีย์ ใต้ชัยภูมิ 
1,374 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางรัตนา แสงเพ็ชร 
1,375 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางล าไย ชูรัก 
1,376 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางวิรัญชนา วิชัยวงษ ์
1,377 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางสาววรรณา อุดมวงศไ์พบูลย ์
1,378 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางสาววิมล จ าปานิล  
1,379 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นางหทัยรัตน์ วงษ์พระกิจ  
1,380 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นายประกาศิท กาดนอก 
1,381 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นายประสาท ภู่หมื่นไวย์ 
1,382 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองไฮขามเปี้ย นายเสนอ วิชัยวงษ์ 



๔๑ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
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1,383 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ นายทองค า แสงเพ็ชร 
1,384 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านวังแคน นางพรนภา กมลปรีดี 
1,385 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านหนองแขมอีโล นางสาวปัทมา วอุยะวาปิ่ 
1,386 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านค าครึ่ง นางวรานุช บุตรราช 
1,387 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองกุงดิ่ง นางรุ่งนภา อาษาสนา 
1,388 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองกุงดิ่ง นางสาวกาญจนา ค ามูล  
1,389 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองกุงดิ่ง นายจิรายุส ตั งตระกุล 
1,390 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองกุงดิ่ง นายอนุพงษ์ ซินโซ  
1,391 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองหว้าสุขใจ นางเบญจพร โพธิ์วอ 
1,392 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองหว้าสุขใจ นางพวงทิพย์ วิรุณพนธ์ 
1,393 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองหว้าสุขใจ นางรัศมี ทะวาปี 
1,394 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองหว้าสุขใจ นางวราภรณ์ นกกระโทก 
1,395 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองหว้าสุขใจ นางสาวเพ็ญศรี ปัญญาแก้ว  
1,396 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองหว้าสุขใจ นางสินใจ กรองไตร  
1,397 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านหนองหว้าสุขใจ นางสิวาภรณ์ บัวละคร 
1,398 สพป.จันทบุรี เขต 1 บ้านวังไม้แดง  นางสาวสุกัญญา โกสุวรรณ์  
1,399 สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดพลับพลา  นางสาววิลัยพร โพธิงาม  
1,400 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านกระทิงทอง  นางสาวรุ่งนภา ลมพัด  
1,401 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านเขาแก้ว  นางวรนุช นิ่มอ่อน  
1,402 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านเขาแก้ว  นางสาวจินตนา ตอพิมาย  
1,403 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านชากไทย  นางฐิตา ยุนิรัมย์  
1,404 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านดงจิก  นางปวีณา พูลสวัสดิ์  
1,405 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตามูล นางเกษร วิเศษกุล  
1,406 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตามูล นางคนึงนิช แก้วศรี  
1,407 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตามูล นางจันทนา พรหมศิลป์  
1,408 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตามูล นางลักษ์คณา ลี ศิริวัฒนกุล 
1,409 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตามูล นางสาวมัลลิกา คูโคกสูง  
1,410 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตามูล นางอลิษา ตั งอยู่สูง  
1,411 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตามูล นายกรวีร์ บุตรมะลา  
1,412 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางจุฑารัตน์ คุ้มอ่ิม  
1,413 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางนงพร ผิวพรรณ  
1,414 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางปราณี ประสิทธิผล  
1,415 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางปองจิรา จตุรวงค ์ 
1,416 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางไพลิน คุ้มทอง  
1,417 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางวรรณิดา ทองมี  
1,418 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางสาวขนิษฐา พีรพล  



๔๒ 
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1,419 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางสาวณัฐิดา กุลศร ี 
1,420 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางสาวธิดารัตน์ แดงพงศา  
1,421 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางสาวปรียาภรณ์ ใชโย  
1,422 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางสาวปริศนา ทบหลง  
1,423 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นางสุปราณี รอบคอบ  
1,424 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านตาเรือง  นายเพิ่มพูล นาสมใจ 
1,425 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านทับสงฆ ์ นางสาวกิตติยา แก้วบุญ  
1,426 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านทับสงฆ ์ นางสุชีรา ภูนพทอง  
1,427 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านทับสงฆ ์ นายไพศาล กิจจานนท์  
1,428 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางกรรณิการ์ แพรงาม  
1,429 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางขนิษฐา บุตรอุดม  
1,430 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางจันศรี ช านาญศิลป์  
1,431 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางชิตชญาพัตน์ พุทธอุทัย  
1,432 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางดลกร จันทร์กลาง  
1,433 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางมณี รักร่วม  
1,434 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางศุภาวีร์ นาคค า  
1,435 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาพร ทิวาวัฒน์  
1,436 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวกานต์กุล สงค์ประเสริฐ  
1,437 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวจันจิรา เจวรัมย์  
1,438 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวดวงตา สมร  
1,439 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวทิพวรรณ หงส์เจริญ  
1,440 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวนภาพร ทุมรักษ ์ 
1,441 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวพรลภัส ปกครอง  
1,442 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวพุ่มทอง ไชยราช 
1,443 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวเพ็ญหทัย ทองค าดี  
1,444 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวษมาวีร์ สมอเขียว  
1,445 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางสาวอังศุมาลิน นิคม 
1,446 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางอังชัน กุลมาศ  
1,447 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นางอารีย์ หาญสมศกัดิ์กุล  
1,448 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นายคมสัน พันหล้า  
1,449 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นายภาณุวัฒน์ สมร 
1,450 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  นายสมเกียรติ โกกิละนันทน์  
1,451 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง  ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีนทร์ญา ดวงสุวรรณ ์
1,452 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านสมเด็จเจา้พระยาอุปถัมภ์  นางสาววิลาวัลย์ โถบ ารุง  
1,453 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านสี่แยก  นางธิดารัตน์ เรืองขจิตร  
1,454 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านสี่แยก  นางปสุตา อาจวิชัย  
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          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
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1,455 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านสี่แยก  นางภัควดี พรมสอน 
1,456 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านสี่แยก  นางสมหวัง สุขกุล  
1,457 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านสี่แยก  นางสาวกาญจนา ศรีษะใบ  
1,458 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านสี่แยก  นางสาวจิรัชญา สีไส  
1,459 สพป.จันทบุรี เขต 2 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 นางธัญชนก โกษาแสง  
1,460 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บ้านดอนเกาะกา นางสุณิสา นักเสียง 
1,461 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านนา นางประนอม ผาวันดี 
1,462 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านนา นายกรกมล ผาวันดี 
1,463 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านโป่งตาสา นางสาวีรกานต์ พุทธรักษา 
1,464 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านม่วงโพรง นางเกษแก้ว สุวรรณเกิดผล 
1,465 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านม่วงโพรง นางจารุนันท์ สารกูล 
1,466 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านยางแดง นางมุกดา ก้อนทอง 
1,467 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านยางแดง นางสาวนิตยา เสนาวงศ์ 
1,468 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านยางแดง นางอุทัย พวงพุก 
1,469 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นางสาวมณศกอน วระชุน 
1,470 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองยาง นางสาวศุภิสรา สงวนชม 
1,471 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหินแร่ นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ 
1,472 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านอ่างตะแบก นางนิสาชล จันดาเท็ง 
1,473 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านอ่างตะแบก นางสาวคุณัญญา ถะเกิงสุข 
1,474 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านอ่างตะแบก นางสาวณัฏฐา ยะคะเรศ 
1,475 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านอ่างตะแบก นายสุกิจ บุญขาว 
1,476 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) นางสาวปรีดาภรณ์ ต้นสุวรรณ ์
1,477 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดท่าลาดเหนือ นางสมจิตร วัฒกชัย 
1,478 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดท่าลาดเหนือ นายธัยวัฒน์ สารกูล 
1,479 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธ์ิราษฎร์วิทยา) นางมะลิ ฤทธิ์อ าพันธ์ 
1,480 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธ์ิราษฎร์วิทยา) นางสาวรัตรนาภรณ์ ทองสร้อย 
1,481 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธ์ิราษฎร์วิทยา) นางสาววิภาวรรณ แก้วมณีวงษ ์
1,482 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธ์ิราษฎร์วิทยา) นางสาวสุวิญญาณ์ ทิพประเสริฐ 
1,483 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) นางอรวรรณ สามสี 
1,484 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธ์ิราษฎร์วิทยา) นายเกียรติชัย พูลสวัสดิ์ 
1,485 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดหนองปาตอง นางณัชชาพร ทองดี 
1,486 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางวิภา โชติสันเทียะ 
1,487 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางสาวจรรยา มีนะพงค์ 
1,488 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางสาวมุธิตา ทองขาว 
1,489 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางสาววนันทิดา ทองแถม 
1,490 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางสาวส าออย เทพสวัสดิ์ 
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1,491 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางสาวโสธิ นาบุญเรือง 
1,492 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นายสหสิน ประสนิท 
1,493 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นายอัษฎางค์  สมาวงศ์ 
1,494 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านห้วยสาลิกา นางณพัชร ชมชื่น 
1,495 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านห้วยสาลิกา นางดลใจ โชตะนา 
1,496 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านห้วยสาลิกา นางภัทรวี เทพพิทักษ์ 
1,497 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านห้วยสาลิกา นางสาวกาญจนา ชัยปัญหา 
1,498 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านห้วยสาลิกา นางสาววรางคณา พิมพา 
1,499 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านห้วยสาลิกา นางสุรัตน์ มั่นเจริญ  
1,500 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางชุติมา กันตังกุล 
1,501 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางนารีรัตน์ ฝ่ายค ามี 
1,502 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางนุชนีย์  วรชุตินชร 
1,503 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางยุภา อรุณสวัสดิ์  
1,504 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวขวัญจิต  เปี่ยมปราณี 
1,505 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวจิดาภา อนุจันทร์ 
1,506 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวจุรีรัตน์ สมสอง 
1,507 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวชุติกาญจณ์ ทองทับ 
1,508 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวณัฐปภัสร์ ภักดี 
1,509 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวนภัทร คงสกุล 
1,510 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวประภากร ชาตสิุวรรณ 
1,511 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวพิราภรณ์  กลิ่นล าดวน 
1,512 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวภัสรา ไกยนารถ 
1,513 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวภูมรินทร์ เดียมขุนทด 
1,514 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวลู่นิตยา บุญอภัย 
1,515 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวสุจิตรา ธรรมศิริ 
1,516 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางสาวสุพรรณี จันทร์ส าโรง 
1,517 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นางโสภรนา ไวเรียบ 
1,518 สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดท้องคุ้ง นายวรศักดิ์ สีดามล 
1,519 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านเขาดินรังตาสี นางอัมพร เหลืองอ่อน 
1,520 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านเขาดินวังตาสี นางปรารถนา ไชยลึก 
1,521 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองเกตุ นางเพยาว์  สกุลสุทธิวัฒน์ 
1,522 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นางรุ่งอรุณ อิฐงาม 
1,523 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นางวันเพ็ญ ทรงพระนาม 
1,524 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นายบุญลักษณ์ สิงห์ครุ 
1,525 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองไผ่แก้ว นายสุธี อัมพรศักดิ์ 
1,526 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองสองห้อง นางรัชกร มาบางครุ 
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1,527 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดบางนาง นางสาวศิริรัตน์ บุษภา 
1,528 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดบางนาง นางสาวสาริศา หนูขาว 
1,529 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดวรพรตสังฆาวาส นางภาภรณ์ แสงฤทธิ์  
1,530 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดวรพรตสังฆาวาส นางระพีพรรณ  มั่นพลศรี 
1,531 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดแหลมแค นางสาวจาลุณี สารีบุตร 
1,532 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดแหลมแค นางสาวปนัดดา ประสพกาญจน ์

1,533 สพป.ชลบุรี เขต 2 อนุบาลบ่อทอง นายยุทธนา  สกุลสุทธิวัฒน ์
1,534 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชุมชนบ้านบางเสร่ นางกชวรรณ สัยอีเม้ง 
1,535 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชุมชนบ้านบางเสร่ นางสาวลักษิกา ธนาสินธ์ 
1,536 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชุมชนบ้านบางเสร่ นางสุวารี พูนพงศา 
1,537 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชุมชนบ้านบางเสร่ นายสถาพร พวงแก้ว 
1,538 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นางฐิติมาวัลย์ นารีจันทร์ 
1,539 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นางนารี ผลไธสง 
1,540 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นางบุษบงค์ ฌพธิรอดอ 
1,541 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นางสาวกรกมล พานวงศ์ 
1,542 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นางสาวณัชชามนต์  ชูแก้ว 
1,543 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นางสาวไพรินทร์ ปลื มเกษร 
1,544 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นางสาววรณีย์ ปลั่งกลาง 
1,545 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นางสาวอรอนงค์ มงคลธนวัฒน ์

1,546 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นางอัมพร ปลั่งกลาง 
1,547 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านเขาชีจรรย์ นายธนดล ชาดาด  
1,548 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นางกรกมล จันทร์สุข 
1,549 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นางสาวยินดี ฉ่ าสดใส 
1,550 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นางอ้อยทิพย์  อิทรวิเชียร 
1,551 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นายคนอง มั่นคง 
1,552 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นายสุชาติ ทองสี 
1,553 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นายอดิศร บุญล  า 
1,554 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางจิราภรณ์ นาเมืองรักษ์ 
1,555 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางดวงดาว เรทนู 
1,556 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางธนัชญา อินบุตร 
1,557 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางพรทิพย์ เทพศาสตรา 
1,558 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางวรินทร์ แน่นหนา 
1,559 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางศรีสุข วรรัตน์ 
1,560 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวจินตนา อุทยานิก 
1,561 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวจิราภรณ์ ธงชัย 
1,562 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวนิสา ภู่ทัด 
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ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1,563 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวปรารถนา ภักดีประพันธ ์

1,564 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวมยุรา วังศิริกุล 
1,565 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวศศิธร  สุขแสวง 
1,566 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นางสาวสุพรรษา เครือวัลย์ 
1,567 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นายพลวัฒน์ แก้วมาเรือน 
1,568 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นายพันธุ์ชัย บุญคุ้ม 
1,569 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา นายศิวานนท์  วงษ์พล 
1,570 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งคา ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสลุัดดา พรหมล ิ
1,571 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งละหาด นางสาวครัณภัทร ชาวสวน 
1,572 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งละหาด นางสาวนิลวรรณ โยชะนัง 
1,573 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งละหาด นางสาวประนอม ค าแพง 
1,574 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุ่งละหาด นางสาววิไล จันทร์เปรียง 
1,575 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านนาวัง นางภาวิณี เทียงพาน 
1,576 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านนาวัง นางสาวกรรณิกา ปานทอง 
1,577 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านนาวัง นางสาวจิราภรณ์ โงนเนียม 
1,578 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านนาวัง นางสาวเจรญิรตัน์  ปัตตาเทสัง 
1,579 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านนาวัง นางสาวนรมน ปักะคทาติ 
1,580 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านนาวัง นางสาวเสาวรส สุวรรณ 
1,581 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านนาวัง นายศรีวิชัย ชัยฉลาด 
1,582 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านนาวัง ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรุ่งอรณุ อักษร 
1,583 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางจันทิมา เมะประโคน 
1,584 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางชุตินันท์ บุญรอด 
1,585 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางฐาปนีย์ โชติแสง 
1,586 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางณิชากร จุลสวัสดิ์ 
1,587 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางปริญญา เรือนเงิน 
1,588 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางวรางคณา บุญจันทร์ 
1,589 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาวกาญจนา ทิวารัศชัย 
1,590 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาวกิญญภา เก็งวินิจ 
1,591 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาวพรพิมล ประดาสี 
1,592 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาวเพชรอ าไพ สุขสมาย 
1,593 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาววริยา แก้วอุดม 
1,594 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ นางสาวสนัสนันท์ สมมุต ิ
1,595 สพป.ชลบุรี เขต 3 เมืองพัทยา 4 นางรัตนา นพรุจกุล 
1,596 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นางภรภัทร จันทรเสน 
1,597 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นางสาวจุทาทิพย์ ประมลูเรือง 
1,598 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นางสาวปภาณิน ปิงวงค์ 



๔๗ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1,599 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นางสาวพัชราภรณ์ จิ๋วซ่าน 
1,600 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นางสาวมิทนียา อารมณ์สาระ 
1,601 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นายธเนตร เพชรแสวง 
1,602 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นายวสันต์ ค าพระ 
1,603 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นายสุชาต เปี่ยมทอง 
1,604 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบ้านนา (ฟินวิทยา) นางสาวพัทธ์ธีรา มงคล 
1,605 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบ้านนา (ฟินวิทยา) นางสาวยุวรี ศิริธัญญาลักษณ์  
1,606 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบ้านนา (ฟินวิทยา) นางสาววีราภรณ์ ถนอมรอด 
1,607 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบ้านนา (ฟินวิทยา) นางอภิญญา อยู่สุข 
1,608 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ นางบุษบรรณ สิงห์โต 
1,609 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ นางรุจิรา แสงนัยนา 
1,610 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ นางสาวญาดา บ่านเมือง 
1,611 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ นางสาวดวงกมล ชะลอ 
1,612 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ นางสาวพิมพ์ภัสชา จันนาวัน 
1,613 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ นางสาวรุ่งทิวา มหามาตร 
1,614 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ นางสาวสายฝน จันทร์บุปผา 
1,615 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดวังหิน นางสาวจิราพร รัตนัง 
1,616 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดวังหิน นางสาวภัทรภร ภู่ไพบูลย์  
1,617 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดวังหิน นางสาวระพีพรรณ ระวังดี 
1,618 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดวังหิน นางสาวสุทธนีย์  โรจน์ศิริกลุชัย 
1,619 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดวังหิน นางสาวอังคณา การะเกตุ 
1,620 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเวฬุวนาราม นายธนวัฒน์ ภู่เทศวิเศษพงศ์ 
1,621 สพป.ชัยนาท วัดนมโฑ นางสาวนิราวรรณ รุ่งเรือง 
1,622 สพป.ชัยนาท วัดนมโฑ นางสาวพนพมิล มุมานะวงศ์ 
1,623 สพป.ชัยนาท วัดนมโฑ นางสาวพัชรพรรณ เก่งการเรือ 

1,624 สพป.ชัยนาท วัดนมโฑ นางสาวลักษณา โพธิ์หวี 
1,625 สพป.ชัยนาท บ้านไพรนกยูง นางจินดา เกตุมา 
1,626 สพป.ชัยนาท บ้านไพรนกยูง นางสาวกรณิศาภา ศรีประทุม 
1,627 สพป.ชัยนาท บ้านไพรนกยูง นางสาวน  าอ้อย ชูชั่ง 
1,628 สพป.ชัยนาท บ้านไพรนกยูง นางสาวโมรีวา ดามาพงศ์ 
1,629 สพป.ชัยนาท บ้านหนองแค นางสาวรัตน์  วิริยะธรรมรักษ์ 
1,630 สพป.ชัยนาท บ้านหนองแค นางสุรัมภา เครือแสง 
1,631 สพป.ชัยนาท บ้านหนองแค นายไพบูรณ์ เย็นดี 
1,632 สพป.ชัยนาท วัดก าแพง  นางสาวจิราภรณ์ นัคราจารย์ 
1,633 สพป.ชัยนาท วัดก าแพง  นางสาวณัฐพร กองคูณ 
1,634 สพป.ชัยนาท วัดก าแพง  นางสาวอภิญา อ๊ึงบ ารุงพันธุ์ 



๔๘ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1,635 สพป.ชัยนาท วัดท่า นางชบา เกษตรศรี 
1,636 สพป.ชัยนาท วัดท่า นางพรศิริ สวนเกลี ยง 
1,637 สพป.ชัยนาท วัดท่า นางมาลัย วงศ์เถ่ือน 
1,638 สพป.ชัยนาท วัดท่า นางล าเพย บ  าสันเทียะ 
1,639 สพป.ชัยนาท วัดท่า นางสาวเพชรลดา วิมลพัฒนกลุ 

1,640 สพป.ชัยนาท วัดท่า นางสาวศิริกาญจน ์ประหยัดทรัพย ์

1,641 สพป.ชัยนาท วัดธรรมามูล นางนดาภรณ์ ภู่บัณฑิต 
1,642 สพป.ชัยนาท วัดธรรมามูล นางสาวสุกัญญา เขียวรอด 
1,643 สพป.ชัยนาท วัดโรงวัว นางทัศนีย์ สงเคราะห์ 
1,644 สพป.ชัยนาท วัดโรงวัว นางสาวรุ่งอรุณ หมู่พยัคฆ์ 
1,645 สพป.ชัยนาท วัดโรงวัว นางสาววัชรา ก าเพ็ชร 
1,646 สพป.ชัยนาท วัดโรงวัว นางอ าพร ง่วงทอง 
1,647 สพป.ชัยนาท วัดหนองจิก  นางมารยาท วันทอง 
1,648 สพป.ชัยนาท วัดหนองจิก  นางสาวสมจิตร สุขสิงห์ 
1,649 สพป.ชัยนาท วัดหนองจิก  นางสาวสวาท แสงเขียว 
1,650 สพป.ชัยนาท วัดหนองจิก  นางสุปราณี สุขเทศ 
1,651 สพป.ชัยนาท วัดหนองจิก  นายสายชล สุขเทศ 
1,652 สพป.ชัยนาท อนุบาลเมืองชัยนาท นางชุติวรรณ น้อยผล 
1,653 สพป.ชัยนาท อนุบาลเมืองชัยนาท นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์ 
1,654 สพป.ชัยนาท อนุบาลเมืองชัยนาท นางอรนุช บุญคงมา 
1,655 สพป.ชัยนาท อนุบาลหันคา นางวันดี แต้ภักดิ์ 
1,656 สพป.ชัยนาท อนุบาลหันคา นางสาวนพรัตน์  เก่งการเรือ 
1,657 สพป.ชัยนาท อนุบาลหันคา นางสาวภูริญา รอดนาง 
1,658 สพป.ชัยนาท อนุบาลหันคา นางสาวรุ่งรวี บุญเงิน 
1,659 สพป.ชัยนาท อนุบาลหันคา นางสาวล าเจียก สังข์ประเสริฐ 

1,660 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านลาดชุมพล นางอุบล สิงห์อ าพล 
1,661 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านลาดชุมพล นายนิกร แคชัยภูมิ 
1,662 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านลาดชุมพล ว่าท่ีร้อยต ารวจพร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ 

1,663 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านหัวนาค า  ว่าที่ร้อยตรีพิชิต แก้วสุริวงษ์  
1,664 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เนรมิตศึกษา  นางไพรวัลย์ ปานใจ  
1,665 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ นางมยุรา เพชรกาญจนมาลา  
1,666 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านดงกลาง  นางศรินญา น้อยดี  
1,667 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านดอไก่เถื่อน นายปฏิภาณ ฟานใจ 
1,668 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านดอนไก่เถ่ือน นายมาโนช ต่อชีพ  
1,669 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านนหนองคู นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา  
1,670 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนเพิ่ม  นางเบญจา วงศ์ตะวัน 



๔๙ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1,671 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนเพิ่ม  นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้ว 
1,672 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโปร่งสังข์  นางสุจินดา ค าอ ู 
1,673 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านม่วง นางชุติกาญจน์ รัตนะ 
1,674 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านม่วง นางทองส่วน สุรไพฑูรย์ 
1,675 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านม่วง นางนุลักษณ์ ภูมิสถาน 
1,676 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านม่วง นางพนิดา ศรีบรรเทา  
1,677 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านม่วง นางสาวจิระประภา หาญแท้ 
1,678 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านม่วง นางอุดมพร ชาติเสนา 
1,679 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านสารจอดเก่า นางกัลยา ปัญญายิ่ง  
1,680 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านสารจอดเก่า นางไกรษร โคตรโสภา 
1,681 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านสารจอดเก่า นางรุ่งอรุณ เลิศพันธุ์ 
1,682 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านสารจอดเก่า นายอุดม โคตรโสภา 
1,683 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหนองคู นายวิไลศักดิ์ เหง่าบุญมา  
1,684 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหนองตากล้า  นางจุฑารัตน์ เต็มแสง  
1,685 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหนองตากล้า  นางส าเภาทอง หลอดอาษา 
1,686 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหนองตากล้า  นางอัจฉรา เรืองสุทธิ์ 
1,687 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านห้วยไห นางนิษฐิ์ พิทักษ์  
1,688 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านห้วยไห นายเกษมยุทธ พิทักษ์  
1,689 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางสาวรัตนาพร ฤาชา  
1,690 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางสาวลักขณา ขวัญประเสริฐ 
1,691 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางสาวอัญชลี บัวโคกรัง  
1,692 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ม่วงราษฎร์สามัคคี นางดวงรัตน์ เลียบภูเขียว 
1,693 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ม่วงราษฎร์สามัคคี นางสมพงษ์ เรียกจ ารัส  
1,694 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ศรีแก้งคร้อ  นางเบญจพร ตรงประสิทธิ์  
1,695 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังคมคาย นางสมคิด เกงขุนทด 
1,696 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังคมคาย นางสาวกนกวรรณ คอนสันเทียะ 
1,697 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังคมคาย นางสาวชวาลัย ปิ่นปั้น 
1,698 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังคมคาย นางสาวนิตยา ธงสันเทียะ 
1,699 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังคมคาย นางสาวเบญจมาศ จันทา 
1,700 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังคมคาย นางสาวสายฝน ผาทอง 
1,701 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังคมคาย นางสาวสุนิษา สวัสดิรักษ์  
1,702 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังคมคาย นางสุภาวดี ซุยถัง  
1,703 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังคมคาย นายธัชตะวัน ภาควิจิตร 
1,704 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  นายสนธยา เจริญกุล  
1,705 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านส้มป่อย นางสาวฐิตินันท์ ไชยบัญ 
1,706 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านส้มป่อย นายชวิศ นาทบรรลือ  
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1,707 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านส้มป่อย นายชาติชาย กัญญาสาย  
1,708 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางเกตุวดี เกตุสุวรรณ์ 
1,709 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางจารุวรรณ อินทะเสม 
1,710 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสวนีย์ จุลรักษ์ 
1,711 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสาวจันทนา กล่อมสงค์ 
1,712 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสาวจิราวรรณ อินเต้ 
1,713 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสาวตรีชฎา แสงสุวรรณ 
1,714 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสาวปราณี ชะนะฮวด 
1,715 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสาวพิทยาภรณ์ สุทธสนธิ์ 
1,716 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสาวเสริมทรัพย์ จันทร์สิน 
1,717 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสาวอนงค์ลักษณ์ หงษ์สะทาน 

1,718 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นางสาวอรอุมา น้อยจีน 
1,719 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านกลาง นายโสภณ จุลรักษ์ 
1,720 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบึงลัด นางสาวล าดวน ฉิมฉลอง 
1,721 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบึงลัด นางสสางสุนิสา สูตรประจัน 
1,722 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบึงลัด นางสาวขวัญเรือน คงแท่น 
1,723 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบึงลัด นางสาวจุฑามาศ ใจตรง 
1,724 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบึงลัด นางสาวรุ่งฤดี พลวัชรินทร์ 
1,725 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางกาญจนา อรุณโชติ 
1,726 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางเครือวัลย์ ภักดีเสนา 
1,727 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางณัฏฐกันย์ เพชรเวียง 
1,728 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางปัทมาวดี อุปฐาก 
1,729 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางปิยนุช ยิ มศรี 
1,730 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางยุพิน จิตดี 
1,731 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจงรัก รอดภัย 
1,732 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจอมใจ จันทร์สิน 
1,733 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจารุวรรณ อินทรนิมิตร 
1,734 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวนวรัตน์ ด าค า 
1,735 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวบังอร เทียมจันทร์ 
1,736 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวผกามาศ แก้ววารี 
1,737 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาววนิดา บุญชูวงค์ 
1,738 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาววรรณี สอนสุภา 
1,739 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาววีรภรณ์ ผลประทุม 
1,740 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวศศิวิมล ซารัมย์ 
1,741 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวสุนิสา อุ้ยนอง 
1,742 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวอมรรตัน์ หาญสุวรรณ 
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1,743 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวอัมภาพร สงเนียม 
1,744 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสุภาพร บุษยากุล 
1,745 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านละมุ นางรอฮนา แก้วสุข 
1,746 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชานิคม 4 นางจงดี หนักเกิด 
1,747 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชานิคม 4 นางจรรจิรา มีแก้ว 
1,748 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชานิคม 4 นางเนียนนิตย์ ศักดิ์ซุ้ย 
1,749 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชานิคม 4 นางวราพร ศรีพนมยม 
1,750 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชานิคม 4 นางสาวจรัสแสง เหมาะพชร 
1,751 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชานิคม 4 นางสาวศุภัตรา ทรัพยุ์อุปการ 
1,752 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชานิคม 4 นางสาวสมเพียร แก้ววารี 
1,753 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชานิคม 4 นางสาวโสรญา คงรักษา 
1,754 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชานิคม 4 นางอิงอร โอวรารินท์ 
1,755 สพป.ชุมพร เขต 1 เมืองชนพรบ้านเขาถล่ม นางสาวอัยย์ญาดา นุ้ยด า 
1,756 สพป.ชุมพร เขต 1 วัดดอนเมือง นางสาวสุรัชนี บุญเหลือ 
1,757 สพป.ชุมพร เขต 1 วัดดอนเมือง นางาวอัจฉรา คมข า 
1,758 สพป.ชุมพร เขต 1 วัดวังครก นางณพิชญา พรหมรักษา 
1,759 สพป.ชุมพร เขต 1 วัดหัวกรูด นางสาวสุธิดา ศรีภักดี 
1,760 สพป.ชุมพร เขต 1 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บ ารุง) นางนุสมน ตุกวุ่น 
1,761 สพป.ชุมพร เขต 1 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บ ารุง) นางผ่องศรี แพ่งยัง 
1,762 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านคลองกก นางจารี เทอดพงษ์ 
1,763 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านคลองกก นางสาวเยาวดี ย้อยสวัสดิ์ 
1,764 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านคลองสง นางประไพพรรณ แป้นเพชร 
1,765 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านคลองสง นางสาวเรวดี ดาวเปียก 
1,766 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านคลองสง นางสาวสายใจ สิงห์สนิท 
1,767 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านคลองสง นายสานนท์ สุดสวาท 
1,768 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางไพรัช ทองศิริ 
1,769 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางสาวบุญช่วย ไสยสุคนธ์ 
1,770 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางสาวภาวิณี พรหมชาญ 
1,771 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางสาววิจิตรา คงสนิท 
1,772 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด นางอุไรพัชร แบนเพชร 
1,773 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นางเกศิราณี วุฒิระวัฒน์ 
1,774 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นางสมศรี บัววารี 
1,775 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นางสาวปราณี บัวทอง 
1,776 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นางสาวปัทมาวดี สัมพันธ์ 
1,777 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นางสาวเสาวลักษณ์ พูนหนู 
1,778 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นางสาวอัจฉรา สุวลักษณ์ 
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1,779 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นางสาวอาทิตยา ศรีภักดี 
1,780 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นายชัยยุทธ จุลเสวตร์ 
1,781 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นายนรินทร์ หนูไชยา 
1,782 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดอนแค นายวรากร เต็มสงสัย 
1,783 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านทุ่งคาโตนด นางจิตรตรี บุญกวย 
1,784 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านไทยพัฒนา นางฉวีวรรรณ พรหมขจร 
1,785 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านไทยพัฒนา นางพรพิมล วรโยธา 
1,786 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านไทยพัฒนา นางอรนิตย์ พิจารณ์ 
1,787 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านในหุบ นางสาวศิรินทร์ อนันตโสภาจิตร ์
1,788 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านในหุบ นางสาวสุพัศชญา หนูอิ ม 
1,789 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบูรณ์ นางสาวพจนีย์ โต๊ะเด็น 
1,790 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบูรณ์ นางสาวสมพร ค าลือชา 
1,791 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบูรณ์ นางสุมามาศ พรหมสุวรรณ 
1,792 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านสวนสมบูรณ์ นายเจริญพงษ์ แก้วมาก 
1,793 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านหาดภราดรภาพ นายศรายุทธ ชาญนคร 
1,794 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านอ่าวมม่วง นางสาวพิมพิศา ศิลปสุวรรณ 
1,795 สพป.ชุมพร เขต 2 ราชประชานุเคราะห์ นางสาวณัฐธิ์ ฤทธิรุณ 
1,796 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดชลธีพฤกษาราม นางสาวจินจิรา เหมาะสม 
1,797 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดชลธีพฤกษาราม นางสาวธนพร ผิวด า 
1,798 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดชลธีพฤกษาราม นางสาวรัตนา สร้อยทอง 
1,799 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดชลธีพฤกษาราม นางสาวสภาพร อินทะโก 
1,800 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดชลธีพฤกษาราม นางสาวโสธิดา สัสดีเมือง 
1,801 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดชลธีพฤกษาราม นายกิตติพันธุ์ กิตติพยัคฆ์ 
1,802 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดดอนชัย นายธนัญ วัธนอินทร์ 
1,803 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดแหลมปอ นางสาวธัญญารักษ์ พิมาน 
1,804 สพป.เชียงราย เขต 1 อนุบาลเชียงราย  นางกาญจนา สังพิทักษ ์ 
1,805 สพป.เชียงราย เขต 2 ชุมชนบ้านสันจ าปา นางฐิตาพร วงศ์ไชย  
1,806 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านทุ่งพร้าว นายกฤษณะ อะโน  
1,807 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านทุ่งพร้าว  นางพิชญากร อะโน  
1,808 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านนทุ่งพร้าว  นายวราเมธ อุ่นใจ 
1,809 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านโป่งเหนือ นางสาวลภัสรดา แว่นระเว  
1,810 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านเมืองน้อย นางสาวณัฐกฤตา นรชาณ  
1,811 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านเมืองน้อย นางสาวพิมพ์วรรณ เตจ๊ะเสาร์  
1,812 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านเมืองน้อย นางสาวอุบลลักษณ์ ปุนนะมา  
1,813 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านเมืองน้อย นายกฤษณพงศ์ เป็งแสนหนู  
1,814 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านเมืองน้อย นายแทน เพชรศิลารักษ์  
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1,815 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านเมืองน้อย  นายนิวัฒน์ จริยว 
1,816 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านลังกา  นางอัญชลี กาฬพรรณลึก  
1,817 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านวาวี นางวิไลลักษณ์ อินธิมา  
1,818 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านวาวี นางสาวภัชโรบล นนทะการ  
1,819 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านวาวี  นางเยาวลักษณ์ วงค์เที่ยง  
1,820 สพป.เชียงราย เขต 2 พานพสกสวัสดิ์ นางกรันย์ธนภรณ์ ธรรมขันธ์  
1,821 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านเทอดไทย นางจิระพร หน่อค า  
1,822 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านเทอดไทย นางสาวอรวรรณ สมเมือง  
1,823 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านเวียงพาน  นางสาวดาริน จันผา  
1,824 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางทองศรี ค าภิระ  
1,825 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางรวิภัทร วงศ์สรรคกร 
1,826 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางสาวจรีวรรณ์ แก้วศิริ  
1,827 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางสาวชมัยพร ชุสุภาวด ี
1,828 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางสาวรัชนีวรรณ ขันค า 
1,829 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางสาวสินาภรณ์ ชราชิต 
1,830 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นายดุษฎี ชูชัย 
1,831 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นายทัศนกฤษ เด็ดขาด  
1,832 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นายธนกฤต ดั นเมฆ 
1,833 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นายปิยพงศ์ จันพาพูน 
1,834 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นายมานิตย์ แก้วกันธะ 
1,835 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นายวิทูลย์ สมัครสมาน 
1,836 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นายสิทธิพงศ์ รัตนเดชาสกุล 
1,837 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นายโสมนัส อดิลักษณ์ศิริ  
1,838 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย นายอนุกูล ต่างใจ 
1,839 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย ว่าที่ร้อยตรีก่อเกียรติ อารีเอื อ 
1,840 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย  นายคณิศร โชครุ่งวัฒรนา  
1,841 สพป.เชียงราย เขต 3 พญาไพรไตรมิตร นางสาวจิณณ์ณิชา เขียวใหญ่  
1,842 สพป.เชียงราย เขต 3 พญาไพรไตรมิตร นางสาวภัตราวดี ใยดวง  
1,843 สพป.เชียงราย เขต 4 ไตรมิตรวิทยา นายอดิศักดิ์ จันกิต ิ 
1,844 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านงิ วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) นางกัลยา สุททธศิลป์  
1,845 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านงิ วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) นางพัชวรรณ แสนเขือน 
1,846 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านงิ วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) นางร าเพลิน มุงเมือง  
1,847 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านงิ วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) นางสายฝน ฤกจิตร  
1,848 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านงิ วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) นางหทัยกาญจน์ เทียมสระคู 
1,849 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านแผ่นดินทอง นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์  
1,850 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านรักแผ่นดิน นางประภัสสร เลือดสงคราม 
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1,851 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านรักแผ่นดิน นางสาวปวิตรา ธนะวงศ ์ 
1,852 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักดี  นางณัฐฐินันท์ ปาละโรจนกุล  
1,853 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักดี  นางล าดวน จันต๊ะคาด  
1,854 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักดี  นางสาวสิริรัตน์ เขื่อนวัง  
1,855 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักดี  นางสาวสุกัญญา ศรีธิแก้ว  
1,856 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านสันหลวงสามัคคี  นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์  
1,857 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านหลู้ นางปวันรัตน์ รวมจิตต  
1,858 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านหลู้ นางหทัยทิพย์ ชินชัย 
1,859 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านห้วยคุ  นางทิพวรรณ อ าไพจิตร 
1,860 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านห้วยคุ  นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฎ์  
1,861 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านห้วยคุ  นางสาวจิราวรรณ ใบยา  
1,862 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านห้วยคุ  นางสาวนฤมล หาญกัน 
1,863 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านห้วยคุ  นางสาวมาลินี พรหมศรี  
1,864 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านห้วยคุ  นางสาวอังคณาพร จนใจ 
1,865 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านห้วยคุ  นางสิริพัทธ วงศ์เวียน 
1,866 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านห้วยลึก นางสาวศรัญญา นันต๊ะภาลัย 
1,867 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านห้วยเอียน นางดาริน มาน้อย  
1,868 สพป.เชียงราย เขต 4 เพียงหลวง นางอ าพร มธุรส  
1,869 สพป.เชียงราย เขต 4 เวียงเทิง(เทิงท านุประชา) นางกุหลาบ การเก็บ  
1,870 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านปางน  าถุ นางสาวสุชาดา นิธิวนันท์  
1,871 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่โป่งประชาสามัคคี  นางสาวกัญญารัตน์ เป็งใจ  
1,872 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดวังสิงห์ค า นางรุจิรา หยดย้อย  
1,873 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันมะฮกฟ้า นางประไพพิศ บุญหนัก  
1,874 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันมะฮกฟ้า นางสาวนิภารัตน์ ผาบค า  
1,875 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อนุบาลเชียงใหม่  นางสาวศุร์ดาภา รัศมีจิรา  
1,876 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ทรายทองราษฎร์อุทิศ นางสาวดวงฤทัย โพธิกุล  
1,877 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านทับเดื่อ  นางณัฐชนาถ พิมุน 
1,878 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านทับเดื่อ  นางลลิตภัทร ชนะเวช  
1,879 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านทับเสื่อ นางลัยวลี ลี ตระกูล  
1,880 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านแม่เทียะ นางสาวกาญจนา เกิดอ้าย 
1,881 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านแม่ยางห้า  นางพชรีภรณ์ เลิศบุญรักน์  
1,882 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านแม่ยางห้า  นางรัตติกาล เดชะฟวง 
1,883 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านแม่ยางห้า  นางสาวสมใจ แสงอรุณ  
1,884 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านแม่ยางห้า  นางสุจิรา อุปนันท์  
1,885 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านสะลวงนอก นางจารุวรรณ จันทร์มุวรรณ์  
1,886 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านสันกลาง  นางสาววารุณี เพียรประกอบ  
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1,887 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านสันปง  นางสาวณีรชา สุเป็ง  
1,888 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วัดงิ วเฒ่า  นายเอกลักษณ์ ค าอ้วน  
1,889 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วัดบ้านเหล่า นางสาวปรางทิพย์ สปันนา  
1,890 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วัดปางเติม นางเยาวนา พันธุ์แก้ว 
1,891 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) นางสาวปบมาวดี ดอกหอม  
1,892 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สหกรณ์ด าริ  นายประสาน บุญทวี  
1,893 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง  นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์  
1,894 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) นางกิ่งกาญจน์ กันนาง  
1,895 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) นางนงเยาว์ เพชรคงเทพ  
1,896 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง  นางกัญจิตราณัฐ เฉลยอาจ  
1,897 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง  นางธัญภรณ์ โกฎแก้ว  
1,898 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง  นางนิจพร นันชัยอุด  
1,899 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง  นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์  
1,900 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง  นางสาวดวงฤทัย โสภี  
1,901 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง นางสาวปริศนา เป็งพฤกษ์  
1,902 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง  นางสาวอาภาภรณ์ ชินายี  
1,903 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านดง นางสุภาพร เมตไตรพันธ์  
1,904 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ ง  นางกรรณิการ์ จันสม  
1,905 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ ง นางชญานิษฐ์ นันทศักดิ์ 
1,906 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ ง  นางดารา ชุ่มวารี  
1,907 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ ง นางสาววราลักษณ์ เดชาวรนันท ์ 
1,908 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ ง  นางสาวศิริกัญญา ปัญญาดา 
1,909 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ ง  นางสาวอัญชลี เพชรเทียนชัย  
1,910 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ ง  นางสุมณฑา ครองมี 
1,911 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านต้นผึ ง  นางสุวารี เทพสุรินทร์  
1,912 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปางปอย  นางธิดารัตน์ แก้วเรือน  
1,913 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปางปอย  นางสาวพชรกมล เตชะใจ  
1,914 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปางมะเยา  นางสาวพรสุดา ดีโพนพัก  
1,915 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปางมะเยา  นางสาววรวรรณ ปินไชย  
1,916 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปางมะเยา  นายศุภกร สายวงค์  
1,917 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปางสัก  นางบัวค า ศรีอิศรางกูล  
1,918 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปางสัก  นางสาวมัทธนา ปัญญาโส  
1,919 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านปางสัก  นางสาวอ าพร ยาสิทธิ์  
1,920 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านป่าแดง  นางศศิธร ศรีอ่ินแก้ว  
1,921 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านป่าแดง  นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะปาน 
1,922 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านป่าแดง  นายบัญญัติ ยะวัน  
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          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
1,923 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านฝ้างต่ า นางเพชรดารินทร์ พรธนศิษฐ์  
1,924 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านโฟ่งนก  นางสาวพัชร์นันทน์ ชัยจันทร์  
1,925 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางจีรวัฒน์ จันทร์แก้ว  
1,926 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางชนันท์กรณ์ จันทร์หอม  
1,927 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางศรัญญา วงษ์มาพันธ์  
1,928 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางสาภัคจิรา เทพนันท ์ 
1,929 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางสาวเจนจิรา พรหมเทศ 
1,930 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางสาวนงคราญ นวลฝั้น 
1,931 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางสาวพรรณี จันณรงค ์ 
1,932 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นางสาวศุภรดา อภิชัย  
1,933 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น นายพิเชษฐ ธนาวงค ์ 
1,934 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น  นางสาวนพวรรณ กันธิวา  
1,935 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น  นางสาวเนาวลักษณ์ ใจแก้ว  
1,936 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น  นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขทา  
1,937 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น  นางส าอางค์ มีธรรม  
1,938 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนปิ่น  นายเอกลักษณ์ ประกอบชาติ  
1,939 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านเมืองนะ  นายวิทยา จิโนเป็ง  
1,940 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางสาวกาญจนา แก้วใน  
1,941 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางสาวเครือวรรณ ไชยเลิศ  
1,942 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางสาววัชรินทร์ อ่ินค า 
1,943 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางสุดธิดา ธรรมปัญญา  
1,944 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นายณัฐกิตติ์ กันทะศร  
1,945 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นายประเสริฐ พอนา  
1,946 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่แมะ นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกลู  
1,947 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่แมะ นายอภิชาติ ราชสัก  
1,948 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านเวียงฝาง  นางแสงทอง บุญเชิด  
1,949 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านเวียงหวาย นางสาวสมศรี วงค์ขัน 
1,950 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านเวียงหวาย  นางแพรวนภา จงหาญ  
1,951 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านเวียงหวาย  นางสาวกัญญาภัทร ศุภสาร 
1,952 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านเวียงหวาย  นางสาวประกายดาว ทรายค า 
1,953 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหมื อ  นางกิตติยา ดวงแก้ว  
1,954 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหมื อ  นางทิพวรรณ์ อินสอน  
1,955 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหมื อ  นางมณฑรัตน์ แสงสุวรรณ์  
1,956 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหมื อ  นางสาวเจนจิรา เตชะรังษี  
1,957 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหมื อ  นางสาวนุชราภรณ์ ไข่กอ 
1,958 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหมื อ  นางสาวพัชรี แสงทอง  



๕๗ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
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1,959 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหมื อ  นางสาวรุ่งนภา แก้วกองมา  
1,960 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหมื อ  นางสาวหยาดฝน สิงห์ทร 
1,961 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางประนอม อุปะระ  
1,962 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางพณิชา ม าขุนทด  
1,963 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสุขฤทัย  นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์ 
1,964 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านห้วยงูกลาง นางรัชนี ค าวินิจ  
1,965 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านอรุโณทัย  นางทิพวิมล ศรีปราชญ์  
1,966 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านฮ่างต่ า  นางเกษศรินทร์ ใบตัน  
1,967 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านฮ่างต่ า  นางนวพร ทิพย์ประเสริฐ  
1,968 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านฮ่างต่ า  นางปนัดดา กองกาย  
1,969 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านฮ่างต่ า  นางสาวรสรินทร์ ทาระศักดิ ์ 
1,970 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล  นางสาวอรกานต์ ภมรเกศ  
1,971 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  นางนลินี ศรจีอมทอง  
1,972 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  นางสมถวิล นามวัง  
1,973 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  นางสาวกนกวรรณ หงษ์วิไล 
1,974 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  นางสาวธัญญารัตน์ ละวิโล  
1,975 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม ่ นางสาวนัฐทพร ชื่นชอบ  
1,976 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  นางสาวประทุมพร น้อยท ู 
1,977 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  นางสาวพิกุลศรี ชัยชิต  
1,978 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  นายธนาดุล เลาลี  
1,979 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  นายพิศาล ปวงฟู  
1,980 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  นายยศพล แช่จาง  
1,981 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชียงใหม่  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกรวรรณ ปสูัญจร  
1,982 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 วัดปางมะโอ  นางสาวยุภาวรรณ มาละใจ  
1,983 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านกาด (เขมวังส์) นางอุษา ขอนกลาย  
1,984 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านไร่ นางจิตรลดา วงษ์หาญ 
1,985 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านไร่ นางพิทยาธร อะตะมะ  
1,986 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดกู่ค า (เมธาวิสัยคณาทร) นางจิราธร นาดี  
1,987 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดท่าต้นกวาว  นางสรรพคุณ ชินารักษ์  
1,988 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดเวฬุวัน  นางไปรยา มะโนรมย์  
1,989 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์) นางสุนทรี คุณา  
1,990 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านเตียนอาง  นางครองขวัญ เผ่าฟ ู 
1,991 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านเตียนอาง  นางสาวกันฐาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 
1,992 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านทุ่งจ าเริง  นางสุภาภรณ์ ยินดี  
1,993 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านยางเปา  นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล 
1,994 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 แม่โถวิทยคม  นางสาววิสุตรา บุญอิศร ี 



๕๘ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
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1,995 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านปางอุ๋ง  นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง  
1,996 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ซา  นางสาวรักชนก ใจเย็น 
1,997 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ซา  นางสาววิไล จันทร์ทิพย ์ 
1,998 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ซา  นายวรวัฒน์ ทองจันทร์  
1,999 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ซา  นายสุรนารถ จันทร์รัตนาพงษ์  
2,000 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่ปาน  นางสาวอุทุมพร ปัญญา  
2,001 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่แฮเหนือ  นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยัน 
2,002 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่แฮเหนือ  นางสาวนุช วนารื่นรมย์  
2,003 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่แฮเหนือ  นางสาวภัตติมา วงคสุวรรณ์  
2,004 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่แฮเหนือ  นางสาวมัญชุสา เรือนค าแปง  
2,005 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแม่แฮเหนือ  นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์ 
2,006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านห้วยทราย นายดนุพล ตลาด  
2,007 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อินทนนท์วิทยา นางสาวจันท์สุดา ศรีจา  
2,008 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อินทนนท์วิทยา นางสาวยุพิน ริทู 
2,009 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อินทนนท์วิทยา นางสาวเสาวลักษณ์ อุปนันท์ 
2,010 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อินทนนท์วิทยา นางสิรินทิพย์ ธนะเพ่ิม  
2,011 สพป.ตรัง เขต 1 ต้นบากราษฎร์บ ารุง นายภัทธิญะ เกลิมวงค์ 
2,012 สพป.ตรัง เขต 1 ไทยรัฐวิทยาคาร นางสาวสายขวัญ ยังช่วย 
2,013 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนโพธิ์ นางกลิ่นทิพย์ ศรีเพชร 
2,014 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนโพธิ์ นางจิรพันธ์ กุนหลัด 
2,015 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนโพธิ์ นางนันท์นภัส ทีปกรเศวต 
2,016 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนโพธิ์ นางพรจิตร์ ทนุก 
2,017 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนโพธิ์ นางสาวณัฏกาญจน์ จิตรแก้ว 
2,018 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนโพธิ์ นายอัฐพล หอวิชยกุล 
2,019 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนเคี่ยม นางสาวพรพิชญา พุตซ้อน 
2,020 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสระแก้ว นางกาญจนา ฤทธิเดช 
2,021 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสระแก้ว นางจันทรา รักค า 
2,022 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสระแก้ว นางปวิตรา พลวัฒน์ 
2,023 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสระแก้ว นางวรรดี แก้วจร 
2,024 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสระแก้ว นางสาวคุณพัฒน์ ส่งศรี 
2,025 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสระแก้ว นางสาวทิพย์วรรณ ไชยจักร 
2,026 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสระแก้ว นางสาวรพีพรรณ งิ วจีน 
2,027 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสระแก้ว นางอุษามาศ มาบุญธรรม 
2,028 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสวรรค์ นางสาวเพียงตะวัน วิคบ าเพิง 
2,029 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสวรรค์ นางสาวสุภัสสร เทพดี 
2,030 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านคานโพธิ์ นางวิยดา คงพองค า 
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ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,031 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านคานโพธิ์ นางสาวทิวาพร สุทธิสวาท 
2,032 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านคานโพธิ์ นางสาวสุนันทา อินทนิน 
2,033 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านคานโพธิ์ นางสาวสุภาพร บตุรสาธรรม 
2,034 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านคานโพธิ์ นางสาวสุภาพร หนูวงค์ 
2,035 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทอนพลา นางสาวทิพย์ชาดา ณ นคร 
2,036 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทอนพลา นางสาวบุษกร ด าเกลี ยง 
2,037 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านท้าข้าม นางวนิดา ขุนแก้ว 
2,038 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางนุชณา ขับประกอบ 
2,039 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางประไพศรี มาลี 
2,040 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางยุพา ตั งสถิตพร 
2,041 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางสิรินทิพย์ ทรัพย์แสนเจรญิ 
2,042 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งมะขามป้อม นายพรนิรัตน์ ลีสุรพงศ์ 
2,043 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไทรงาม นางปรารพ แซ่ชั น 
2,044 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไทรงาม นางสาวช่อทิพย์ คงทอง 
2,045 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนาทะเล นางสาวจุรีรัตน์ ทุ่งปรือ 
2,046 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนาทะเล นางสาวชุษณา นัครา 
2,047 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนาทะเล นางสาวนฤมล รอดสุด 
2,048 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนาทะเล นายเลอศักดิ์ ล่ าล่อง 
2,049 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนานิน นางสาวปิยะนุช พวงทอง 
2,050 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนานิน นางสาวปุณยนุช แก้วคอทอง 
2,051 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนานิน นางสาวสุลาวัลย์ ด ายศ 
2,052 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนานิน นายศักดินนท์ รัฐสรรค์ 
2,053 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านบกหัก นางกรรณิกา แก่นที 
2,054 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านบกหัก นางนวลจันทร์ จิตรพงษ์ 
2,055 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านบกหัก นางสาวชุณี แซ่ชั น 
2,056 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านบกหัก นางสาวพนัชกร หูเขียว 
2,057 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านบกหัก นางสาวรัชฎา แสงจันทร์ 
2,058 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านบกหัก นางสาวอะติมา เหมนแก้ว 
2,059 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านบกหัก นายภูวนาถ องศารา 
2,060 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านโพรงจระเข้ นางดวงเดือน แซ่หลี 
2,061 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านโพรงจระเข้ นางละออง บุตรกลัด 
2,062 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านโพรงจระเข้ นางสมใจ ก๊กใหญ่ 
2,063 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านโพรงจระเข้ นางสุทิศา สมบัติทอง 
2,064 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านโพรงจระเข้ นายณรงค์ หนูเจริญ 
2,065 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านสามแยก นางศศิธร เวชรังษี 
2,066 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองเจ็ดบาท นางสาวกรกนก ใจสมุทร 



๖๐ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,067 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองเจ็ดบาท นางสาวจุรีภรณ์ เจะโสะ 
2,068 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองเจ็ดบาท นางสาวธิดารัตน์ เทพกุล 
2,069 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองเจ็ดบาท นางสาวปัทมา กาญจนพรหม 
2,070 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองเจ็ดบาท นายเวชยันต์ สรรพเศียร 
2,071 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองเจ็ดบาท นายเอกชัย บูลการณ์ 
2,072 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองหว้า นางสุคนธ์ทิพย์ ช้างขาว 
2,073 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านห้วยม่วง นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง 
2,074 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านห้วยม่วง นางสาวพุชนาถ ภิรมย์ 
2,075 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านห้วยม่วง นายบุญเหลือ ชายภักตร์ 
2,076 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหินคอกควาย นางจริยา รัฐสรรค์ 
2,077 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหินคอกควาย นางสาววิลาวัลย์ กับตังกุล 
2,078 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านแหลม นางสาวกนกวรรณ สังข์พราหมณ ์

2,079 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านแหลม นางสาวเจษฎาภรณ์ เสียมไหม 

2,080 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านแหลม นางสาวปวีณา เทศนอก 
2,081 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านแหลม นางสาววาทิณี ฤทธิโชติ 
2,082 สพป.ตรัง เขต 1 หาดทรายทอง นางสาวอรพรรณ ค าหมาน 
2,083 สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางฉันทนา ศรมณี 
2,084 สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางสาวอรอุมา ชูสุวรรรณ์ 
2,085 สพป.ตรัง เขต 2 บ้าทุ่งอิฐ นางสาวพัชรา ยอดชุม 
2,086 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านทุ่งยาง นางปรีดา เจือกโว้น 
2,087 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านทุ่งยาง นางรังสิมา ชัยพราม 
2,088 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านทุ่งยาง นางสาวจิตรลดา พรายพรรณ 
2,089 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านทุ่งยาง นางสาวจิราพร อมรกุล 
2,090 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านล าช้าง นางกนกพร กิจวิจิตร 
2,091 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านหนองศรีจันทร์ นางชนิดา ชูบุญศรี 
2,092 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านหนองศรีจันทร์ นางนพพร รอดความทุกข์ 
2,093 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านหนองศรีจันทร์ นางภักดี ทองทอง 
2,094 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านหนองศรีจันทร์ นางสาวอรษา เนี ยนเงิน 
2,095 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) นางราตรี จิตรอักษร 
2,096 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) นางอุษา สินกั ง 
2,097 สพป.ตราด บ้านปะอา นางสาวกรองแก้ว ศิริกุล 
2,098 สพป.ตราด บ้านปะอา นางสาวปิยะนุช คิดดี 
2,099 สพป.ตราด บ้านเปริดใน นางสาวเกศินี สุเนตร 
2,100 สพป.ตราด บ้านมะนาว นางสุจินดา วีระยุทธศิลป์ 
2,101 สพป.ตราด วัดฆ้อ นายธนวัฒน์ ริตศิลา 
2,102 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางพิมพ์พัชนัฐ ลิ มกุล 



๖๑ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,103 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางศิริกานต์ เวชชกรรม 
2,104 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางสมสวัสดิ์ อยู่สอน 
2,105 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางสาวกมลรัตน์ จัตุรัส 
2,106 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางสาวขจีรัตน์ สวัสดิกาญจน์ 
2,107 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางสาวทัศนีย์ รังสะกินนิน 
2,108 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางสาวนิรนุช ประนันโต 
2,109 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางสุพรรรณี จ ารัส 
2,110 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางสุรีวัลย์ ดาภาพงษ์ 
2,111 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นางเอื อมพร อุนันต์ 
2,112 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นายชนก ประทุมชาติ 
2,113 สพป.ตราด วัดสะพานหิน นายณัฐพรศ์ ไชยโคตร 
2,114 สพป.ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ นางกรรณิกา บุ้นกี  
2,115 สพป.ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล 
2,116 สพป.ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่ นายวีระพันธ์ เขียวเงิน 
2,117 สพป.ตาก เขต 1 เด่นไม้ซุงวิทยาคม นางไพนารินทร์ คุณนาม 
2,118 สพป.ตาก เขต 1 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม นางประทุม ค าสุข 
2,119 สพป.ตาก เขต 1 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน 

2,120 สพป.ตาก เขต 1 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม นางอาทิตา ดีนิยม 
2,121 สพป.ตาก เขต 1 บ้านน  าดิบ นางรุ่งรัตน์ วงค์ล าดวน 
2,122 สพป.ตาก เขต 1 บ้านน  าดิบ นางสาวนฤมล ตุ่นภักดี 
2,123 สพป.ตาก เขต 1 บ้านโพรงตะเข้ นายประยูร คุณนาม 
2,124 สพป.ตาก เขต 1 บ้านวังไม้ส้าน นางจริยาภรณ์ เพียรนาค 
2,125 สพป.ตาก เขต 1 บ้านวังไม้ส้าน นางมณี พันธุ์พืช 
2,126 สพป.ตาก เขต 2 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบ ารุง) นางกัญญา วงษ์รพีพรรณ 
2,127 สพป.ตาก เขต 2 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบ ารุง) นางกัลลญา แก้วมณี 
2,128 สพป.ตาก เขต 2 ชุมชนบ้านอุ้มผาง นายไมตรี จินะ 
2,129 สพป.ตาก เขต 2 บ้านท่าอาจ นายสุพิศ ค ามูล 
2,130 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นางกิติมาภรณ์ ใจต๊ะเสน 
2,131 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นางวันเพ็ญ มาหย่อม 
2,132 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นางสาวกมลกานต์ เฉนกฉนันต ์
2,133 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นางสาวคณิตตา ตุ้ยเขียว 
2,134 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นางสาวณิชากร สิงห์ทอง 
2,135 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นางสาวนันท์นภัส สุขสัมพันธ์ 
2,136 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นางอัมภวรรณ ทวีพรสวรรณ์ 
2,137 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นายเกษม ใจสอาด 
2,138 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นายณัชพล หงษ์ผา 
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          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,139 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นายระพิน เกษแก้ว 
2,140 สพป.ตาก เขต 2 บ้านพะเด๊ะ นายวิรัตน์ ยาสอน 
2,141 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่กุเหนือ นางฤทัยรัตน์ มั่นแก้ว 
2,142 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่กุเหนือ นางสาวกรณิการ์ ทาวงษ์ 
2,143 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ตาวใต้ นางวลัยพร แปงติ๊บ 
2,144 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ละเมา นางนิสา เหลืองคุณวัฒน์ 
2,145 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ละเมา นางวารุณี เขื่อนแก้ว 
2,146 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่ละเมา นายนิกร ประชานันท์ 
2,147 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่วะหลวง นางสาวจีราพัชร เดชวิชิต 
2,148 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่วะหลวง นางสาวศุวรี ทองประดิษฐ์ 
2,149 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแม่วะหลวง นายสมหวัง ท าจิตรเหมาะ 
2,150 สพป.ตาก เขต 2 ห้วยน  านักวิทยา นางสาวณิชาดา สอนแม่น 
2,151 สพป.ตาก เขต 2 ห้วยน  านักวิทยา นางสาวทัศนีย์ ครองแก้ว 
2,152 สพป.นครนายก ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นางสาวเกตุกนก ช่วงเปีย 
2,153 สพป.นครนายก ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นางสาววราสินี อยู่สุนทร 
2,154 สพป.นครนายก ชุมชนวัดป่าขะ นางเพชรสุดา นารถดนตรี 
2,155 สพป.นครนายก ชุมชนวัดป่าขะ นางสาวดาวิกา เณิณลีลา 
2,156 สพป.นครนายก ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) นายพิทักษ์ อินทร์ขาว 
2,157 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางกมลลดา ผลแย้ม 
2,158 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางณรงค์ ผลแย้ม 
2,159 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสงบ ผาสุก 
2,160 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ 
2,161 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางสาวสุภาพร เจริญอรณุตระกลุ 
2,162 สพป.นครนายก บ้านเขาส่องกล้อง นางอรัญญา วงศาโรจน์ 
2,163 สพป.นครนายก บ้านคลองหกวา นางจรินทร์ เก็มกาแมน 
2,164 สพป.นครนายก บ้านคลองหกวา นางชาลินี อารีพิทักษ์ 
2,165 สพป.นครนายก บ้านปลายคลอง 22  นางชุลีพร เพาะบุญ 
2,166 สพป.นครนายก บ้านปลายคลอง 22  นางปรียากรณ์ เฉลิมสุขศรี 
2,167 สพป.นครนายก บ้านปลายคลอง 22  นางสาวน  าผึ ง รินทะมาต 
2,168 สพป.นครนายก บ้านปลายคลอง 22  นางองุ่น บุญรอดอยู่ 
2,169 สพป.นครนายก บ้านปากคลอง 17 นายอนัญญา อ่อนเรือง 
2,170 สพป.นครนายก บ้านลาดช้าง นางสุกัญญา เฮงน้อย 
2,171 สพป.นครนายก บ้านห้วยหมอน นางชื่นจิรา พูลทรัพย์ 
2,172 สพป.นครนายก บ้านห้วยหมอน นางสาวจารุวรรณ สิงข์สมศักดิ ์
2,173 สพป.นครนายก บ้านห้วยหมอน นางสาวณัฐวดี ทองคง 
2,174 สพป.นครนายก บ้านห้วยหมอน นางสาวไพรัตน์  แปลงศรี 
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2,175 สพป.นครนายก บ้านห้วยหมอน นางสาวไพรินทร์ จันทร์แก้ว 
2,176 สพป.นครนายก บ้านห้วยหมอน นางสาวภาสินี  เวียงจันทร ์
2,177 สพป.นครนายก บ้านห้วยหมอน นางอัจฉรา ศรีญากูล 
2,178 สพป.นครนายก บ้านห้วยหมอน นายเชิดศักดิ์  ฝ้ายลุย 
2,179 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาวพิมลพรรณ พวงยานี 
2,180 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาววะยุรา กุลทอง 
2,181 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาวสุจิตรา ภู่สวัสดิ ์
2,182 สพป.นครนายก วัดดอนยอ นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์ 
2,183 สพป.นครนายก วัดท่าช้าง นางนพพร ปิ่นทอง 
2,184 สพป.นครนายก วัดท่าช้าง นางรุจิรา สุวรรณจันทร์ฉาย 
2,185 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางจินตนา ดวงรัศมี 
2,186 สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ นางสาวเลขา โจ้วตระกูล 
2,187 สพป.นครปฐม เขต 1 บ้านสระน  าส้ม นางกัญญา นิพิวรรณ์  
2,188 สพป.นครปฐม เขต 1 บ้านสระน  าส้ม นางสาวกุสุมา ห้วยหงษ์ทอง 
2,189 สพป.นครปฐม เขต 1 บ้านสระน  าส้ม นางสาวพิกุล บุญแขม 
2,190 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดทุ่งกระพังโหม นางธนัชพร อุทุมพร 
2,191 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดประโทนเจดีย์ นายธงชัย บ ารุงรัฐ 
2,192 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองโพธิ์ นางปฎิญญา บุญส่ง 
2,193 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองโพธิ์ นางวงเดือน จตุพรรุ่งเรือง 
2,194 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองโพธิ์ นางสาวดวงสุดา ค ากองแก้ว 
2,195 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองโพธิ์ นางสาวเมมิกา จันทรประชุม 
2,196 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองโพธิ์ นายทวินันท์  ทวิบุตร 
2,197 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองศาลา นางวัลยา แสงสวัสดิ์ 
2,198 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองศาลา นางศศิตา เพลินจิต 
2,199 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองศาลา นางสาวนุชนารถ ศรีจันทร์อินทร ์
2,200 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองศาลา นางสาวปรีชยา แต่แดงเพ็ชร 
2,201 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองเสือ นางสาวนิตยา โรจนงค ์ 
2,202 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้างคลองลัดอ้อมใหญ่ นางสาววัณย์ไสว บุญเรือง 
2,203 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้านดงเกตุ นางวชรณัช คงวงศ์วาน 
2,204 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้านดงเกตุ นางสาวกุลธิดา รงค์พันธุ์ 
2,205 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้านดงเกตุ นางสาวณัชชา พุ่มเจริญ 
2,206 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้านดงเกตุ นางสาววลีพร ส่งแสง 
2,207 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน  าขาว นางณิศราพร นวลกลับ 
2,208 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน  าขาว นางนงลักษณ์ แสงจันทร์ 
2,209 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน  าขาว นางปวริศา วีระกูล 
2,210 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน  าขาว นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดา 
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2,211 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน  าขาว นางสาวนวลเพ็ญ พุวิบูลย์ 
2,212 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน  าขาว นางสาวภิรญา ขัตติยะ 
2,213 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน  าขาว นางสาวสุมณฑา นิลจินดา 
2,214 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน  าขาว นางสุกานดา พิมพ์พัยธ์ 
2,215 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน  าขาว นางอภิชยาภา รัตนาบญุญาพร 
2,216 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดเสถียรรัตนาราม นางเรณู กระเป๋าทอง 
2,217 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดใหม่สุคนธาราม นางศศิญาภรณ์ ค ามหา 
2,218 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดใหม่สุคนธาราม นางสาวลริชา ม่วงสอน 
2,219 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านกุตาไก้ นางดวงนภา โครตวงศ์ 
2,220 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านกุตาไก้ นางมยุรีย์ สมศรี 
2,221 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านโชคอ านวย นางมาลี ราศรี 
2,222 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านไทยสามัคคี นางเมทินี ลับจันทร์  
2,223 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านไทยสามัคคี นางสาวปัทมา ค าสุข  
2,224 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านไทยสามัคคี นางสุทธิ์รัก อาจจ านง  
2,225 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านไทยสามัคคี นางแสงจันทร์ บุญยะบุตร 
2,226 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านหนองดินแดง นางพันธ์มหา หูมแพง 
2,227 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านหนองดินแดง นางสรัญญา ประสงค์สุข 
2,228 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านหนองดินแดง นางสาวขนิษฐา สุริย์ 
2,229 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านหนองดินแดง นายสุรชัย วัฒนสุระ  
2,230 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านแค นางสาวกัลยา สิงห์  
2,231 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านแค นางสาวแก้วตา พิมพ์พงศ์ 
2,232 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านแค นางสาวนรินภร โพธิ์สุ  
2,233 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านดงน้อย นางสาวปาณิสรา โกษาแสง  
2,234 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านดงน้อย  นางภัชรา สุทธิบุตร  
2,235 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านดอนกลาง นายเอกลักษณ์ มระศิริ 
2,236 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านโพนเพ็ก  นางสาวบัญยา ราชรามทอง 
2,237 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านโพนเพ็ก  นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์  
2,238 สพป.นครพนม เขต 2 ธาตุพนม นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ 
2,239 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โคกเพชรสระมโนรา นางสาวนันท์นภัทร นุ่มชัยภูมิ 
2,240 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โคกเพชรสระมโนรา นางสาวรสริน ศิริโพธิสมพร 
2,241 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โคกเพชรสระมโนรา นางสุนิสา บรรจงปรุ 
2,242 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ดอนเท้าวิทยา นางสาวรุ่งอรุณ บุญเขื่อง 
2,243 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ต าบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) นางนิตยา ดุงโคกกรวด 
2,244 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านคอนน้อย นางสาววนิดา ประดิษฐจา 
2,245 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านไชยมงคล(สืบสานวิทยา) นางค าพัน แสงจ าปา 
2,246 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านไชยมงคล(สืบสานวิทยา) นางจินตนา สมิงกล้าทัน 
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2,247 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านไชยมงคล(สืบสานวิทยา) นางราตรี เตี ยวสันเทียะ 
2,248 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านไชยมงคล(สืบสานวิทยา) นางเรียบ โพธิ์แสน 
2,249 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านไชยมงคล(สืบสานวิทยา) นางวาสนา วังหอม 
2,250 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านไชยมงคล(สืบสานวิทยา) นางสาวนันทิกร เอื อนกิ่ง 
2,251 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านไชยมงคล(สืบสานวิทยา) นางโสภาวรรณ คุปติศิริรัตน์ 
2,252 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านไชยมงคล(สืบสานวิทยา) นางอนุโณทัย กันโฮมภู 
2,253 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านดงพลอง นางศิริพร เสย์โนลด์ส 
2,254 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านดงพลอง นางสาวชุติมา ทวีสุข 
2,255 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านดงพลอง นายอ านาจ ย่ามกลาง 
2,256 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านบึงตะโก นางดวงพร นามพลกรัง 
2,257 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านบึงตะโก นางผกามาศ พันธุรังษี 
2,258 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านบึงตะโก นางสาวปรารถนา เศรฐญาติ 
2,259 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านบึงทับช้าง นางณัฐนันท์ ทวีภัชรีธารมย์ 
2,260 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านบึงทับช้าง นางสาวปรียาภรณ์ ขวบสันเทียะ 
2,261 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒนอ์ุปถัมภ์) นางสาวจีราภร เหลียวกลาง 
2,262 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) นางพินทุ์พิมล ศรีสมบูรณ์ 
2,263 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) นางพูลเกษม ตั งพงษ์ 
2,264 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) นางรุ่งอรุณ โรจนภาคิน 
2,265 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) นางสมจิตร์ อาจปรุ 
2,266 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพะเนา นางคนิษฐา กระจ่างกุล 
2,267 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพะเนา นางนิภาพัฒน์ กลัดกลาง 
2,268 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพะเนา นางสาวบุญช่วย รวมกลาง 
2,269 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพะไล นางกรกนก สิงหแสนยาพงษ์ 
2,270 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพะไล นางจุฑามาศ ฤทธิ์ทองกุล 
2,271 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านพะไล นายธีระพล ประทุมโต 
2,272 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางจิตลัดดา รัตนบัวชุม 
2,273 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางฉัตรฤดี นนทวิรัตน์ 
2,274 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางเบญจมาศ อิ งชัยภูมิ 
2,275 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางปิยธิดา รองในเมือง 
2,276 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางพรพจมาลย์ กองทอง 
2,277 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางวรรณภิา เหรียญนาคมงคล 
2,278 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางศุภัสสา ผากาเกตุ 
2,279 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางสาวลักษิกา จอมค าสิงห์ 
2,280 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน 
2,281 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นางสุวรรณี กุลนา 
2,282 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านเมืองที นางสาวขนิษฐา ปัจจัยโก 



๖๖ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,283 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองจ าปา นางทุเรียน มุ่งเกมกลาง 
2,284 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองแจง นางสาวปราณี มุ่งกล่อมกลาง 
2,285 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองแจง นางสาวสมพร ซอกทองหลาง 
2,286 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางกัญญา โม้สา 
2,287 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางจงรัก หาญค า 
2,288 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางจันทร์เพ็ญ แหวนในเมือง 
2,289 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางณัฐนี โปร่งสันเทียะ 
2,290 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางดวงรัตน์ คล้ายนิล 
2,291 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางพรประภา ฤทธิไธสง 
2,292 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางพลับพลึง อุตมานันท์ 
2,293 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางพวงทอง ปลอดกระโทน 
2,294 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางเพลินพิศ ก าเนิดเปลือย 
2,295 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางไพบูลย์ อุทกศิริ 
2,296 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางยุพิน เทศมี 
2,297 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางวิระวรรณ ผลฟัก 
2,298 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวปรภรณ์ โพธิ์ศาลา 
2,299 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวลลิตา ไชยรัตน์ 
2,300 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาววิไล ชลไชยะ 
2,301 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวสุดารัตน์ เอียน านา 
2,302 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสุนทรี แสงอนุรักษ์ 
2,303 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นายธีระพงษ์ ภิรมย์กิจ 
2,304 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นายนนทกร ทองมี 
2,305 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางจรรยาพร เรียวอารีย์ 
2,306 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางเจริญใจ เหลืองบงกช 
2,307 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางภัสราภรณ์ พึ่งบุญ 
2,308 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางยุพา ช่างกล 
2,309 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางลัดดา วิจันทึก 
2,310 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางวิระวรรณ์ ใจกุศล 
2,311 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางสาวจารุวรรณ กนิตย์ 
2,312 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางสาวชนัญญา ห้องแซง 
2,313 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางสาวรุจดา งามกลาง 
2,314 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางสาวศิริพร สุดหล้า 
2,315 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางสิริกร กนกธรารัตน์ 
2,316 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางแสงรวี เปล้ากระโทก 
2,317 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นางอรทัย พลเยี่ยม 
2,318 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นายพงศักดิ ์พิมพ์พิสาร 



๖๗ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,319 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นายยอดรัก ฉวิกขุนรัมย์ 
2,320 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองตาคง นายวีระศักดิ์ จีนกลาง 
2,321 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางดวงนภา โทนโคกสูง 
2,322 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางถวัลย์ ทอนเกาะ 
2,323 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางธนียา พลอยครบุรี 
2,324 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางมนัชญา แหลมทองหลาง 
2,325 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางวนิดา รักษ์สุจริต 
2,326 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางวันทนา เหิดขุนทด 
2,327 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางสายใจ กล่อมปัญญา 
2,328 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางสาวนิภา พุทธรา 
2,329 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางสาวผาณิต สิงห์ใหม่ 
2,330 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางสาววรวรรณ เนคะมานรุักษ ์
2,331 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นางสาววิภาวัณย์ ชุนเกาะ 
2,332 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นายจิโรจ พิทยธาราธร 
2,333 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นายไชยา เนาว์ประเสริฐ 
2,334 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นายลอง พูลเกษม 
2,335 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นายสมาน ทบวอ 
2,336 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง นายสุริยา ปลั่งกลาง 
2,337 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บึงพญาปราบ นางสาวมณสันันทร์ เอื อประชา 
2,338 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งแย้ นางอารี ทิพรัตน์ 
2,339 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางพิมใจ สงวนศักดิ์ 
2,340 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสาวนวรัตน์ ทองกระโทก 
2,341 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสาวบุษราคัม ก าพุฒกลาง 
2,342 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสาวศรารักษ์ แสนโพธ์ิกลาง  

2,343 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสาวศศิวิมล ปานะบุตร 
2,344 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสาวอารีย์ ห้าวหาญ 
2,345 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสุกัลยา ภารสุวรรณ 
2,346 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางสุสรรณา ดุมใหม่ 
2,347 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางอมรทิพย์ พรหมพิทยายุทธ 
2,348 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดทุ่งสว่าง นางอรชุมา ทานกระโทก 
2,349 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดสว่างอารมณ์ นางสาวภาวิณี โพธิปัสสา 
2,350 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดสว่างอารมณ์ นายภาสกร ใจมั่น 
2,351 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สุขานารี นางชนัญช์ภรณ์ อินทรรักษา จันทุม 

2,352 สพป.นครราชสีมา เขต 2 จักราชราษฎร์สามัคคี นางพจนา สินมาก 
2,353 สพป.นครราชสีมา เขต 2 จักราชราษฎร์สามัคคี นางสาวพอดี สวัสดิ์รัมย์ 
2,354 สพป.นครราชสีมา เขต 2 จักราชราษฎร์สามัคคี นางอาพา ตวยกระโทก 



๖๘ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,355 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านลุงเขว้า นางเยาวลักษณ์ กิจสนธิ์ 
2,356 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านลุงเขว้า นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ 
2,357 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านลุงเขว้า นางสาวปิยะนุช ประจวง 
2,358 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านลุงเขว้า นางสาวรวิพันธุ์ นอกกระโทก 
2,359 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองสะแก นางธันญาพัชญ์ ใจปัญญา 
2,360 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองสะแก นางเพ็ชรไพรินทร์ ด้วงมุขพะเนา 
2,361 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองสะแก นางสาวอังคณา ด้วงกระโทก 
2,362 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองสะแก นายชนบดี ด่านกระโทก 
2,363 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดหนองนกคุ้ม นางสาวนันทิดา มณีศรี 
2,364 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดหนองนกคุ้ม นางสาวปราณี จันปัญญา 
2,365 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ขนงพระใต้ นายภีรทัต แป้นนรินทร์ 
2,366 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ขนงพระใต้ นายภูวดล ค าพิมูล 
2,367 สพป.นครราชสีมา เขต 4 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ นางนิติยา กระชับกลาง 
2,368 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โค้งยางวิทยา นางสาวกรรณิการ์ จ่ากลาง 
2,369 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ชินวงศ์อุปถัมภ์ นางนภักษร  จรจันทึก 
2,370 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ชินวงศ์อุปถัมภ์ นางสาววดีทิพย์ วัสขุนทด 
2,371 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ชินวงศ์อุปถัมภ์ นางสุพรรณ สุวรรณจิตร 
2,372 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ทับ 6 วิทยาคาร นางปภัส รักษาสุวรรณ 
2,373 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ทับ 6 วิทยาคาร นางฤทัยวรรณ อ าภาพันธ์ 
2,374 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ทับ 6 วิทยาคาร นางสุรีพร แพงแก้ว 
2,375 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ทับ 6 วิทยาคาร นายบุณฑริกศร บุญกุศล 
2,376 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ทับ 6 วิทยาคาร นายศักดิ์ แววจะบอก 
2,377 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นาหว้าไตรประชาคม นางสาววังนิกา กมลกลาง 
2,378 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นาหว้าไตรประชาคม นางสาวสุภัทตรา งาจันทึก 
2,379 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นิคมชลประทานสงเคราะห์ นางสาววิไลวรรณ หมั่นป้อม 
2,380 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านกุดชะนวน นายกฤษณะ โดดจันทึก 
2,381 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางรวิวรรณ มีศิลป์ 
2,382 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางศรัญญา เลิศจัมทึก 
2,383 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางสรวีย์ ชื่นอุปการนันท์ 
2,384 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านคลองยาง นางสุภาวดี พุ่มล าเจียก 
2,385 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านท่าเล่ือนสามัคคี (คส. 5 อุปถัมภ์) นางอรวรรณ ทองคล้าย 
2,386 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านโป่งตาลอง นางนิรฌา พัฒนไพศรี 
2,387 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านโป่งตาลอง นางศิรินทรา สถิต 
2,388 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านลาดบัวขาว นายสมทบ กระชับกลาง 
2,389 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านวังกระสวย นายสุทธิพงษ์ นาสูงเนิน 
2,390 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านวังรางใหญ่ นายสวัสดิ์ วันโสภา 



๖๙ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,391 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านวังโรงน้อย นางเพชรดา หงษ์ทอง 
2,392 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านวังโรงน้อย นางวิภาวรรณ ตั งวิริยะตระกูล 
2,393 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านวังโรงน้อย นางสาวนาตยา แซ่โหงว 
2,394 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านวังโรงน้อย นางสาวนุชรินทร์ ชอนขุนทด 
2,395 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านสระเพลง นางสาวนิษฐา สระสูงเนิน 
2,396 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านโสกแจ้ง นางปราณีต บัติสูงเนิน 
2,397 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองจ าปา นางชญาณิศา มอลโดวานิส 
2,398 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองยารักษ์ นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโพนทอง 
2,399 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองหญ้าขาว นางสาวเอื องสาย เมธาพุทธิวงศ์ 
2,400 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหนองห่าน นางสาวสุพัตรา นามขาว 
2,401 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหมูสี นางมาลี พงษ์ศรัทธาสิน 
2,402 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหมูสี นางสาวบุญประกอบ ศรีวรมย ์
2,403 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหมูสี นางสุดา หอยสังข์ 
2,404 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหมูสี นายวชิระ รัศมิสุนทรางกูล 
2,405 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านห้วยไผ่ นางสุวาณ๊ เสือลายตลับ 
2,406 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านห้วยลุง ว่าท่ีร้อยตรเีกียรติศักดิ์ เริงชัยภูม ิ
2,407 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เบทาโกวิทยา นางสาวณัฐนรี ส าเร็จผล 
2,408 สพป.นครราชสีมา เขต 4 พรพิทยาคม นางสาวกรวรรณ จ าปา 
2,409 สพป.นครราชสีมา เขต 4 พรพิทยาคม นางสาวรุ่งลาวรรณ ไขวิเชียร 
2,410 สพป.นครราชสีมา เขต 4 พรพิทยาคม นางสาวอ าภาพร เฉื่อยมะณี 
2,411 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วัดบันไดม้า นายสมพร ดีไว 
2,412 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เสนารัฐวิทยาคาร นางสาวปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ ์
2,413 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เสนารัฐวิทยาคาร นางสาวรมยกร จวงจันทร์ 
2,414 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เสนารัฐวิทยาคาร นางสาวเสาวนีย์ ทรายจังหลีด 
2,415 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เสนารัฐวิทยาคาร นางสุพร  สุทราวัฒน์  
2,416 สพป.นครราชสีมา เขต 4 หนองน  าใส นางนงนาท ศรีเพ็ชร 
2,417 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นางกาญจนา แผนกลาง 
2,418 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นางจินตนา การบรรจง 
2,419 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นางดวงนภา เปรื่องนนท์ 
2,420 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นางน  าผึ ง ทมานนท์ 
2,421 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นางแพรวตา บุศมาก 
2,422 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นางล าภู ชาประชุม 
2,423 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นางสาววัลยา ฐานกระโทก 
2,424 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นางสุพรรณิการ์ วิเศษไทย 
2,425 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นายภาณุวัตร ผันสูงเนิน 
2,426 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อนุบาลประชารัฐสามัคคี นายสุรวัตน์ เสนาชัยนรัก 



๗๐ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,427 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชุมชนบ้านโคกสวาย นางรัชดาภร อินท านุ 
2,428 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชุมชนบ้านโคกสวาย นายกฤตธนกร อาจจอหอ 
2,429 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านวัง(สายอนุกุล) นางสาวพิชญ์พชร ฉายรุนทด 
2,430 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านวัง(สายอนุกุล) นางสาวรุ่งนภา ซอกจอหอ 
2,431 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านหนองกลางดอน นางกัลยาณี สร้อยจักร 
2,432 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านหนองกลางดอน นางจิราพร สันทัด 
2,433 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านหนองกลางดอน นางสาวนงครัตน์ บุญล  า 
2,434 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านหนองกลางดอน นางสาวสุภารัตน์ โปสันเทียะ 
2,435 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านหนองแวง  นางนุชรรินทร์ ชาพันดุง 
2,436 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านหนองแวง  นางสาวอุไรพร ผิวผ่อง  
2,437 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านห้วยสามขา นางสาววนิดา ศรีระกิ่ง 
2,438 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านห้วยสามขา นายธนาเศรษฐ์ รอดดี 
2,439 สพป.นครราชสีมา เขต 7 จารย์ต ารา นางสาวทวีนันท์ ถนิมกาญจน์ 
2,440 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโคกหนองแวง นางเยาวลักษณ์ สอนสะอาด 
2,441 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านละโว้ นางจ าเนียร สุขทั่ว 
2,442 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองคึม นางสาวฐิติพร สืบส าราญ 
2,443 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองคึม นางสาวณัฏฐติกาน จันศิริกณุธ ์
2,444 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองคึม นางสาวรุ่งจิต ปรัชญาสันติ 
2,445 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองบัว นางกัลยา รักษ์ศิวะ 
2,446 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองบัว นางปวริศา อนุวรรณ์ 
2,447 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองบัว นางสาวธัญญรัตน์ โคตรสมบัต ิ
2,448 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองบัว นางสาวมณีรัตน์ สุทธขันธ์ 
2,449 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางนิตยา ปัญญาประดิษฐ์ 
2,450 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางพรรณา แสนค า 
2,451 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางสาวกวิสรา เต็มรัมย์ 
2,452 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางสุพรรณี  ซื่อสัตย์ 
2,453 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ) นายวัชรินทร์ อุปัชฌาย์  
2,454 สพป.นครราชสีมา เขต 7 หนองอ้อวิทยาคม นางสาวละออง มุ่งแซกกลาง 
2,455 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 บ้านทวดเหนือ นางนันทวรรณ พิมพ์แสนนิล 
2,456 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 บ้านทวดเหนือ นางนัยนา คงเพ็ชร 
2,457 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศร ี

2,458 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนาเส นางแก้วกัณหา ภูมิประโคน 
2,459 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนิคมวังหิน นางเจนจิรา ค าแหง 
2,460 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนิคมวังหิน นางวิไลวรรณ รักด า 
2,461 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนิคมวังหิน นางสมทรง เจริญฤทธิ์ 
2,462 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนิคมวังหิน นางอังคนาง หีมอะด  า 



๗๑ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,463 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนิคมวังหิน นายนุสรณ์ ช่อล าเจียก 
2,464 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มหาราช 3 นางสารภี หงษ์สง่า 
2,465 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดก้างปลา นางสาวพัชรี ใจกระจ่าง 
2,466 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดก้างปลา นายอนุสรณ์ สุขนิตย์ 
2,467 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 นางจารุณี เพ็งหนู 
2,468 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดไม้เรียง นางสุดารัตน์ สารักษ์ 
2,469 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านควนมิตร นายเอกวัส มากสุข 
2,470 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านชะอวด นางสาวปณิตมน ทองค าปลิว 
2,471 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านชะอวด นายบวรนันท์ ชมเชย 
2,472 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านทุ่งหัวนา นายระพิน แก้วผ่อง 
2,473 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านปากเชียร นางสาวจิรภา บุญชูวงศ์ 
2,474 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านห้วยไม้แก่น นายสมพร รัตนพันธุ์ 
2,475 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านหัวปอ นางพัชรี คงอุป 
2,476 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านหัวปอ นางสาวอรอนงค์ ยกย่อง 
2,477 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านอายเลา อ.จุฬาภรณ์ นางสุกัลยา เรืองรักษ์ 
2,478 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดโคกพิกุล นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส 
2,479 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดโคกพิกุล นางสุทธิรา สมเนียม 
2,480 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดบางศาลา นางอภิญญา ยุทธชัย 
2,481 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดพิศาลนฤมิต นางพัชรวรรณ ศรีเปารยะ  
2,482 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดพิศาลนฤมิต นางสาววาสนา ปิจุลกิลิน 
2,483 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) จ่าสิบตรีอมฤต จันทรานนท์ 
2,484 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) นางยาใจ มากสังข์ 
2,485 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) นางรัตนา พันธ์โภชน์ 
2,486 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) นางวรรดี เดชสถิตย์  
2,487 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) นางสาวกมลทิพย์ ดูดวง 
2,488 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) นางสาววลีรัตน์ สกุณา 
2,489 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) นางสาวอภิญญา มากค า 
2,490 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) นางสาวอรธีรา คงทอง 
2,491 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) นายสิทธิพร แก้วหนูนา 
2,492 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านอินทนิน นางกมลทิพย์ ยูเหล็ก 
2,493 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดเขาขุนพนม  นางสุนีย์ ทลิกรรณ์ 
2,494 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดจอมทอง นางขนิษฐา พุดทอง 
2,495 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดจอมทอง นางวิภา ไทยสุชาติ  
2,496 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดจอมทอง นางสาวภคนันท์ ถาวระ 
2,497 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดจอมทอง นางสาวอินทิรา สิงโหพล 
2,498 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดชลธาราม นางรัตติยา จันสว่าง 
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          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
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2,499 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดชลธาราม นางสนธยา ไตรเมศ 
2,500 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดนากุน นางบัณฑิตา ชูปู 
2,501 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดประทุมทายการาม นางจตุพร บินดุส๊ะ 
2,502 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดประทุมทายการาม นางจันตณา สมสุวรรณ 
2,503 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดประทุมทายการาม นางจินตนา เต็งทอง 
2,504 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดประทุมทายการาม นางพนาลี แสงกลัด 
2,505 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดประทุมทายการาม นางเพ็ญศรี ตันสถาพร 
2,506 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดประทุมทายการาม นางยุพิน เดชแก้ว 
2,507 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดประทุมทายการาม นางสาวเกสร แซ่ลิ่ม 
2,508 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดประทุมทายการาม นางสาวภัชรินทร์ เลิศบุรุษ 
2,509 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดประทุมทายการาม นางสิริพร แก้วผ่อง 
2,510 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางเกียรติรัตน์ อมตะสุนทร 
2,511 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางจุไร ศรีเมือง  
2,512 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางฉวีวรรณ ช่วยสงค์ 
2,513 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางชนิกนันท์ จินกาญจน์ 
2,514 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางธิดารัตน์ อ าพพันธ์ 
2,515 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางนลินญา ยินดี 
2,516 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางปาริชาติ สุขไสย 
2,517 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางปิยาภรณ์ อักษาน า 
2,518 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางวิมลพรรณ ลีลาพตะ 
2,519 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางสาวจิราพร แสนภักด ี 
2,520 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางสาวศิรประภา ใจเพียร 
2,521 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางสุภรณี ผิวเหมาะ 
2,522 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางเสถียร ศรีเมือง 
2,523 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดหลวงคร ู นางจินดา นิยามราษฎร์ 
2,524 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดหลวงครู นางชลธิชา มาศบ ารุง 
2,525 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดหลวงครู นางสุจิรา มาลยาภรณ์ 
2,526 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้านหาดสูง  นางสาวพิมพ์ชนก แพงไตร  
2,527 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้านหาดสูง  นางสาวสุพัตรา โอปัน  
2,528 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้านหาดสูง  นางสาวสุภาวดี สิงห์สิน  
2,529 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วัดท่าทอง  นางสาอภิรดี เสนาวิน 
2,530 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วัดหนองกระโดน นางนิดานุช ดิษฐ์สวรรค์  
2,531 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์  นางวาสนา แดนโพธิ์  
2,532 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านเขาแม่กระทู้  นายจีรพงษ์ บัวพันธ์  
2,533 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจน นางณฐพร ชาวลุ่มบัว  
2,534 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจน นางพัชรินทร์ สมศรี  
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2,535 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจน นางวิภาดา บุญอ่ิม  
2,536 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจน นางวิมลนันท์ ศรีภูธร  
2,537 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจน นางสาวจันจิรา เพ็งผจญ  
2,538 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจน นางสาวพารดี เพ็ชรชนะ 
2,539 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจน นางสาวภัทธิรา สายโรจน์  
2,540 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจน นางสาวลดาวรรณ์ เทศยงค ์ 
2,541 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจน นายณฐกฤต มีนนท์  
2,542 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจนสาขาบา้นสระหลวง นางสาวกนกพร หนุนทรัพย์  
2,543 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจนสาขาบา้นสระหลวง นางสาวจิตรวรรณ ประจง  
2,544 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน  าโจนสาขาบา้นสระหลวง นางสาวรัตติยาภรณ์ เพ็งผจญ 
2,545 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองม่วง  นางสาวจีรนันท์ สมน้อย  
2,546 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์  นางละออง พิลึก  
2,547 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์  นางสาวกัลยรัตน์ ฉลาดแย้ม  
2,548 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์  นางสาวณัฏฐ์ยา สนธิรักษ์  
2,549 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์  นางสาววิลาวรรณ์ ศรีหาโคตร์  
2,550 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านตลุกข่อยน  า  นางสาวทัศนีย์ พินิจชัย  
2,551 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านเทพมงคลทอง  นางสาวมุทิตา สมศรี  
2,552 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านบ่อกะปุง  นางพัชณันพ์ เปียร์ปิยะ 
2,553 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านบึงหล่ม นายสาธิต มั่นแถว 
2,554 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางขนุน นางจันทนา นาคอ้น 
2,555 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางขนุน นางสาววันนิสา ศรีสงคราม  
2,556 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางขนุน นางสาวสุธาทิพย์ ยกตร ี 
2,557 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางสวรรค์  นายธานินท์ บุญพุทธ  
2,558 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางสุก  นายกิตติวรคุณ ชาวลุ่มบัว  
2,559 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยอดห้วยแกว้(สาขาปางข้าวสาร) นางรุจิรา ม่วงพลับ  
2,560 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยอดห้วยแกว้(สาขาปางข้าวสาร) นางสาวณนันทพร โพธิ์อภัย  
2,561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยอดห้วยแกว้(สาขาปางข้าวสาร) นางสาวรัชดาภรณ์ โพธิ์จันทร์  
2,562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยอดห้วยแกว้(สาขาปางข้าวสาร) นายสันติพงศ์ เรือนใจ 
2,563 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยอดห้วยแกว้(สาขาปางข้าวสาร) นางสาวกุสมา รอบุญ  
2,564 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยุบใหญ่  นางสาวนิศรา ไกรสังข ์ 
2,565 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยุบใหญ่  นางสาวรจนา การะภักด ี 
2,566 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยุบใหญ่  นางสุวรรณ์ ชาวลุ่มบัว  
2,567 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านยุบใหญ่  นายอภิศิศส์ เปียร์ปิยะ 
2,568 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านสะเดาซ้าย นางธมนวรรณ กล้ากสิกิจ  
2,569 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองจิกรี  นางขวัญดาว สมชัย  
2,570 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองจิกรี  นางชิรานี นิ่มชื่น 
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2,571 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองจิกรี  นางสาวสมพิศ เอ่ียมเพชร 
2,572 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นางสาวพรพรรณ เขม้นกิจ  
2,573 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นางสาวอภิญญา ชูแช่ม  
2,574 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นายชัยศักดิ์ เชาวลักษณ์  
2,575 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นายประวิทย์ ไหมทอง  
2,576 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดคลองสองหน่อ นางพัชราภรณ์ น่าบูรณะ 
2,577 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดคลองสองหน่อ นางสาวกัลยา กะมุทา  
2,578 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดคลองสองหน่อ นางสาวฉวีวรรณ พีรัตน์  
2,579 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดคลองสองหน่อ นางสาวพัทรียา อมรพิศาล  
2,580 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดคลองสองหน่อ นางสาวสุชาดา อ่องยิ ม  
2,581 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดคลองสองหน่อ นางอรุณลักษมี ปญัญาคุณาภรณ์  
2,582 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดคลองสองหน่อ นายนันทพงศ์ พรหมวิหาร 
2,583 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดจันทร์ทอง  นางนันท์นภัส เชาวลักษณ์  
2,584 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดจันทร์ทอง  นางสาวรัชนี ชัยฤทธิ ์
2,585 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดบ้านไผ่  นางจารุวรรณ สะอาดละออ 
2,586 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดบ้านไผ่  นางทัศนีย์ มีวงค ์ 
2,587 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดบ้านไผ่  นางสาวรวิวรรณ สุ่มมาตย์  
2,588 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดสวนหลวง  นางสาวปิยวรรณ ฉิมเลิศ  
2,589 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดสวนหลวง  นางสาวสุวิมล วงษ์ตะเคียน 
2,590 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดหนองกระทุ่ม  นางสาวสุกัญญา ตรีรัตน์  
2,591 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สวนป่าแม่กะสี  นางธารา เตือนใจสกุล  
2,592 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สวนป่าแม่กะสี  นางสาวกาญจนา ค าโปรย  
2,593 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สวนป่าแม่กะสี  นางสาวจุไรรัตน์ แก้วโต  
2,594 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สวนป่าแม่กะสี  นางสาวนุสรา เฉียบแหลม  
2,595 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สวนป่าแม่กะสี  นางสาวปิยวรรณ หงษ์สุวรรณ  
2,596 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สวนป่าแม่กะสี  นางสาววาณี เต๋จ๊ะ  
2,597 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สวนป่าแม่กะสี  นางสาวศุภักษร ศรีอุดม  
2,598 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางเกษร เทศนา  
2,599 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางคนึง ภัสสร  
2,600 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางจ าลักษณ์ ค าแผลง 
2,601 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางชุติมา เกษสุภะ  
2,602 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางนงคราญ นิยมวงษ ์ 
2,603 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางปราณี สังข์ทอง  
2,604 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางปวีณา พานิช 
2,605 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางพรรณอร พ านัก  
2,606 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางลัดดาวัลย์ ค าพร  
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2,607 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางวัลย์วิสา ยิ มเครือทอง  
2,608 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางวาริฉัตร พิลึก  
2,609 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางศรินดา บุตรแสง  
2,610 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวเกสรา สิทธิโอด  
2,611 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวทิวาพร เรือนไทย  
2,612 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวเบ็ญจากร บัวแดง  
2,613 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวภัทรวดี ฉิมพลีพันธ์  
2,614 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวภารดี ชัยศิริ 
2,615 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวมยุรา เรืองฉาย  
2,616 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวลัดดา ชาญชัญกรรม  
2,617 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวสุปราณี กิ่งนาค  
2,618 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวอรวรรณ พัฒนศิริ 
2,619 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสาวอุมาพร โสรส  
2,620 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสุภมาส ทวีผล 
2,621 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางสุภาพร ทาระการ  
2,622 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นางอารีย์ เลิศวิกรานต์  
2,623 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นายค าดี ขุนดารา  
2,624 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  นายสุชาติ ค าพร  
2,625 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบ ารุง  
2,626 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางล าพันธ์ ทองทวี 
2,627 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางวันเพ็ญ พ่วงฉางทอง 
2,628 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสมปอง แซ่มชื่น 
2,629 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์ 
2,630 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวจริยาภรณ์ สิงห์สาย 
2,631 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวชวัลลักษณ์ สุคันธศลิป ์
2,632 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวดวงสมร ธัมมจิตจา 
2,633 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวนงนุช ค าจุล 
2,634 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรโีรจน ์
2,635 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวนุชจรี ศรีสมบัติ 
2,636 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวบุษบา สร้อยทอง 
2,637 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวปวีณา กองวิเศษ 
2,638 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวปุญญาภา ดวงนิล 
2,639 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ 
2,640 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพินิจกุล หิตยะโส 
2,641 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวไพริน นรารักษ์ 
2,642 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวเฟ่ืองฟ้า อาษาสนา 
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2,643 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวไมตรี ทองมี 
2,644 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ 
2,645 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาววราพร เชื อหมอดู 
2,646 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาววารี ภูมิโคกรักษ์ 
2,647 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาววิภารัตน์ ไชยสงค ์
2,648 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวศศิธร หนูทอง 
2,649 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสมบัติ กันนิ่ม 
2,650 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุรีรัตน์ ศิลาอ่อน 
2,651 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นางสุธาสินี มงคลวิวัฒน์ 
2,652 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นายกันตภณ สมบูรณ์ 
2,653 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นายจารียุทธยา พันนุมา 
2,654 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นายเชิดศักดิ์ พรประภาเกษตร 
2,655 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นายวีระศักดิ์ บุตรแสง 
2,656 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นายสุภเวช ดาวล้อม 
2,657 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา 
2,658 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง นางผการัตน์ สุริยะมณี 
2,659 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดบางไกลนอก นางสาวพินทุสร แสงเนตร 
2,660 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดปราสาท ว่าทีร้อยตรีปรัชญา ยิ มสวัสดิ์ 
2,661 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวกัลญา เพชรสังคาด 
2,662 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวดวงธิดา โฉมงาม 
2,663 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวพัทธนันท์ อโนราช 
2,664 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวมาลินี ฟักเฟ่ือง 
2,665 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวราวดี ปัญญาแก้ว 
2,666 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวสายทิพย์ สุขโข 
2,667 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางอุไรวรรณ์ จิตรังษี 
2,668 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นายพรจักษ์ อุ่นทิม 
2,669 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นายรังสิต คาดสนิท 
2,670 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดล าโพ(คล้ายประชารังสฤษฎ์) นางสาวเพ็ญประภา สีมา 
2,671 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดส าโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) นางณัฐธยาน์ มั่นธนานิรัตน์ 
2,672 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดใหม่ผดุงเขต นายทักษกร บัวศรี 
2,673 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุบาลนนทบุรี นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์ 
2,674 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางกรรณิการ์ จักรปิง 
2,675 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางขวัญหล้า สมจิตร์ 
2,676 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางจริยา ศุภพันธุ์มณี 
2,677 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางดวงเดือน สุรเดชานันท์ 
2,678 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางนิกข์นิฌา ศรีบุตรตา 
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2,679 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางนิชาวี เชิดชิด 
2,680 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางนิตยา พูลจันทร์ 
2,681 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางปิยาภรณ์ พรหมส าโรง 
2,682 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางพจนารถ เพียนรุ่งศรี 
2,683 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางพัชมน แก้วธรรม 
2,684 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางพัชราภรณ์ จะยันรัมย์ 
2,685 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางรัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน ์
2,686 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางวลัยทิพย์ คูณนนท์ 
2,687 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางวิชุลี ตีรณานุสิษฐ์ 
2,688 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางวีรปริยา สีโท 
2,689 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางวีรยาพร โพธารส 
2,690 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวกมลา กัลยาณพงศ์ 
2,691 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวกรีกาญจน์ ฤทธิ์สมบูรณ ์
2,692 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวกันยา ชูด า 
2,693 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวขนิษฐา เฟ่ืองแก้ว 
2,694 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวจงลักณ์ กรอบกระจก 
2,695 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวจันจิรา แน่นนันท ์
2,696 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวจันทร์ทิพย์ พูลประเสริฐ 
2,697 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวจันทิมา ไทยสงค์ 
2,698 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวจิตรา จันทร์ใบเล็ก 
2,699 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวจุรีภรณ์ สาระอาภรณ์ 
2,700 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวชลากร ศิริประภา 
2,701 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวชลิดา เวโรจน์ 
2,702 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวชุติมา อารีย์ชน 
2,703 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวชุลีพร สิงห์ด้วง 
2,704 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวณภัทร แพน้อย 
2,705 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวณัฐฐ์นรี ช่างค า 
2,706 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวทองสุข เทียนชัย 
2,707 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวทิพรวี เตชะหงษา 
2,708 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวทิพวรรณ ธาบุรี 
2,709 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวนุชนารถ จ าปาวงศ ์
2,710 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศรี 
2,711 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวพนิดา อุมทุมพร 
2,712 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวพรพิมล เอกบุญ 
2,713 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวพรศรี บุญรอด 
2,714 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวพัชรินทร์ เผือค า 
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2,715 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย 
2,716 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวภาวิณี สร้อยค า 
2,717 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวยบุญฑริกา อินจอนมา 
2,718 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาววรรณสร สุริยะศรี 
2,719 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาววันวิสาข์ สระแก้ว 
2,720 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาววิภาวรรณ ชาวเหนือ 
2,721 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาววีรนุช ปุยภิรมย ์
2,722 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวศรินรัตน์ เย็นพัฒน์ 
2,723 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวโศรยา ชุ่มเพ็งพันธุ์ 
2,724 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวสาธิยา เปรื่องเจริญ 
2,725 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ หารา 
2,726 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวสุภาวดี อินทรสุข 
2,727 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวเสาวลักษณ์ ศรนุวัตร 
2,728 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวหทัยกานต์ ศรีลาพัฒน ์
2,729 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสาวิตรี สิทธิชัยกานต์ 
2,730 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางสุวรรณา สังข์ทอง 
2,731 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางอรวัลย์ ชัยขันธ์ 
2,732 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางอรสา พัชรจรรณยา 
2,733 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นางอลิสรา ฮกชุน 
2,734 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายกิตติภูมิ พงศ์พันธ์งาม 
2,735 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายทรงสิทธิ์ ศิลาแสงรุ้ง 
2,736 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายทศพล แช่มช้อย 
2,737 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายพชรวิษย์ รัตนเมธีรัตน์ 
2,738 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายไพฑูรย์ กบกลาง 
2,739 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายระพีพงค์ สองน้อย 
2,740 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายลือศักดิ์ พิทยานรเศรษฐ์ 
2,741 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายวิทยา แสนค า 
2,742 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายเวคิน สวนคล้าย 
2,743 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ 
2,744 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายอดิศักดิ์ ดวงดูสัน 
2,745 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธิ์ นายอาทิตย์ เนียมประยูร 
2,746 สพป.นนทบุรี เขต 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

นางจ ารูญศรี ประเสริฐนู 

2,747 สพป.นนทบุรี เขต 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต์ 



๗๙ 
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พระบรมราชินีนาถ 
2,748 สพป.นนทบุรี เขต 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

นางสาววัลย์ณภัสร์ กนกหงษ์ 

2,749 สพป.นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดไทรน้อย นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศ 
2,750 สพป.นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดบางโค นางสาวณัฐากาญจน์ เศรษฐกัญจน์ 

2,751 สพป.นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดบางโค นางสุวรรณา แก้วจินดา 
2,752 สพป.นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดบางโค นางอุมาพร หังสเนตร 
2,753 สพป.นนทบุรี เขต 2 วัดเชิงเลน นางสาวขวัญเรือน มุจรินทร์ 
2,754 สพป.นนทบุรี เขต 2 วัดลาดปลาดุก นางนิภา สุมาลุย์ 
2,755 สพป.นนทบุรี เขต 2 วัดล าโพ(คล้ายประชารังสฤษฎ์) นางวรรณิษา พูนทิพวรรณ 
2,756 สพป.นนทบุรี เขต 2 วัดล าโพ(คล้ายประชารังสฤษฎ์) นางสาวกาญจณี พินิจล าดวน 
2,757 สพป.นนทบุรี เขต 2 วัดล าโพ(คล้ายประชารังสฤษฎ์) นางสาวชุติกาญจน์ ผิวอ้วน 
2,758 สพป.นนทบุรี เขต 2 วัดศรีราษฎร์ นางฉัตราภรณ์ เพชรพุก 
2,759 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบาโงปะแต นางสาวเจ๊ะรูฮานี บากา 
2,760 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบาโงปะแต นางสาวนอมี กาเซ็ง 
2,761 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบาโงปะแต นางสาวอัสหมะ อ าเซาะ 
2,762 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกาโดะ นายรอมลี หะมิ 
2,763 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาเว นางนลินาสน์ เพชรรัตน์ 
2,764 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาเว นางยุวลักษณ์ แก้วบรรดาล 
2,765 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาเว นางสาวกอมารีย๊ะห์ ปะจิ 
2,766 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาเว นางสาวเปาซียะห์ นิอูมา 
2,767 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาเว นางสาวฮานีซะ กือจิ 
2,768 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาเว นางอิศรานี เจ๊ะมะ 
2,769 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบูเกะบากง นางอานีตา มะยา 
2,770 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาลอบาต๊ะ นายมูหะมะกอรี มะยา 
2,771 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านปาหนัน นางปณิตา ปีงหลีเส็น 
2,772 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นางเจ๊ะสะปีเยาะ บือราเฮง 
2,773 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นางสาวซากีนะห์ แวอารง 
2,774 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นางสาวไซนับ เจ๊ะเลาะ 
2,775 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นางสาวดัสนีม โต๊ะยูโซ๊ะ 
2,776 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นางสาวนิดารยา ดือราแม 
2,777 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นางสาวรอฮานี ยูเซ็ง 
2,778 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นางสาวลาตีฟะห์ แมละมัย 
2,779 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นางสาวอาแอเซาะ ดะอุแม 
2,780 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นางอัสมา ธ ารงทรัพย์ 
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2,781 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นายอับดุลเลาะ กูนิง 
2,782 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเวง นายอาบูคอลี ซาแม 
2,783 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางนดา ตันเหมนายู 
2,784 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาวจริยา เบ็นยุหนุย 
2,785 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาวชุติกาญจน์ ด าประเสริฐ 

2,786 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาวซุลฟา สาระธรรม 
2,787 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาวนิไซบ๊ะ บินนิแว 
2,788 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาวนูซาลินดา อูมา 
2,789 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาวปิยะนุช บุญยรัตน์ 
2,790 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาวรอฮานา สาระธรรม 
2,791 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาววานีดา เจ๊ะบือราเฮง 
2,792 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นางหทัยรัตน์ เรืองฤทธิ์ จันทรัตน ์

2,793 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นายยาลาลูแด็น มูสาลี 
2,794 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านกาลิซา นางสาวจุฑารัตน์ ปัญจระ 
2,795 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านกาลิซา นางสาวไซดอห์ ตือบิงหม๊ะ 
2,796 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านกาลิซา นางสาวยาอีเส๊าะ มูซอ 
2,797 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านกาลิซา นางสาวแอเส๊าะ มาแย 
2,798 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านกาลิซา นายมูฮ ามัด ฮาเระ 
2,799 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านเจาะเกาะ นางอัสลีมะห์ บือราเฮง 
2,800 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านบูกิต นางมุรณีย หะยีอาแซ 
2,801 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านบูกิต นางรุสนานี หินนะ 
2,802 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านบูกิต นางสาวกนิษฐา พิมพันธ์ 
2,803 สพป.น่าน เขต 1 ชุมชนบ้านนาหลวง นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ ์ 
2,804 สพป.น่าน เขต 1 บ้านดอนหล่ายทุ่ง  นางสาวเนตรนภา เชื อหมอ  
2,805 สพป.น่าน เขต 1 บ้านดอนหล่ายทุ่ง  นางสาวมณฑิตา พอใจ  
2,806 สพป.น่าน เขต 1 บ้านดอนหล่ายทุ่ง  นางสุธิกานต์ ม้วนทอง  
2,807 สพป.น่าน เขต 1 บ้านนาก้า นางจงรักษ์ อริยะกอง 
2,808 สพป.น่าน เขต 1 บ้านผาสิงห์  นางเพ็ญศรี ทิพย์ตัน 
2,809 สพป.น่าน เขต 1 บ้านผาสิงห์  นางอุไรวรรณ ช่างเงิน 
2,810 สพป.น่าน เขต 1 บ้านฟา้ นางสาวนิภาพร จันทร์ดี  
2,811 สพป.น่าน เขต 1 บ้านฟ้า นางสาวเพียงดาว เมืองค า 
2,812 สพป.น่าน เขต 1 บ้านฟ้า  นางสาวภิภัสรา ยศอิศวกุล 
2,813 สพป.น่าน เขต 1 บ้านฟ้า  นายวชิระ ธุระกิจเสรี  
2,814 สพป.น่าน เขต 1 บ้านม่วงตึ๊ด นางมณฑิรา ตันโน 
2,815 สพป.น่าน เขต 1 บ้านม่วงตึ๊ด นางสาวฉันทิกา พรมถานา 
2,816 สพป.น่าน เขต 1 บ้านม่วงตึ๊ด นางสาววารุณี ขัดเงางาม  



๘๑ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,817 สพป.น่าน เขต 1 ราษฎร์รัฐพัฒนา  นางรัชฎาภรณ์ กิวัฒนา  
2,818 สพป.น่าน เขต 2 บ้านป่าหัด  นายเตชวัฒน์ อุดอ้าย  
2,819 สพป.น่าน เขต 2 บ้านเปียงซ้อ  นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎี  
2,820 สพป.น่าน เขต 2 บ้านเสี ยว  นางปริญญา ใบยา  
2,821 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยโก๋น นางรัตนา เหมืองหม้อ  
2,822 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยโก๋น นางสาวศิริรัตน์ ทนันชัย  
2,823 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยฟอง  นางสาวเจนจิรา ค ารังษี  
2,824 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยฟอง  นางสาวชิษณุกาญ นาเมฆ  
2,825 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยฟอง  นางสาวชุติมันต์ วันดี 
2,826 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยฟอง  นางสาวปรัชญาดา ล าค า  
2,827 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยฟอง  นางสาวเปรมฤดี รักษา  
2,828 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยฟอง  นางสาวมยุรา ประดิษฐ์ษร  
2,829 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยฟอง  นางสาวอลิษา มงคล  
2,830 สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยฟอง  นายเกียรติศักดิ์ ใจปัน 
2,831 สพป.น่าน เขต 2 บ้านใหม่  นางดารณี รินฤทธิ์  
2,832 สพป.น่าน เขต 2 บ้านใหม่  นางนงค์นช แคแดง  
2,833 สพป.น่าน เขต 2 เพียงหลวง 7  นางกิตติพร อินท า 
2,834 สพป.น่าน เขต 2 เพียงหลวง 7  นางสาวเหมือนนภา เตชนันท์  
2,835 สพป.น่าน เขต 2 มณีพฤกษ์ นางสาวจิตธิรักษ์ แสนสุข  
2,836 สพป.น่าน เขต 2 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ นางสาวณัฐพร มินทะขัต ิ 
2,837 สพป.น่าน เขต 2 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ นางสาวนันทิยา จันต๊ะวงค ์ 
2,838 สพป.น่าน เขต 2 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ นายกิตติศักดิ์ มูลเขียน 
2,839 สพป.น่าน เขต 2 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ นายจ ารูญ ชัยสาร  
2,840 สพป.บึงกาฬ บ้านไคสี นางจิราลักษณ์ ทองลาด  
2,841 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เขตการสังเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) นางรุจิกร ญาณโยธิน 
2,842 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านโดกระถา  นางธนาลัย เธียรวรรณ 
2,843 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านห้วยส าราญ นางสาวโฉมฉาย นะรีรัมย ์ 
2,844 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วัดโกรกประดู่ นางสิริมณี วรรณโคตร 
2,845 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วัดโกรกประดู่ นางสุริชา ซึ่งรัมย์ 
2,846 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วัดโกรกประดู่ นายนิรมิตร ชวดรัมย์ 
2,847 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านกุดโคลน นางชลลดา พันธุ์สวัสดิ ์
2,848 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านกุดโคลน นายคมเพชร ช่วยพิมาย 
2,849 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านชุมแสง นางสาวจิตติมา ยืนยง 
2,850 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านดอนยาว นางศิริรัตน์ พาราษฎร์ 
2,851 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านดอนยาว นายถนอม บุญทัน 
2,852 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านโนนสว่าง นางวิไลวรรณ ศิริสุข 



๘๒ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,853 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านบัวถนน นางสาวศุภากร  พันธ์ศรี 
2,854 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านยาง นางชลาลัย ทะลายรัมย์ 
2,855 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านยาง นางดาววรรณ ขุนาพรม 
2,856 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านยาง นางบังอร รักษ์มณี 
2,857 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านระกาเสม็ด นางสาวพองเพชร กองทรัพย์ 
2,858 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นางชนัญชิดา  สุยารัมย์ 
2,859 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นางศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุล 

2,860 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นางสาวนิศากร ทะนวนรัมย์ 
2,861 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นางสาวพินิจ สายยศ 
2,862 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นางสาววรัญญา เล็กไม่น้อย 
2,863 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นางสาวสาสิณี นันโท 
2,864 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นางสาวสุนีย์ สะอาดรัมย์ 
2,865 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นางสาวสุปราญี รัตนคูศิริ 
2,866 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นางสิริวัฒน์ ลือนาม 
2,867 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองพลวง นายตฤณิตพงค ์พรมหลวงศรี 
2,868 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วัดบ้านกุดใหญ่ นายชอบ  ส านักนิตย์ 
2,869 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านเขาคอก นางสาวพิสมัย กุมภาพงษ์ 
2,870 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านเขาคอก นายประกอบ ปานทอง 
2,871 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด นางครองทิพย์ เจริญรัมย์ 
2,872 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด นางวิไลวรรณ สุขค าเมล์ 
2,873 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด นางสาวชุติมา ชวนชื่น 
2,874 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด นางอนงค์ภัทร์ วรกิจ 
2,875 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด นายวัชรินทร์ เจริญรัมย์ 
2,876 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านปะทัดบุวิทยา นางสาวปรีชญา รูปต่ า 
2,877 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านปะทัดบุวิทยา นางสาวอุทุมพร ชิดปลัด  
2,878 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านปะทัดบุวิทยา นางส าเภา  ดวงกระจาย 
2,879 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านปะทัดบุวิทยา นางอุษามณี จันเติบ 
2,880 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางจรสจันทร์ แสนณรงค์ 
2,881 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางนันชลี  จิตวิริยะพันธ์ 
2,882 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางพรสวรรค์  คฌาทรัพย์ทวสีุข 

2,883 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางศิวพร  ทองโพธิ์ 
2,884 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางสาวกนกวรรณ แก้วยก 
2,885 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางสาวจาตุพร  กางทาสี 
2,886 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางสาวธนิตร พุทธานุกุล 
2,887 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางสาวพรรณวิภา บุตรสุด 
2,888 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางสาวพิมพเยีย ชาวสวน 



๘๓ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,889 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางสาวรัชนีกร เสริมนอก 
2,890 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางสาววลัยพันธ์ สุขประเสริฐ 
2,891 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางสาวสมศรี เนาว์ประโดน 
2,892 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านล าดวน นางสาวสุวรักษ์ สุขศิริ 
2,893 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านสวายสอ (ไกรปญัญาอนุเคราะห์) นางวีณา อินทรศร 
2,894 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านสวายสอ (ไกรปญัญาอนุเคราะห์) นางสาวขนิษฐา จันทร์ใหม่ 
2,895 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านห้วยส าราญ นางกัญญารัตน์ ยอรัมย์ 
2,896 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านห้วยส าราญ นางนิตยา ดวงดาวพารัมย์ 
2,897 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านห้วยส าราญ นางสาวณัฐพัชณ์ ปฐมพนผไลทัย 
2,898 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านห้วยส าราญ นางสาวสุชาวดี โพดรัมย์ 
2,899 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านห้วยส าราญ นางสุธารัตน์ กองรัมย์ 
2,900 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านห้วยส าราญ นางสุภัสชรี สีดา 
2,901 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วัดหนองตะครอง นางศิริกุล เที่ยงธรรม 
2,902 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วัดหนองตะครอง นางสาวณทชาภา ชุมพลรักษ์ 
2,903 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วัดหนองตะครอง นางสาวพัชรี สุขจันทร์ 
2,904 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านเทพพัฒนา นางสุเนตร ตักกศิลาพันธุ์ 
2,905 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านส้มป่อย นางยุพิน ชึดนอก 
2,906 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นางกอบแก้ว กระฐินเทศ 
2,907 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นางธีรธาดา ตึดสันโดษ 
2,908 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นางนาฏยา สว่างศรี  
2,909 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นางศรีสุดา ประยงค์ 
2,910 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นางสาวกิ่งแก้ว ปทุมรัมย์ 
2,911 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นางสาวจิราพร ลัทธิ 
2,912 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นางสาวภิณณ์ธารา ผู้สมเก่า 
2,913 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นางสาววรัญญา สิงห์สั่งถ  า 
2,914 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านหูท านบ นายกิตติศักดิ์ เที่ยงมน 
2,915 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) นางพจนาถ แปไธสง 
2,916 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านโคกกุง นางกรุณา ยินดี  
2,917 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านโคกกุง นางวราพร ตั งกุลธนาวุฒิชัย 
2,918 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านโคกกุง นางสายพิน ของเลิศ 
2,919 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านโคกกุง นางสาวปิ่นนภา  อุทธา 
2,920 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านโนนธาตุ นางอรทัย คุณแสง  
2,921 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านโนนธาตุ นายพัฒนา จันทร์พลงาม 
2,922 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านโนนเพกา นางเบญจาภัค สนองหงอก 
2,923 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านปรือเกียน นางอัมพร ชะธุมรัมย์ 
2,924 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านยางนกคู ่ นางสาวสุทธินี คามดิษฐ์  



๘๔ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
2,925 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านยางนกคู ่ นางอรดิ่ ล้วนกล้า 
2,926 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นางกมล หลาวนอก 
2,927 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นางนิตยา กาแดง 
2,928 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นางศุภรักข์ สุขเกษม 
2,929 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นางสาวไพลิน เรณู 
2,930 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นางสาววิไลวรรณ กันยะมี 
2,931 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ ์
2,932 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นางสุกัญญา สีสมพงษ์ 
2,933 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นางสุกัญญา สิงหพีระกุล 
2,934 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นายชวลิต ชุมพลวงศ์ 
2,935 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นายณพสิษฐ์ ตองติดรัมย์ 
2,936 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นายนพดล ชิณภา 
2,937 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองหญ้าคา นายสุวิจักขณ์ สุขเกษม 
2,938 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหินเหล็กไฟ นายปราโมทย์ เจริญเกียรติ 
2,939 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดฤาษีสถิต นางอัสนีย์ ตุ่ยสีมา 
2,940 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสิริมงคล นางพิศมัย แหลมทอง 
2,941 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสิริมงคล นางเมตตา กันทา 
2,942 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสิริมงคล นางรุจิรา กฤตเวทิน 
2,943 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสิริมงคล นางสลักจิต ขุนศรี 
2,944 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสิริมงคล นางสาวจงจิตร มุ่งเกิด 
2,945 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสิริมงคล นางอรพินท์ อันช านาญ 
2,946 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสิริมงคล นางอุไร สีเลา 
2,947 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสุคันธารมย์ นางพิศมัย แสงสุนานนท์ 
2,948 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสุคันธารมย์ นางสาวธาดารัตน์ ตาเมือง 
2,949 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสุคันธารมย์ นางสาวศิรประภา สุรวิทย์ 
2,950 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสุคันธารมย์ นางอ้อมเดือน แสนคึก 
2,951 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสุคันธารมย์ นายพานนท์ การพจักร์ 
2,952 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดหงษ์ นางสาววารุณี นิลงาม 
2,953 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดหงษ์ นางสาวสุรัตน์ โพธิข า 
2,954 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดอิสาณ นางกุลธรี ตาดโคกสูง 
2,955 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดอิสาณ นางฐานิตา จันทร์หยวก 
2,956 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดอิสาณ นางประกอบแก้ว บุญแผน 
2,957 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดอิสาณ นางสาวปาริศา ทองกาสี 
2,958 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อนุบาลบ้านพทุไธสง (โอภาสประชานุกรู) นางนิตติยา ปรึกธสง 
2,959 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้า 
2,960 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ นางสาวภี สงวนนาม 
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2,961 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นางสาวทิพย์วดี เจริญพร  
2,962 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางก าไล ปานม่วง  
2,963 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางจันทร์ฉาย บุรพลชัย 
2,964 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางชฎาพร เจนชัย 
2,965 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางบุปผา ค าดี  
2,966 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางพิชญ์สินี แสงอรุณ  
2,967 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรี  
2,968 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางสาวพชรมน เสียงใส  
2,969 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางสาวพิกุล จอดนอก 
2,970 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางสาววิไลวรรณ ลือโลก  
2,971 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางสาวสาริกา ต๊ะแน่ว  
2,972 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางสาวอรดีพิมล โรจนาทวีสิทธิ ์
2,973 สพป.ปทุมธานี เขต 1 จารุศรบ ารุง นางอรอนงค์ สากุล  
2,974 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดไก่เตี ย นางสาวรัตนาภรณ์ ทะนิต๊ะ  
2,975 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดไก่เตี ย นางสาวสุชีพา นุ่นชะนา  
2,976 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดไก่เตี ย นางสาวอิษฏาภรณ์ นิยมวงศ ์ 
2,977 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางจริยาถภรณ์ คุ้มพันธ์  
2,978 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางสาวกุลกานต์ พลสยม  
2,979 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางสาวเครือวัลย์ เกลี ยงจันทร ์
2,980 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางสาวรัติการ ขันค านันต๊ะ  
2,981 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางสาววิลาวรรณ โคตมะณ ี 
2,982 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดเสด็จ นางสาวอลิษา สืบสิงห์  
2,983 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดหน้าไม้  นางสาวแพรวพรรณ พุ่มพวง  
2,984 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชุมชนวัดหน้าไม้  นางสาววัชรี บัวถิบาล 
2,985 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางชวดอนุสรณ์  นางรุ่งทิพย์ ปรีเปรม  
2,986 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางชวดอนุสรณ์  นางวิไลพร สายจันทร์ยูร 
2,987 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางชวดอนุสรณ์  นางสาวกาหลง ทัศนะ 
2,988 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางชวดอนุสรณ์  นางสาวสู่ขวัญ ตลับนาค  
2,989 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางโพธิ์เหนือ นางนฤมล ทองนัด 
2,990 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางโพธิ์เหนือ นางละออ พิทักษา 
2,991 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางโพธิ์เหนือ นางสาวนารีรัตน์ มะลิทอง  
2,992 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางโพธิ์ใหม่  นางสาวจรรยาพร แซ่ตั ง  
2,993 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางปวีณา ไชยทองศรี  
2,994 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางภัทรดา วงษ์นาม  
2,995 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางวราภรณ์ เปียประดิษฐ์  
2,996 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางวัชราภรณ์ ชูเมือง  
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2,997 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางสาวชะบา จันทร์นวล  
2,998 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางสาวญาณกร หอมเนียม 
2,999 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางสาวดลฤดี เพ็ชร์ชะ  
3,000 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางสาวผกาวรรณ ไขว้พันธ์  
3,001 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางสาวอมรัชญา ชินศรี  
3,002 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางสาวอังคณา แช่มพุดซา  
3,003 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางสิรินยา พ้นภัย 
3,004 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  นางอัสณีย์ ตันศิริสุข  
3,005 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  สิบเอกหญิงเสาวลักษณ ์เพชรไพรินทร์  
3,006 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดจันทาราม นางสาววิไลลักษณ์ ผลฝรั่ง  
3,007 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางชนัญญา ศิริวุฒิ  
3,008 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล  
3,009 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวชนาธินาถ สมานทรัพย์  
3,010 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวธาริดา ศุภารัตน์  
3,011 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวปนิตา สมานเมือง  
3,012 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวปรวรรณร์ัตน์ พิมพรม  
3,013 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวปิยะมาศ รอดรัตน์  
3,014 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวพชรมน ยอดค าม ี 
3,015 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์  
3,016 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวร าพึง พิงผักแว่น 
3,017 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นางสาวอรวรรณ บรรพต 
3,018 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ  นายวิชา ช านาญวาด  
3,019 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย  นายสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธ์ิโสภา  
3,020 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดบางเดื่อ  นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสอน  
3,021 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดบางเดื่อ  นางสาวอริยา ขุนแก้ว 
3,022 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สุเหร่าใหม่เจริญ นางเนตรชนก บุญเฮ้า  
3,023 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สุเหร่าใหม่เจริญ นางสาวจิราภรณ์ แจ่มใส 
3,024 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สุเหร่าใหม่เจริญ นางสาวเมขลา ถิ่นวิมล 
3,025 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สุเหร่าใหม่เจริญ นางสาววาสนา ยานสาร 
3,026 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สุเหร่าใหม่เจริญ นางสาวอุทัย พรหมพิมาลย์  
3,027 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สุเหร่าใหม่เจริญ นางอนงค์นาภ ยุวะเวช 
3,028 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สุเหร่าใหม่เจริญ นางอุไร สุนทรนนท ์ 
3,029 สพป.ปทุมธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ นางบัณฑิตา เศวตศักดิ ์ 
3,030 สพป.ปทุมธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวฉัตรธิดา ศรีกุดตุ้ม  
3,031 สพป.ปทุมธานี เขต 1 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวรัชนี พันธุ์แตง  
3,032 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทองพูลอุทิศ  นางสาววรางคณา ด าริห์  
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3,033 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดราษฎรบ ารุง นางผการัตน์ จันทร์รุ่งเรือง 
3,034 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดแสงมณี  นางสาวพิมพ์ชนก ทองคล้าย  
3,035 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดแสงมณี  นางสาวมุกดา ศรีนวล  
3,036 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดแสงมณี  นางสาวสิริลักษณ์ ชูเมือง  
3,037 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดแสงมณี  นางสาวสุมนา หนูเอียด  
3,038 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดแสงสรรค์  นางสาวรจนา เสริมสงค ์ 
3,039 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดแสงสรรค์  นางสาวสุปราณี เศษโถ 
3,040 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดแสงสรรค์  นางสาวสุภศรี ชุมแก้ว 
3,041 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดแสงสรรค์  นายวิวัฒน์ บดีรัฐ 
3,042 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้านคอกช้าง ว่าที่ร้อยตรีตรีธวัฒน์ มีสวัสดิ์ 
3,043 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หาดสนุกราษฎร์บ ารุง นางสาวณัชรินทร์ ลาภโพธิ์ทอง 
3,044 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หาดสนุกราษฎร์บ ารุง นางสาวไพสน ส าราญรมย์ 
3,045 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านทับใต้ นางสาวกฤษณพร ศิริโชติ 
3,046 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านทับใต้ นายสุชิน แก้วประเสริฐ 
3,047 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านปากเหมือง นายวสันต์ สืบสุทธา  
3,048 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านวังวน นางสาวรัศมี แสงชุ่ม 
3,049 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านส าโหรง นางสาวธนิสา พรมสะอาด 
3,050 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านส าโหรง นางสาวพิมพ์ชษา ทาระชัย 
3,051 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านส าโหรง นางสาวรัตน์ฐาภัทร หุ่นงาม 
3,052 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บ้าน กม.80 นางสาวจินตนา พลค า 
3,053 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บ้านโคกสว่าง นางวารุณี งอพา 
3,054 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บ้านหนองหอย นายพรรษา ไพรเลิศ 
3,055 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 วัดใหม่พรหมสุวรรณ นางประทุมมา ชมพู 
3,056 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 อนุบาลกบินทร์บุรี นางบุญเรือน ดอนมอญ 
3,057 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 อนุบาลกบินทร์บุรี นางวิมาลา เกษศรี 
3,058 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง นางธนพร แงะสัมฤทธิ์ 
3,059 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง นางสาวกนกพิชญ์ พิพิธกุล 
3,060 สพป.ปัตตานี เขต 1 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง นางสาวรัตนา อะแอ 
3,061 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนวัดป่าศรี นางรอสนี สุขุมาลสกุล 
3,062 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนวัดป่าศรี นางวนิดา อาหลี 
3,063 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนวัดป่าศรี นายมานัส เรืองจรูญศรี 
3,064 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตลาดนัดคลองขุด นางประภา คชเลิศ 
3,065 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตลาดนัดคลองขุด นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง 
3,066 สพป.ปัตตานี เขต 1 ทุ่งยางแดงพิทยาคม นางแวรอหิหมะ สะรี 
3,067 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นางดาว เจะเลาะ 
3,068 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นางไมตรี พงศาปาน 
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3,069 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นางยาวีหย๊ะ สามะ 
3,070 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นางแวฮามีด๊ะ โตะแม 
3,071 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นางศิริกาญจนา ค  าชู 
3,072 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นางสาวเจะรุสนัน ปาโห๊ะ 
3,073 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นางสุกัญญา วรกุล 
3,074 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นางสุวรรณา อินทมิน 
3,075 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นายมะเปาซี โตะแม 
3,076 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกาหยี นายอาแซ โตะแม 
3,077 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเกาะหม้อแกง นางจุฑามาศ อินทรัศมี 
3,078 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเกาะหม้อแกง นางญาโณบล ธรรมใจ 
3,079 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเกาะหม้อแกง นางธนการ แก้วสมหนู 
3,080 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเกาะหม้อแกง นางวาสนา คล้ายหนู 
3,081 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเกาะหม้อแกง นางสารภี คงสีจันทร์ 
3,082 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเกาะหม้อแกง นางสาวนิฤมล สาเหะอุมา 
3,083 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเกาะหม้อแกง นางสาวไมยีด๊ะ สะอูน 
3,084 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเกาะหม้อแกง นายวงศพัทธ์ อินทรัศมี 
3,085 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองช้าง นางสาวผานิต ไทยประคอง 
3,086 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองช้าง นางสาวยูนัยดา กาโป 
3,087 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองช้าง นางสาวรอมือลาห์ แวนิ 
3,088 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองช้าง นางสาวแวกามารีเย๊าะ ปูโระ 
3,089 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านควนคูหา นางธัญวรัตน์ ผ่องอ าไพ 
3,090 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านค่าย นางนูรอัยนี เรืองจรูญศรี 
3,091 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านค่าย นางสาวชลธิชา วาจิ 
3,092 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเคียน นางซากีนะห์ แสงวิมาน 
3,093 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเคียน นางนารีมัน เต๊ะ 
3,094 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเคียน นางสาวอาบีเด๊าะ เจ๊ะยอ 
3,095 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกโตนด นางปารีณา กามา 
3,096 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโคกโตนด นางอรุณี เพ็ชรหิน 
3,097 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนนา นางวิมลรัตน์ สุวรรรณจ ารัส 
3,098 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางทัตชญา จีนธาดา 
3,099 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางธนพร มณีประวัติ 
3,100 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางนวพรรณ ศยามล 
3,101 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางปาตีเมาะ ชุมผอม 
3,102 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางรัตนา ดิษฐภักดี 
3,103 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางศิลาวาตี เพ็ชรเพ็ง 
3,104 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางสาวคอดีเยาะ ดือเระ 
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3,105 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางสาวซัลมา ยามา 
3,106 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางสาวสุปราณี บินอาหวา 
3,107 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางสาวอาภรณ์ ทุ่มนวล 
3,108 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางอริศรา เจ๊ะสอเหาะ 
3,109 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นายมะรอมลีย์ แวโต 
3,110 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงเปาว์ นางกญัญาณัฐ พรหมพันธ์ 
3,111 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงเปาว์ นางศศิธร ผ่องอ าไพ 
3,112 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงเปาว์ นางสาวรอหิม๊ะ ตาเล๊ะ 
3,113 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงเปาว์ นางสาวรูสซียา วงศ์ปัตน 
3,114 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงเปาว์ นางสาวลาตีปะ สะวี 
3,115 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงเปาว์ นางสาววิลาสินี วาเลาะ 
3,116 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงเปาว์ นางสาวสุพิชญา เตะหมดัหมะ 
3,117 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงเปาว์ นายไพศาล เขร็มแอ 
3,118 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านตันหยงเปาว์ นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ 
3,119 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเตราะหัก นางสาวฟารีดะห์ อีแต 
3,120 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเตราะหัก นางสาวสุไรดา เจะแว 
3,121 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเตราะหัก นางสาวอาซียะห์ อาลี 
3,122 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเตราะหัก นางสุไรดา ตาเละ 
3,123 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเตราะหัก นายอับดลบาซิตร์ มูเก็ม 
3,124 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านโต๊ะตีเต นางสาวมณฑิรา สังขวิเชียร 
3,125 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านท่าก าช า นางสาวฟาตีเมาะ สะแลแม 
3,126 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านท่าก าช า นางสาววรรณนิสา สะหมาด 
3,127 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านท่าก าช า นางสาวสาเร๊าะ หมาดเต๊ะ 
3,128 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านท่าก าช า นางสาวอิฟฟาณีย์ หะยีอาเปะ 
3,129 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านท่าก าช า นางสาวฮาดีย๊ะ ดีสะเอะ 
3,130 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านท่าก าช า นายกอยา หะยีบาซอ 
3,131 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านท่าก าช า นายแวนัสรินทร์ แวยูโซะ 
3,132 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านท่าก าช า นายอับดุลมาเฮ มามะ 
3,133 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก นางสาวรัชดาพร เกตุชาติ 
3,134 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน  าด า นางวนิดา วันอะหลี 
3,135 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน  าด า นางสาวนุรอานี โตะโยะ 
3,136 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบ่ออิฐ นายมะตอเฮ สาแม็ง 
3,137 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบางราพา นางสาวคอดีเยาะ หามะ 
3,138 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบางราพา นางสาวซาแลฮา มาหะมะ 
3,139 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบางราพา นางสาวนัทรียา หะยีเจ๊ะและ 
3,140 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบางราพา นางสาวพารีซา ยามาลูดิง 
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3,141 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบาโงกาเซาะ นางสาวซูมายยะ ลาเตะ 
3,142 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบาโงกาเซาะ นางสาวแวอารีนี แวะหะยี 
3,143 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปนาเระ (รัฐอุทิศ) นางสปีนะห์ สาและ 
3,144 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปรัง นางนูหายาตี ตาหา 
3,145 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปรัง นางสาวนูรฮันดี ดือเระ 
3,146 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดะลางา นางนิรัตร์ดา ฮูเซ็น 
3,147 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดะลางา นางแยนะ หามะ 
3,148 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดะลางา นางวัฒนา หะยีเลาะ 
3,149 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดะลางา นางสาวจรรยา ปิ่นคง 
3,150 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดะลางา นางสาวซาราตี ดอเลาะ 
3,151 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดะลางา นางสาวปาตีเมาะ มะลี 
3,152 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดะลางา นางสาวรสริน วัชรพลางกูร 
3,153 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดะลางา นางสาววันนูรีฮะห์ ลาเต๊ะ 
3,154 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเปียะ นางกุสุมา สะนิ 
3,155 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเปียะ นางปาตีเม๊าะ หมุนี 
3,156 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเปียะ นางสาวเจะฮัสนะห์ เจะปอ 
3,157 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเปียะ นางสาวซาอีเราะห์ มะโระ 
3,158 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านเปียะ นางอัสยะห์ บัวสาม 
3,159 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านพ่อมิ่ง นางฟาตีเมาะ ยูโซะ 
3,160 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านพ่อมิ่ง นางรอมายะ สาแมง 
3,161 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านพ่อมิ่ง นางสาวอัสมาวาตี ดอเลาะ 
3,162 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านราววอ นางนูรียานี หะมิ 
3,163 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านราววอ นางรอฎียะห์ นิมุ 
3,164 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านราววอ นางสาวนูรอายนีย์ สะมะแอ 
3,165 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านราววอ นางสาวรอฝีอ๊ะ มงอาหลี 
3,166 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านราววอ นางอะอีด๊ะห์ เบ็ญอะหมัส 
3,167 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านราววอ นายสะการียา ยุนุ๊ 
3,168 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านราววอ นายสุหัยมีน เจ๊ะมิ 
3,169 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ นางทัศนีย์ หามะ 
3,170 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางจินตนา คงสาลี 
3,171 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางนัตติยา ลีหนู 
3,172 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางนายูฮัน กูจิ 
3,173 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางสาวบุศรินทร์ ปิริยะ 
3,174 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางสาวสุนิศา อาจณรงค์ 
3,175 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางสุวารี ณ พัทลุง 
3,176 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางอ าไพ มีหิ น 



๙๑ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,177 สพป.ปัตตานี เขต 1 พระราชด าริ "ศูนย์ครูใต้" จ.ปัตตาน ี นางเพชรรัตน์ เอกจิตตต์ 
3,178 สพป.ปัตตานี เขต 1 พระราชด าริ "ศูนย์ครูใต้" จ.ปัตตาน ี นางสาวกัลยา เมียดกลม 
3,179 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นางฝาติมะ อาแว 
3,180 สพป.ปัตตานี เขต 1 พัฒนศึกษา นางรูสลาวาตี อาสัน 
3,181 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางโนรีซะ มามะ 
3,182 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาปีน๊ะ ยุนุ๊ 
3,183 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวจุฑาทิพย์ โชติช่วง 
3,184 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวปาริดา มามะ 
3,185 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาวรอลียะห์ สาแม 
3,186 สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางอัฆณีญา ทิพย์กองลาศ 
3,187 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดมุจลินทวาปีวิหาร นางทสมา วงศ์แพทย์ 
3,188 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดมุจลินทวาปีวิหาร นางญาณิศา พิลาศรี 
3,189 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดมุจลินทวาปีวิหาร นางเพียงใจ แก้ววิจิตร 
3,190 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดมุจลินทวาปีวิหาร นางวรพร โรจนหัสดินทร์ 
3,191 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดมุจลินทวาปีวิหาร นางสาวประไพ ชูนุ่น 
3,192 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดมุจลินทวาปีวิหาร นางสาวผกากรอง ศรีกฤษณ์ 
3,193 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดมุจลินทวาปีวิหาร นางสาวรัชนี หลงชู 
3,194 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดมุจลินทวาปีวิหาร นางสุจิตรา รัตนสมบูรณ์ 
3,195 สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดมุจลินทวาปีวิหาร นางสุวาริน เกียรติอุปถัมภ์ 
3,196 สพป.ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี นางขวัญใจ โกสุธรรม 
3,197 สพป.ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี นางซูรียาตี อัศศอลีฮีบ 
3,198 สพป.ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี นางสาวกมลทิพย์ สมใจ 
3,199 สพป.ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี นางสาวฮาญาตี หยีมะยิ 
3,200 สพป.ปัตตานี เขต 2 ชุมชนบ้านเมืองยวน นางมูไฮณี โตะแด 
3,201 สพป.ปัตตานี เขต 2 ชุมชนวัดอัมพวนาราม นางบุญล้อม มาศหิรัญ 
3,202 สพป.ปัตตานี เขต 2 ตลาดนัดต้นมะขาม นางสาวอุระวะห์ เจะมิง 
3,203 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านกระโด นางสาวมารีแย เจะยะปาร์ 
3,204 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านกรือเซะ นางสาวแวซม เลาะซา 
3,205 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านกรือเซะ นางสาวแวรุสนี เจ๊ะเมาะ 
3,206 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านกรือเซะ นางสาวโสรญา กาหลง 
3,207 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านกรือเซะ นางอามีเราะห์ ดือราแมหะยี 
3,208 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านคลองช้าง นางนิรมล เจะยะปาร์ 
3,209 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านคลองช้าง นางไฟรุน แดนิ 
3,210 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านคลองช้าง นางรมณีย์ ลาเตะ 
3,211 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านคลองช้าง นางวารอดะ วายา 
3,212 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านคลองช้าง นางสาวมารียะห์ สะแม 
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3,213 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านคลองช้าง นายซอบรี บือแน 
3,214 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านคลองช้าง นายเมะเพาซี เซ๊ะอุแต 
3,215 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านดูวา นางนัสรีนี ยูแมน 
3,216 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านดูวา นางสาวรุสมี หะยียูโซะ 
3,217 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านดูวา นางสาวสุทธิดา เศรษฐการ 
3,218 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นางไซนะ มาหะ 
3,219 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นางปาตีม๊ะ ลาหิง 
3,220 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นางปาตีเม๊าะ กระเล๊าะ 
3,221 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นางสาวซอบารียะห์ แวะมะ 
3,222 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นางสาวซารีนา แวดือวาแม 
3,223 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นางสาวมัสอะห์ หะยีมะและ 
3,224 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นางสาวมูรณีย์ กาซอ 
3,225 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นางสาวแวแย แวสมาแห 
3,226 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นางสาวสุไวบะห์ จะปะกียา 
3,227 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นายสนาน พันธ์หีม 
3,228 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านต้นพิกุล นายสุไฮมิง ดาเระมูซอ 
3,229 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านท่าเรือ นางวนิดา ตันสุริยวงศ์ 
3,230 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาค้อใต้ นางณิศารตัน์ ฉ่ าตระกูลพิพัฒน์ 
3,231 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาค้อใต้ นางนิตยา อ าไพรัตน์ 
3,232 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาค้อใต้ นางเรียม ศรีวิล้ย 
3,233 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาค้อใต้ นางสาวปุญญารัศมิ์ อนันตธนวัฒน์ 

3,234 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาค้อใต้ นางสาวรุสมาวัน หยีสุหลง 
3,235 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาค้อใต้ นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย 
3,236 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาค้อใต้ นางฮัซหนะ ลาเต๊ะ 
3,237 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านบาเงง นางสาวมาสาตี มามะ 
3,238 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านบาตะกูโบ นายอับดุลฮามิ ยูแมน 
3,239 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางยามีละห์ จารู 
3,240 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางรอปิ๊อะ หะมะ 
3,241 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางสาวกามีลา ดอเลาะ 
3,242 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางสาวซันโนรา จารง 
3,243 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางสาวนูรกียลา อาแด 
3,244 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางสาวปารีดะห์ ดือราโอะ 
3,245 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางสาวรอสน๊ะ บูดี 
3,246 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางหามีด๊ะ สะอิ 
3,247 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางอรอุมา หะยีสาและ 
3,248 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางอะแอะเซาห์ จันทรเพท 
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3,249 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นางอามีเน๊าะ สาเม๊าะ 
3,250 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นายมูหาหมัดสายาดี แวสมาแห 
3,251 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านปานัน นายมูฮ าหมัดซานูร์ อาแว 
3,252 สพป.ปัตตานี เขต 3 บ้านพิเทน นางเพ็ญทิพย์ ราชสุวรรณ 
3,253 สพป.ปัตตานี เขต 3 บ้านพิเทน นางสุพัตรา หมัดลงจิ 
3,254 สพป.ปัตตานี เขต 3 บ้านพิเทน นายแวณ์ศรุฎฎีน มะยูโซ๊ะ 
3,255 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชลประทานอนุเคราะห์ นางสาวชนิษฎา สายสมบัติ 
3,256 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชลประทานอนุเคราะห์ นางสาวทิพวรรณ สร้างตนเอง 
3,257 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางกรรณิกา ฟองสินธุ์ 
3,258 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางนันทา กิจกล้า 
3,259 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางบังอร ฟุ้งสุข 
3,260 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางเบญจวรรณ พวงมณี 
3,261 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางปรียา ทองสมบัติ 
3,262 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางสาวคนึงนิตย์ เมฆดี 
3,263 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางสาวสมิตานันท์ อินทร์เอม 
3,264 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางสาวโสภาปวีร์ ชื่นฤดี 
3,265 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางส าเนียง เรืองเกษม 
3,266 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นางอรุณลักษณ ์เฉลิมสถาน 
3,267 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นายชัชชัย เฟื่องฟุ้ง 
3,268 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชุมชนวัดสุเมธ นายธวัชชัย ทองสมบัติ 
3,269 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านข่อยโทน นางสาวอลิสสา บุญช่วย 
3,270 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านสร้าง นางสาวรุ้งลาวรรณ ภักดีนันท ์
3,271 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านส าแดง นางสาวพชรพรรษ ส าราญชื่นจติ 
3,272 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านส าแดง นางสาวภัทรวดี พินิจทะ 
3,273 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประตูชัย นางสาวสุชา อ่วมศรี 
3,274 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นางกลิสรา ศรีประทุม 
3,275 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นางชลาลัย นันดวงแก้ว 
3,276 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นางธัญนันท์ ชุมเกิด 
3,277 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นางศุภาวีร์  ชื่นบาน 
3,278 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นางสาววนิดา ไกรส าอาง 
3,279 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นางสาววิสา บุญเกิ่ง 
3,280 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นางสิริกร ปิ่นแหลม 
3,281 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นายคณิศร์ จับจิตต์ 
3,282 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นายนครินศร์ จับจิตต์ 
3,283 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นายพงศักดิ์ พวงมณี 
3,284 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นายสมบูรณ์ ปาวรีย์ 
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3,285 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พินิตพิทยาคาร นายสุชาติ พันแอ 
3,286 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลุมพลีชนูปถัมภ์  นางปรียจิตร์ เลียบมา 
3,287 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ นางธนาภร หยวกทอง 
3,288 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ นางสาวทัศนีย์ จุรินทร 
3,289 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดทางกลาง นางสาวณัฐนิษา มั่นศิล 
3,290 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดท่าต่อเลิศบุญยงค์วิทยา นางสาวธัญญารัตน์ ผลหมู่ 
3,291 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดท่าต่อเลิศบุญยงค์วิทยา นางสาวสุภาพร ยมสาร 
3,292 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดพรานนก นางรัญชนก โยธิการ์ 
3,293 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดพรานนก นายมนตรี เอ่ียมรัมย์ 
3,294 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดศิวาราม นางเยาวเรศ อุดรศรี 
3,295 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดศิวาราม นางสาวดลนภา ศรีภมร 
3,296 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดสว่างอารมณ์ นางรัตนา พุ่มไสว 
3,297 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดสว่างอารมณ์ นางสาวปนัดดา ปานาพุฒ  
3,298 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดสุวรรณเจดีย์ นางเบญจวรรณ แก้วประเสริฐชัย 
3,299 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดสุวรรณเจดีย์ นางสาวนัทธ์ชนัน ปกป้อง 
3,300 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดหนองบัว นางมาเรียม รัมมะบุตร์ 
3,301 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดหนองบัว นายอุทัย แสงชาติ 
3,302 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) นางสาวกมลพร อันทปัญญา 
3,303 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) นางสาวทัดดาว รัตนชาติ 
3,304 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) นางอมรา ประไพพงษ์ 
3,305 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางบุญปลูก ประกอบมี 
3,306 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางวนิดา แสดงฤทธิ์ 
3,307 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสาวจิราภรณ์ บูชา 
3,308 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ 
3,309 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ 
3,310 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสาวลาวรรณ์ โสภิส 
3,311 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสาววันดี ถีระแก้ว 
3,312 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นางสาวอรอุมา ขันธพาลี 
3,313 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นายนาริส มะลิซ้อน 
3,314 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา นางประภาศรี อยู่จุ้ย 
3,315 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา นางภัทรสุภา ทิพยะพร 
3,316 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา นางสาวทาริกา ไกรยะถา 
3,317 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา นางสาวปรานี  อิทรผล 
3,318 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา นางสุภาวดี ชุมภูแก้ว 
3,319 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดชุมพลนิกายาภม นางสกุลดารา ศักดิ์พิทักษ์สกลุ 
3,320 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดลาดประทุมคงคาราม นางเทียมจันทร์ เรืองเกษม 
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3,321 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดลาดประทุมคงคาราม นางอุไรลักษณ์ กิจเทวี 
3,322 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดลาดระโหง นางทิพวรรณ วงษ์ทอง 
3,323 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดลาดระโหง นางสาวชลลดา ชมศิริ 
3,324 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) นางสาวพัชรพรรณ จิตจักร 
3,325 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมรินทร ์
3,326 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านร่องห้า นางอัญญาพิมพ์ ศิริวิชชากุล 
3,327 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านต้นผึ ง นางนงเยาว์ มีสุข 
3,328 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านแม่วังช้าง นางพิพิธภรณ์ ณ น่าน 
3,329 สพป.พะเยา เขต 2 ราชานุเคราะห์ นางสาวเปรมหทัย ไชยวุฒิ  
3,330 สพป.พะเยา เขต 2 อนุบาลเชียงค า นางสาวนิศารัตน์ สิบหมื่นอาด 
3,331 สพป.พังงา บ้านทุ่งใหญ่ นางสาวรวงทอง จารุพันธ์ 
3,332 สพป.พังงา บ้านบางม่วง นางสาวสาคร พงษ์นวล 
3,333 สพป.พังงา บ้านบางม่วง นางอารีย์ พรหมรักษ์ 
3,334 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านตลิ่งชัน นางสาวสมอนงค์ นาคขาว 
3,335 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านตลิ่งชัน นางอารีย์ ศรีเพชรทอง 
3,336 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านบ่อทราย นางสาวปรีดา ชูศรี 
3,337 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านบ่อทราย นางสิริพร บัวทอง 
3,338 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านลานข่อย นางพัชรินทร์ คลิ งโต 
3,339 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านลานข่อย นางสารภี แก้วมาก 
3,340 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านลานข่อย นางสาวขวัญจิต แก้วมงคล 
3,341 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านลานข่อย นางสาวลลิดา เกื อกากร 
3,342 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านลานข่อย นางสาวสุพร ชูเมฆ 
3,343 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านลานข่อย นางสาวสุราวี เวชสาร 
3,344 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านลานข่อย นางโสภิต หมื่นอักษร 
3,345 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านลานข่อย นายเจษฎา แก้วมาก 
3,346 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านหยีในสามัคคี นางรัตนาภรณ์ ราชเมืองขวาง 
3,347 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะเร็ด นางณัฐพิน สุนทะโก 
3,348 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะเร็ด นางบุญรื่น บุญยรัตน์ 
3,349 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะเร็ด นางสมศรี ประมุข 
3,350 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะเร็ด นางสาวจิระพร เวทยาวงศ์ 
3,351 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะเร็ด นางสาวสิริลักษณ์ พันธ์พงศ์ 
3,352 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะเร็ด นางสาวอรพรณ คงทอง 
3,353 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะเร็ด นางอวยพร มานันตพงศ์ 
3,354 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดคลองใหญ่ นางจิดาภา เพ็งช่วย 
3,355 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดจานแซะ นางวารุณี ด้วงชู 
3,356 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดทะเลน้อย นายธีระยุทธ เสนาทับ 
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3,357 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดพิกุลทอง นางพรทิพย์ เสนาทับ 
3,358 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดพิกุลทอง นางเสาวนีย์ ชัยฤกษ์ 
3,359 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดพิกุลทอง นายไพโรจน์ แก้วเกื อ 
3,360 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านควนแหวง นายรณธิชัย สวัสดิ์ 
3,361 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านต้นสน นางขนิษฐา ชูสีด า 
3,362 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางจินตนา แสงสุวรรณ 
3,363 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางรัศมี แพทย์อ าพร 
3,364 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางวรรณดี ด าฝ้าย 
3,365 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางสาวกุสุมา ช่วยเมือง 
3,366 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางสาวเลขา มากสังข์ 
3,367 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางสาวสาลิน รามเรือง 
3,368 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางสาวสุกัญญา ขุนจันทร์ 
3,369 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางสาวสุกัลยา ด้วงนิล 
3,370 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางสาวสุพรรษา พูลสวัสดิ์ 
3,371 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นางสาวสุพรรษา เอียดด า 
3,372 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุ่งนารี นายเกษมศักดิ์ ฤทธิเดช 
3,373 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านหาดไข่เต่า นางนิศากร เรืองเกลื อง 
3,374 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านหาดไข่เต่า นางสาวรัตนา ฤทธิ์เนียม 
3,375 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านหาดไข่เต่า นายพันธ์ ซิ วเต็ม 
3,376 สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านหาดไข่เต่า นางกานดา ปลื มภะวัง 
3,377 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) นายฐิติพงษ์ ปานศิริ 
3,378 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดไทรพอน นางชญานิษฐ์ มีพัฒน์ 
3,379 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดไทรพอน นางฐิติกาญจน์ ร่วงเหมือน 
3,380 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดไทรพอน นางเตือนใจ สุดเลิศ 
3,381 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดไทรพอน นางลาวัลย์ ยืนยง 
3,382 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดไทรพอน นางสมบูรณ์ จอมนุ้ย 
3,383 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดไทรพอน นางสมลักษณ์ ฆังคะประทุม 
3,384 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดไทรพอน นางสุนิสา พรหมแก้ว 
3,385 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดฝาละมี นางแก้วมณี โสพิน 
3,386 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดรรัตนวราราม นางปนัดดา หนูเพ็ชร 
3,387 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดรรัตนวราราม นางปิยะพร รัตนพันธ์ 
3,388 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดรรัตนวราราม นางวิภา จันทรวัฒน ์
3,389 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดรรัตนวราราม นางสมปรารถนา จินดาวัน 
3,390 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดรรัตนวราราม นางสาวชุติมา พรหมมาก 
3,391 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดรรัตนวราราม นางสาวพัชรี ชุมมินทร์ 
3,392 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดรรัตนวราราม นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ 
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3,393 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดรรัตนวราราม นางสาวสุนิษา หนูนวล 
3,394 สพป.พัทลุง เขต 2 วัดลอน นางสาวสาคร ชุมจุล 
3,395 สพป.พัทลุง เขต 2 ส านักสงฆ์ห้วยเรือ นางจุฬารัตน์ จันทร์คง 
3,396 สพป.พัทลุง เขต 2 ส านักสงฆ์ห้วยเรือ นางณิชารีย์ เพชรจ ารัส 
3,397 สพป.พัทลุง เขต 2 ส านักสงฆ์ห้วยเรือ นางสงบ แสงจง 
3,398 สพป.พัทลุง เขต 2 ส านักสงฆ์ห้วยเรือ นางสาวศรีสุดา ชอบงาม 
3,399 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแก้ว นางปาริชาต ยานะวิมุติ 
3,400 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแก้ว นางลัดดา พริกเบ็ญจะ 
3,401 สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลป่าบอน นางวารุณีย์ คงทน 
3,402 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านมาบมะไฟ นางสาวธมลวรรณ ยอดฉุน  
3,403 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านมาบมะไฟ นางสาววราภรณ์ แสงกระจ่าง  
3,404 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านมาบมะไฟ  นางพรทิพย์ มีจาด  
3,405 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านมาบมะไฟ  นางสาวยุพิน อยู่ศิลป์ชัย  
3,406 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองพง นางกิ่งแก้ว พลอยโพธิ์  
3,407 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองพง นางสุดารัตน์ หอมเจริญ 
3,408 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองพง นายชาตรี เหมะชยางกูร  
3,409 สพป.พิจิตร เขต 1 วัดฆะมัง นายวิทยา สวนกุหลาบ 
3,410 สพป.พิจิตร เขต 1 วัดหาดมูลกระบือ นางสาวกนกภรณ์ ใจชื น  
3,411 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางกนกวรรณ ดีอินทร์  
3,412 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางกนกวรรณ ศรีจ านงค ์ 
3,413 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางกนกวรรณ หอมโหน  
3,414 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางกฤติยา เอี ยงหมี 
3,415 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางศิริพร ศรีทอง  
3,416 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางสาวกชนันท์ ประทุมวงศ ์ 
3,417 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางสาวจิราวรรณ รินทรา  
3,418 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางสาวดุษฎี พัดผล 
3,419 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางสาวบุษยา ทองชุบ 
3,420 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางสาวพจนา บุญคุ้ม  
3,421 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางสาวภาณินี ห่านวิลัย 
3,422 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาด  
3,423 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางสาวอริศตรา ดีอุดม 
3,424 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นางอุไร สิทธารถ  
3,425 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นายเขมกร ช้อยบัวงาม  
3,426 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลโพธิ์ปกทับช้าง(ทุ่งใหญ่) นางศิริภรณ์ ขุมเพ็ชร์  
3,427 สพป.พิจิตร เขต 1 อนุบาลโพธิ์ปกทับช้าง(ทุ่งใหญ่) นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐ 
3,428 สพป.พิจิตร เขต 2 บางมูลนาก(ราษฏร์อุทิศ) นางจิรภัทร์ หะทะยัง  
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3,429 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านเขาพระ นางสาวปาริชาติ อินผึ ง 
3,430 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านไดปลาดุก นางเกษร เพ็ชรร์ัตน์  
3,431 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านไดปลาดุก นายอดุลย์ เพ็ชร์รัตน์  
3,432 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม นางเนาวรัตน์ ดียิ ม  
3,433 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม นางศิริวรรณ ค าแผลง  
3,434 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม นางสาลี่ จันทรคณา 
3,435 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม นางเอมอร ยิ มเขียว  
3,436 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม นายคมเนตร จันทรคณา 
3,437 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังเรือน นางสาวกัลยาณี ด่านนคินทร์รัตน ์
3,438 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังเรือน นางสาวปวีณา อินทร์ใหญ่  
3,439 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังเรือน นางสาววรรณา แตงฉิม 
3,440 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังเรือน นางสาววิมลรัตน์ เพ็งสร้อย 
3,441 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังเรือน นางสาวสุจิราภรณ์ ม่วงเงิน 
3,442 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังเรือน นางสาวสุธินี ตั งโรจนะกุล  
3,443 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังเรือน นางสาวอนุชจรี กัลยา  
3,444 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังเรือน นายด ารงฤทธิ์ คุณสิน 
3,445 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดวังเรือน นายนิรุทธิ์ มีไทย  
3,446 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดหนองกอไผ่ นางสาวอัจนา ปัญญาครอง 
3,447 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดใหม่ดงเจริญ นางสาวชญานิศ เลิกจันทร์  
3,448 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางพรทิพย์ อ่อนดีกุล 
3,449 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางละเอียด มากล้น 
3,450 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางสาวสุพัตรา ระวาส 
3,451 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางสุพรรณี มั่นมา 
3,452 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านหนองกรับ นางสาวกนิฐตา เพ็งละมูล 
3,453 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) นางสแกวัลย์ แซ่ด่าน  
3,454 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดคุยม่วง นางสาวปาณิศา อิทเสน 
3,455 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดคุยม่วง นางสาวสุภาภรณ์ ธาตุทอง 
3,456 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดคุยม่วง ว่าที่ร้อยตรีนิพลธ์ ลาค า 
3,457 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดทุ่งชา นางกัณฐิกา  เขาแก้ว 
3,458 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดทุ่งชา นางวจิรา  คลังน  าคู่ 
3,459 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดทุ่งชา นางสาวสุธัญรัตน์ ใจขันธ์ 
3,460 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดทุ่งชา นางอภิญญา ล้อมรื่น 
3,461 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดทุ่งชา นางอารี บงเจริญ 
3,462 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบ้านดง นางเครือวัลย์ นิเวศนา 
3,463 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบ้านดง นางสาวกรรณิกา ธรรมกุลวริักษ ์
3,464 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบ้านดง นางสาวปนัดดา เทียนมี 
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3,465 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบ้านดง นางอุไรพร ขันโสม 
3,466 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบ้านดง นายวิทวัส  เณรหล า 
3,467 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบึงบอน นางวัชรินทร์ เนียมวรรณ์ 
3,468 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบึงบอน นางสมบัติ ครุธดิลกานนัท์ 
3,469 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบึงบอน นางสาวสิรินทร์รัตน์ หมีนิ่ม 
3,470 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบึงบอน นายกล้าณรงค์ มามา 
3,471 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดปรือกระเทียม นางอรสา กางทะวร 
3,472 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดหนองนาดงกวาง นายเลิศศักดิ์ ทองกลึง 
3,473 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สะพานที่ 3 นางเพชรณี  ประจัญบาน 
3,474 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สะพานที่ 3 นางศศิประภา โพล้งมี 
3,475 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สะพานที่ 3 นางสาวพรทรัพย์  ไหลงาม 
3,476 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) นางสาวชัชฎา แสงหาญ 
3,477 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม 
3,478 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) นางสาวศิริขวัญ นวลจ าปา 
3,479 สพป.พิษณุโลก เขต 3 กัลยาณิวัฒนา 1 นางสาวเพียรพิณ เรืองรัศมี 
3,480 สพป.พิษณุโลก เขต 3 กัลยาณิวัฒนา 1 นางอรอุมา บุญธรรม 
3,481 สพป.พิษณุโลก เขต 3 กัลยาณิวัฒนา 1 นางอิสรีย์  บุญไทย 
3,482 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นางกรกมล องค์สวัสดิ์ 
3,483 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นางสาวณัฏฐธิดา คลิ่นเมือง 
3,484 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นางสาวนพกร แจ่มโถง 
3,485 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นางสาวนัฐพร โออิน 
3,486 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นางสาวรัตติกาล  บัวสิงค า 
3,487 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นางสาววิมล วุ่นด ี
3,488 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นางสิรินาถ โค้วจิริยะพันธุ์ 
3,489 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นางสุภาพรรณ แก้วค าแสน 
3,490 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นางหฤทัย นวลศรี 
3,491 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง นายอดิศักดิ์ ทะนันชัย 
3,492 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านถ  าพริก นางสาวมัลลิกา มะณี 
3,493 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาเปอะ นางเตือนใจ โพธิ์ทอง 
3,494 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาเปอะ นางบุษรินทร์ เมฆแสงสี 
3,495 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาเปอะ นางสาววรวงสุดา ศรีอ๊อด 
3,496 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาเปอะ นายสันติสุข แย้มพราหมณ์ 
3,497 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาโพธิ์นาจาน นางกรรณิการ์ รอดเรือง 
3,498 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาโพธิ์นาจาน นางจริญรัตน์ แก้วสีทอง 
3,499 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาโพธิ์นาจาน นางวิภาวรรณ พุกสว่าง 
3,500 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาโพธิ์นาจาน นางสาวฐิติกรณ์ โสตถิถาวร 



๑๐๐ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,501 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาโพธิ์นาจาน นางส าอาง สุมามอญ 
3,502 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาโพธิ์นาจาน นายคณิศร จันทร์บรรจง 
3,503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านน  าตาก นางรจนา ทองฟัก 
3,504 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านน  าตาก นางสาวเสาวลักษณ์ หมีนาค 
3,505 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านป่าซ่าน นางพัชราวดี มุ่นเชย 
3,506 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านป่าซ่าน นางวรรณา วังคีรี 
3,507 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านป่าซ่าน นางวัชราพร คงปันนา 
3,508 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางกมลลักษณ์ อิ มอนงค์ 
3,509 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางกุลธิดา  เตียงเกตุ 
3,510 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางจริญญา ศรีรุ่งเรือง 
3,511 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางชญาภา พาทีเพราะ 
3,512 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางชนกพร  แก้ววงหิว 
3,513 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางดวงพร บัวหุ่น 
3,514 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางปวีณา ทองดี 
3,515 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางวราพร เอียมบัวหลวง 
3,516 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางศิริรัตน์ ขอมสิงห์ทอง 
3,517 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางสาวฐาปวี หนองหารพิทักษ์ 
3,518 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางสาวพัชราภรณ์ หยวกยง 
3,519 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางสาวแพรวมิรินทร์  วันชัย 
3,520 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางสาวศีนสนีย์  เบ้าสารี 
3,521 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางสาวสายสวาท เม่นสุวรรณ ์
3,522 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางสาวสุรีย์ โพธิ์หว ี
3,523 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางสาวอัจฉรา พยัคฆ์เกษม 
3,524 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางสุรีรัตน์ วิวัฒนภักดี 
3,525 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นางอุทัยวรรณ ดีจริง 
3,526 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน นายละไม สารี 
3,527 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านห้วยท้องฟาน นางภัทวรรณ ตุ่นนิ่ม 
3,528 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านห้วยท้องฟาน นางสาวชนิดา  หาศิวิ 
3,529 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดหินลาด นางล าพูล ถิรชญานันท์ 
3,530 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านดอนนาลุ่ม  นางละออง ลิ มประเสริฐ 
3,531 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านพุพลู นางสาวงามพิศ แจ้งเรือง 
3,532 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านพุพลู นางสาวสุดาพร นามเดช 
3,533 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านยางน  ากลัดใต้ นางทัศนีย์ หม้อทอง  
3,534 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านหนองรี นางนภัสวรรณ คูหาทอง 
3,535 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านหนองรี นางพิมพ์วรีย์ วธาวนิชกุล 
3,536 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านหนองรี นางสาวชมพูนุช ถึงโภค 



๑๐๑ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,537 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านหนองรี นางสาววารี ชุนหวานิช 
3,538 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านหนองรี นางสาวสุภาวดี พูลสวัสดิ ์
3,539 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) นางสาววนุชจรี ดวงจิต 
3,540 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดบางขุนไทร  นางสาวใกล้รุ่ง สุวรรณ์โรจน์รุ่ง 
3,541 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดปากคลอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรดี อุ่มสาตร์ 
3,542 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) นางสาวอุทุมพร วงค์สุวรรณ 
3,543 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) นายปรีดา สุจริตจิตร 
3,544 สพป.เพชรบุรี เขต 2 เขื่อนเพชร นางทิพยสุดา ค าเกตุ 
3,545 สพป.เพชรบุรี เขต 2 เขื่อนเพชร นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธา 
3,546 สพป.เพชรบุรี เขต 2 เขื่อนเพชร นางสาวอรนลิน ไกรนาชนม์ 
3,547 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชาวไร่ นางจาริณี ผิวสวยค า 
3,548 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชุมชนวัดหนองโพ นางสาวสุชีรา รุ่งมณีกิจเจริญ 
3,549 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวกรุณา มีทรัพย์ 
3,550 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวกวิสรา วรภัทรขจรกุล 
3,551 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวกาญจนศิริ พวงแตง 
3,552 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวนันท์สินี ทวิสุวรรณ 
3,553 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวเนตรนภา สิทธิเนตร 
3,554 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวพิชญ์นรี แสงทอง 
3,555 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวภาลิณี จุ๋ยส าราญ 
3,556 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวมะลิ ไทยสงฆ์ 
3,557 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวสาพิตี ข้อออ 
3,558 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐ 
3,559 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นายวัชรินทร์ เรื่องแสงอร่าม 
3,560 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านเขาอ่างแก้ว นายสิปปกร ทองแท่ง 
3,561 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) นางสมพิศ เอ่ียมสอาด 
3,562 สพป.เพชรบุรี เขต 2 หนองชุมแสง นายสมภพ เจี ยมภี 
3,563 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้านกกจัน นางบุญสิตา ค าเย็น 
3,564 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านโป่งสามขา นางประภา จันทหอม 
3,565 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านโป่งสามขา นางฤดี ช่างเงิน  
3,566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านศิลา นางจินดา ค าหริ่ง 
3,567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านสักหลง นางบัวทิพย์ พรมรอด 
3,568 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านหนองคัน นายไพทูรย์ แสนประสิทธิ์ 
3,569 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ชุมชนบ้านพุเตย นายชาปกรณ์ จิ๋วสุข 
3,570 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านซับสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ ทัพงาม 
3,571 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านดาดอุดม นางปยารี วงษ์แสงทอง 
3,572 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านตีบใต้ นางรุ้งรังชี พุทธสรณ์ 



๑๐๒ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,573 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านตีบใต้ นางวรรณวิมล วันชัย 
3,574 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านตีบใต้ นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพน 
3,575 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านไทรทอง นางศรีแพร วิเศษค า 
3,576 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านไทรทองวิเชียรบุรี นางสาวสุภางค์ ภูสีดิน 
3,577 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านบ่อรัง นางสมพร พุทธชาดิ 
3,578 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านบ่อรัง นางสุวรรณา มีโพธิ์ 
3,579 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านรังย้อย นางไข่มุก ทองสุพรรณ์ 
3,580 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านรังย้อย นางสาวพิมชญา สนิทนอก 
3,581 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านรังย้อย นางสาวภาวิยา บุญมั่น 
3,582 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านรังย้อย นางสาวสังวาลย์ ทรัพย์อนันต์ 
3,583 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านรังย้อย นางส าอาง โสภา 
3,584 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านรังย้อย นายดลธรรม กิจขุนทด 
3,585 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านรังย้อย นายพรเทพ พูลด าริห์ 
3,586 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านวังลึก นางรชยา ฉั่วตระกูล 
3,587 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านวังลึก นางสาวกรกช อินทร์โคกสูง 
3,588 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านวังลึก นางสุรีรัตน์ ฉัว่ตระกูล 
3,589 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองนาเฉียงใต้ นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน 
3,590 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวขาว นางพัชนี ถวิลรักษ์  
3,591 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวขาว นางพินิชย์ คงเมือง 
3,592 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวขาว นางสมพักตร์ สงเรืองศรี 
3,593 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวขาว นางสาวเรวดี เทียนธูป 
3,594 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวขาว นางสาวสุพิชญา กันเจิม 
3,595 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวขาว นายบัญญัติ คงด้วง 
3,596 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวทอง นายเอ็น อยู่สุข 
3,597 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองไม้สอ นางขวัญดาว สุขสิน 
3,598 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองไม้สอ นางลักษณียา วงศ์สมบัติ 
3,599 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองไม้สอ นางสาวศุภลักษณ์ บุญก่อน 
3,600 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางธิดารัตน์ แดงวิลัย 
3,601 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางไพรรัตน์ บันดิตย์  
3,602 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางสาวไข่มุก เทียนธูป 
3,603 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางสาวจรัฐภรณ์ เทพสังเคราะห ์

3,604 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางสาวณัฐมณฑณ์ เทพสงเคราะห์ 

3,605 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้ 
3,606 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก นางสาวนริศรา ค าสะอาด 
3,607 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองสะแก ว่าที่ร้อยตรีทรินรักษ์ ค ารักษ์ 
3,608 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านใหม่วิไลวัลย์ นางโสภาพรรณ มีแก้ว 



๑๐๓ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,609 สพป.แพร่ เขต 1 บ้านทุ่งคัวะ นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุข 
3,610 สพป.แพร่ เขต 1 บ้านห้อยโรงนอก นางสาวสุวภรณ์ วุฒิจูรีพันธุ ์
3,611 สพป.แพร่ เขต 1 แม่ยางตาล นายทศพร จันแดง 
3,612 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านแช่ฟ้า นางสนารี เมฆกวาว 
3,613 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านแช่ฟ้า นางสาวดวงกมล บญุประเสริฐ 
3,614 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านแช่ฟ้า นางสาวสุภิญญา งามพริ ง 
3,615 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางจุฑารัตน์ ทองรอด 
3,616 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวจรินธร จัตุทะศรี 
3,617 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวชนินทร์พร จันทร์แก้ว 
3,618 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวชยานันท์ ตาเย๊ะ 
3,619 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวดาริชา กรมเมือง 
3,620 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวนภาพร ใจเพียร 
3,621 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวนันท์นรี เสียมไหม 
3,622 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวประสิภา ศรีเกตุ 
3,623 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวปิยะนันท์ จิตบ ารุง 
3,624 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวมลลดา ชลสินธุ์ 
3,625 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส 
3,626 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวไรหนับ ศรีอาหมัด 
3,627 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวไลลา นุ้ยโส๊ะ 
3,628 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวสุกัลยา คลังเกต 
3,629 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวสุมณฑา มุกดา 
3,630 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวเสาวภา พรหมแก้ว 
3,631 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวอัสมะ มะเซ็ง 
3,632 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางสาวอารีรัตน์ สุเหร็น 
3,633 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นางอลิษา รัชนิพนธ์ 
3,634 สพป.ภูเก็ต เกาะสิเหร่ นายกัมพล เจ๊ะแล๊ะ 
3,635 สพป.ภูเก็ต ถลางพระนางสร้าง นางสาวกัลย์ชนิต หนูแก้ว 
3,636 สพป.ภูเก็ต ถลางพระนางสร้าง นางสาวจริยาภรณ์ สังข์จรูญ 
3,637 สพป.ภูเก็ต ถลางพระนางสร้าง นางสาวเปมรินทร์ อุรามา 
3,638 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้กู นางณีชนุช สกุลณี 
3,639 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้กู นางพรน้อย โภชนะกิจ 
3,640 สพป.ภูเก็ต บ้านกู้กู นางสาวณัฎฐณิชา ธนไพโรจน์ 
3,641 สพป.ภูเก็ต บ้านฉลอง นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง 
3,642 สพป.ภูเก็ต บ้านฉลอง นางสาวโรสนีดา อูมา 
3,643 สพป.ภูเก็ต บ้านฉลอง นางสุพรรณี หนูรุ่น 
3,644 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางกันตพร ไทยด า 



๑๐๔ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,645 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย 
3,646 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางลัดดา แก้วมณี 
3,647 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางวชิรญา แสงจันทร์ 
3,648 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางสาวจันทนา เสริมทรัพย์ 
3,649 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางสาวชุติมา จิตสว่าง 
3,650 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางสาวมนสิชา คุ้มเอ่ียม 
3,651 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางสาวรัทยา จินดาวงศ์ 
3,652 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางสาวอรนันท์ มาสตูล 
3,653 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางสาวอารีรัตน์ สิทธิการ 
3,654 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางอารัญดา วรรณชิต 
3,655 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นายอนันต์ วรรณสมานกุล 
3,656 สพป.ภูเก็ต บ้านบางคู นางสาวรอฮายา อีแมดอสะ 
3,657 สพป.ภูเก็ต บ้านพรุจ าปา นางสาวกิตติมา มณีโชติ 
3,658 สพป.ภูเก็ต บ้านพรุจ าปา นางสาวพฤดี ชูวงศ์ 
3,659 สพป.ภูเก็ต บ้านม่าหนิก นางวิยดา นวกุลฤทธิไกร 
3,660 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นางสาวปวีณา เหล็กแดง 
3,661 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นางสาวปาบีละ เจ๊ะและ 
3,662 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นางสาวฟาตอนะ อิบนูอับดุลมาญีด 

3,663 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นางสาวมะลิวัลย์ ไกรนรา 
3,664 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นางสาวอมรรัตน์ หวังบริสุทธิ์ 
3,665 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นางสาวอังคณา วิโรจน์วิศิษฐ์กุล 
3,666 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นางสุขศรี ส่งน้อย 
3,667 สพป.ภูเก็ต บ้านแหลมทราย นายอัมดี เจะหะ 
3,668 สพป.ภูเก็ต บ้านอา่วน  าบ่อ นางปัญญา ถากงตา 
3,669 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นางรพีพร นันทภักดิ์ 
3,670 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นางวีณา อินทรัตน์ 
3,671 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ 
3,672 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย 
3,673 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นางหทัยรัตน์ เสี ยมสอน 
3,674 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นางหฤทัย นวลศรี 
3,675 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์ 
3,676 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นางฮาฟีซา เจะเฮาะ 
3,677 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล 
3,678 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ นายปรัชญา บุตรครุธ 
3,679 สพป.ภูเก็ต บ้านอ่าวน  าบ่อ ว่าที่ร้อยตรีไวกูลณ์ ชะรารัตน์ 
3,680 สพป.ภูเก็ต วัดเทพกระษัตรี นางจันทิมา ชัยภิบาล 



๑๐๕ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,681 สพป.ภูเก็ต วัดเทพกระษัตรี นางสาวขนิษฐา ด้วงเกต 
3,682 สพป.ภูเก็ต วัดเทพกระษัตรี นางสาวจินดา จตุราริยสัจจัง 
3,683 สพป.ภูเก็ต วัดเทพกระษัตรี นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง 
3,684 สพป.ภูเก็ต วัดเทพกระษัตรี นายโสทอน หมวดหรี่ 
3,685 สพป.ภูเก็ต วัดเมืองใหม่ นางสมศรี ปลื มใจ 
3,686 สพป.ภูเก็ต วัดเมืองใหม่ นางสาวกิ่งกาญจน์ ตุลารักษ์ 
3,687 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางนฤมล สิทธิพงษ์ 
3,688 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางภัทรธนน ชัมพูทนะ 
3,689 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางสาวจันทิมา พิบูลย์ 
3,690 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น 
3,691 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล 
3,692 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางสาวณัฎฐา กิสลัย 
3,693 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกลุ 
3,694 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางสาวภัสสร ราศรีใส 
3,695 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฎร์ 
3,696 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางสุภมาส รักษาเขตร 
3,697 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาด นางยุวารีย์ วงค์ขัติ 
3,698 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม นางประเสริฐ สมภูมิ 
3,699 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม นางเยาวลักษณ์ ตีเมืองซ้าย 
3,700 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม นางสมปอง แย้มโกสุม  
3,701 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม นางสาวเพ่ิมพร พลศิริ 
3,702 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม นางหทัยทิพย์ มาศงามเมือง  
3,703 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม นางอรุณี ประจันตเสน 
3,704 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม นางอัมพร วงศ์ศรีอาจ 
3,705 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม นายอุทิตย์ สมภูม ิ 
3,706 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านเลิงใต้ นางบัวเรือง บุมไชยา 
3,707 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านเลิงใต้ นายพูลศักดิ์ ลาศศรีทา 
3,708 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านโดน นายไฉน นามมุงคุณ  
3,709 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านนาเลา นางปภาวรินท์ หัตถสินธุ์ 
3,710 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านนาเลา นางปารณีย์ ภิบาลจอมมี 
3,711 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านนาเลา นางศิริธร ปาปะข า 
3,712 สพป.มุกดาหาร บ้านเหล่าหลวงถ่าน นางพานิดา สุทธิอาคาร 
3,713 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เขตพื นท่ีการศึกษาอ าเภอขุนยวม นางสาวพเนตร์ แกล้วกล้า 
3,714 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เขตพื นท่ีการศึกษาอ าเภอขุนยวม นายบัญชา ผิวผัน 
3,715 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อแพวิทยา นางชไมพร ผิวผัน 
3,716 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนต่อแพวิทยา นายอภิวัฒน์ สายปัญญา  



๑๐๖ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,717 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชุมชนบ้านเมืองปอน นางอาภัสรา ทนันชัย  
3,718 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านปางตอง  นางจารุฉัตร โพกุนนะ  
3,719 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านปางตอง  นางสาวจันทร์นภา กระแสเงินดี  
3,720 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านปางตอง  นางสาวณัฐทพัสส์ ธรรมขันธ์  
3,721 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านป่ายาง  นางสาววรณัน ฉ่ ามณี  
3,722 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านแม่อูคอหลวง  นางจิรภา มีมิตรภาพ  
3,723 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านใหม่  นายสุทธิชัย ปอรอ  
3,724 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการ

ตามพระราชด าริ 
นางสาวจิราวรรณ อยู่สมบัติ  

3,725 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการ
ตามพระราชด าริ 

นางสาวสิริพร จันต๊ะมัง 

3,726 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านขุนแม่ลา  นางสาวสรารัตน์ เดชะวงศ์  
3,727 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านต้นงิ ว นางสาวดวงใจ มาลัย  
3,728 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านต้นงิ ว นางอภิญญา อินสีลอย  
3,729 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านต้นงิ ว นายศุภชัย แก้วศักดิ์  
3,730 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านต้นงิ ว นายสมภพ เกรียงไกรรุ่ง  
3,731 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านต้นงิ ว  นางสุดา เกรียงไกรรุ่ง  
3,732 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านต้นงิ วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ นางสาวพรรณี คีรีธรรมสุข  
3,733 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านต้นงิ วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ นางสาวศิริกาญจน์ ทองวาฤทธ์ิ  
3,734 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านต้นงิ วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ นายชัยวัฒน์ หน่อแก้ว  
3,735 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านนแม่ต้อบเหนือ  นางกฤษณา สุวรรณลพ 
3,736 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง  นางกฤติยากรณ์ ประวัง  
3,737 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง  นางสาวจันทร์ทิพย์ ไพรพนาพันธ์  
3,738 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง(สาขา) นางจรรยา สุธรรม 
3,739 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง(สาขา) นายกฤตเมธ สุธรรม  
3,740 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าหมากวิทยา  นางสาวฟ้าหงษ์ ธรรมขันธ์  
3,741 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าหมากวิทยา  นางสาวอภิรดี ตระหง่านเชิดไชย  
3,742 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าหมากวิทยา  นายประพันธ์ ปกรณ์ประภาพ  
3,743 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านพะมอลอ  นางสาวกรรณิกา มระศิริ  
3,744 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ก๋อน นายธนะสิทธิ์ มูลเจริญ  
3,745 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ก๋อน นายสนั่น หลักรวด  
3,746 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ก๋อน นายสมศักดิ์ ช่วยเกิด  
3,747 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่เตี๋ย  นางสาวไม้หวาน กันทะวัง  
3,748 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ละ นางกาญจนา กรองสติปัญญา  
3,749 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ละ นางสาวนุชนาฏ นันต๊ะเป็ง  
3,750 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ลาย  นางพัชราภรณ์ ไชยสุ  



๑๐๗ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,751 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่แลบ  นางสาวจุรีรัตน์ วรรณวินิจ 
3,752 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ออกเหนือ  นางธัญญารัตน์ โฉมพรรณ  
3,753 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ออกเหนือ  นางพิมพ์ผกา ด ารงธรรม  
3,754 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ออกเหนือ  นางสาวชวารินทร์ เรืองแดง  
3,755 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ออกเหนือ  นางสาวพวงทอง ศรีแก้ว  
3,756 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ออกเหนือ  นางสาวเพ็ญผกา ขวัญใจ  
3,757 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ออกเหนือ  นายธุวพัส ค าลือ 
3,758 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านหนองม่วง  นางพนารัตน์ ดวงงา  
3,759 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านหนองม่วน  นายปฐมพงค์ เมืองอินทร ์ 
3,760 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยผึ ง  นางพัชรี สุริยาพิวัฒน์  
3,761 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยผึ ง  นางสาวจันทร์เพ็ญ มลิวัลย์  
3,762 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยผึ ง  นายอาทิตย์ จีรยุทธนา  
3,763 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยสิงห์  นางดาวรรณ์ ยาวิชัย  
3,764 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยสิงห์  นางสาวสกุลรัตน์ ไพรธรฤทธิ์  
3,765 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยสิงห์  นางสาวสุพัตรา ดวงดี  
3,766 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยห้อม  นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์  
3,767 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยแห้ง  นายธนาคม นะกาลัง  
3,768 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านอุมดาเหนือ  นางจันทร์วิภา ขันธ์ศรี  
3,769 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านอุมดาเหนือ  นางสาวนิซรีน หะซัน 
3,770 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านอุมดาเหนือ  นางสุธิตรา สุวรรณลพ 
3,771 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ล่องแพวิทยา นางสาวอารีย์ ร่มประยูรวงศ ์ 
3,772 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สังวาลย์วิทยา นางสาวปวีณา บงกชผ่องอ าไพ  
3,773 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สังวาลย์วิทยา นางสาวมณีฉาย วนาวิวัฒน์  
3,774 สพป.ยโสธร เขต 1 ชุมชนบ้างบึงแกชัยชนะบูรพา นางค ารา สีหะวงศ์ 
3,775 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านดงเจริญ นางภัสวรรณ โรจนะ 
3,776 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านดวนบากน้อย นางสุนิดา เกษกัน 
3,777 สพป.ยโสธร เขต 2 นาจานเจริญวิทย์ นางสาวอุณี พรมคุณ 
3,778 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ นางกนกอร คุ้มบุญ 
3,779 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโนนหาด นางสิริวิภา รมย์รส 
3,780 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโสกท่าดาดพัฒนา นางอมรรัตน์ บุตรเรือง 
3,781 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านหนองโสน นางเบญจลักษณ์ สุขโข  
3,782 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านหนองหมี นางสาวนฤมล แปยอ 
3,783 สพป.ยโสธร เขต 2 อนุบาลกุดชุมพัฒนา นายไกรสมุทร บุตรเรือง 
3,784 สพป.ยโสธร เขต 2 อนุบาลเลิงนกทา นางสาวสุชานัน บุญยบุตร 
3,785 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านเกียรติ นางอัสมะ ทนุวงษ์ 
3,786 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านจะกว๊ะ นางนูดีย๊ะ เลาะยะผา 



๑๐๘ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,787 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านจะกว๊ะ นางรอฮานี ดือราแม 
3,788 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านจะกว๊ะ นางสาวซารตีกา หะสาเมาะ 
3,789 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านจะกว๊ะ นางสาวอัสมะ บินยูโซ๊ะ 
3,790 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านบาโงย นายอาคม ทนุวงษ์ 
3,791 สพป.ยะลา เขต 2 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 นางนูรอาซียะห์ สตาปอ 
3,792 สพป.ยะลา เขต 2 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 นางสาวฟารีด๊ะ วาโด 
3,793 สพป.ยะลา เขต 2 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 นางสาวหมัยล่าโฉม แม่นอุดม 
3,794 สพป.ยะลา เขต 2 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 นางเสาวนี บุญพิพัฒน์ 
3,795 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านกาตอง นางสาวสุชาดา หีมสุราร ี
3,796 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านเกล็ดแก้ว นางนาดียา ยามา 
3,797 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางทัศนียา สาอิ 
3,798 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางประไพ พรหมพุฒแก้ว 
3,799 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางรอสียะห์ เจ๊ะเฮง 
3,800 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวโนร์ยานี หะมะ 
3,801 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวพาตีเมาะ อีแต 
3,802 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวพาอีละห์ มะแซ 
3,803 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวรอซีดะห์ เย๊าะลีมา 
3,804 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวรอเม๊าะ ลือแบดูรง 
3,805 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางสาวอาอีด๊ะห์ หะยีดาแม 
3,806 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นางอาอีซะฮ์ ดอคอ 
3,807 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายฉัตรชัย ชายแก้ว 
3,808 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายมะลุดฟี อีแต 
3,809 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายมูฮ าหมัดไซดี มะ 
3,810 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายรอภีดี ดอคอ 
3,811 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายเสรี ยอดพุฒ 
3,812 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านซีเยาะ นายอารีฟาน หะมะซอ 
3,813 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านตะบิงติงงี นางสาวซาลีนะ แวกาเดร์ 
3,814 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านตะบิงติงงี นางสาวนูอาซีมะ หะมิคง 
3,815 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านตันหยง นางสาวมาฤนี มามะ 
3,816 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านตันหยง นางสาวสิรภัทร บุซา 
3,817 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านตันหยง นายภาณุพงศ์ นิธิวิสุทธิ์ 
3,818 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านตันหยง นายอับดุลกอเดร จินตรา 
3,819 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางมะยุรี สะแปะอิง 
3,820 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางรอสนะห์ อูเส็น 
3,821 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางรุสนา อาแด 
3,822 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางสาวพาตีฮา กามา 



๑๐๙ 
 

          เกียรติบัตร ระดับครูผู้สอน (ต่อ) 
ที ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ชื่อ – สกุล 
3,823 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางสาวมุนา สาเต๊ะมูหะมะ 
3,824 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางสาวยาวาเฮ ดามิ 
3,825 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นางอาซีซซะ ลือเบเต๊ะ 
3,826 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา นายอรรถพล สีแดง 
3,827 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบาจุ นางสาวซูรีอา สารง 
3,828 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบายอ นางตอลฮะ นือเร็ง 
3,829 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบายอ นางมารินี บราหาแม 
3,830 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบายอ นางรุสนา สะแต 
3,831 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านปะแต นางดาอีม๊ะ ปาเซเลาะ 
3,832 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านปะแต นางพาตีเม๊าะ นือเร็ง 
3,833 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านปะแต นางสาวอะไรวรรณ โลหะวิจารณ ์
3,834 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านปะแต นางสาวอาตีเก๊าะห์ บาโง 
3,835 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านปาแดรู นางสาวเร๊าะเม๊าะ ซา 
3,836 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านปาแดรู นางโสรยา ระเซาะ 
3,837 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางซากียะห์ เลาะสุโลง 
3,838 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางรุสดา ดาราโอะ 
3,839 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางวรรณฮานี หลังจิ 
3,840 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางสาวซารีปะห์ เจะเลาะ 
3,841 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางสาวยาบีล๊ะ อาบู 
3,842 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางสาวศุภัชชา ภาบพลอย 
3,843 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางสาวฮารือนะ สะแปอิง 
3,844 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางสุกัญญา ทองโรย 
3,845 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านยือนัง นางสุรีวรรณ สาแล๊ะ 
3,846 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านรอนอ นางสาวรอซีย๊ะ เจ๊ะโซะ 
3,847 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านรอนอ นางอุรัสญาณพร เจริญรูป 
3,848 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลากอ นางบาดารียะ สะแต 
3,849 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลากอ นางปัทมา อารีบ าบัด 
3,850 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลากอ นางรอซีแกน สมาแอ 
3,851 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลากอ นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ 
3,852 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลากอ นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก 
3,853 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลากอ นางฮารีด๊ะ การะมีแน 
3,854 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางกัซฟานี นือเร็ง 
3,855 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางซูไบด๊ะ วาแม 
3,856 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางนูรีดา สาและ 
3,857 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางโนรีซัน คาเร็ง 
3,858 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางประไพ อักษรกูล 




