
ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน สังกัด

1 นายกิตติพงษ์ จุโลทก บ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1

2 นายชุมพล สนิทวงค์ บ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงราย เขต 1

3 นายปกาศิต อนุกูล บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ)์ สพป.เชียงราย เขต 2

4 นายบุญมี ท่าดีสม เวียงเทิง (เทิงท านุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4

5 นางรสชรินทร์ ค าโพธิ์ พร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

6 นายนิคม ผัดแสน บ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2

7 นายพิริยะ   โพธิป์ระจ าศิล บ้านห้วยม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต ๓

8 นายณรงศักด์ิ จ ารูญหิน วัดศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 4

9 นางสาวอุษณีย์ สกุณา วัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4

10 นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์ บ้านโป่งแดง สพป.ตาก เขต 1

11 นายสุทธิพงษ์ ทองดี ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป.ตาก เขต 1

12 นางรุณี ห่อทอง บ้านป่าไร่ สพป.ตาก เขต 2

13 นายทวีศักด์ิ กาศอุดม บ้านแม่ละเมา สพป.ตาก เขต 2

14 นายสิทธิพงศ์ ส่ังศร บ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 3

15 นายวรภัทร ธนะวัง บ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.น่าน เขต 2

16 นายชาตรี อุ่นใจ บ้านนาหนุน 1 - ปิตุราษฎร์ สพป.น่าน เขต 2

17 นายธงชัย จันแย้ บ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต 1

18 นายประเสริฐ กล่ินหอม วัดโพทะเล สพป.พิจิตร เขต 2

19 นายสมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์ ชุมชนที ่11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1

20 นายคมสัน ธรรมสรางกูร บ้านนาหลวง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ที่ 387) สพป.แพร่ เขต 2

21 นายพายัพ จอมค า บ้านปางอ้า สพป.ล าปาง เขต 2

1 นายโชคชัย ฟักโต วัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

2 นายวีรวัฒน์ พันธุค์ง บ้านอ่างทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

3 นายทรงชัย วินิจสกุลไทย วัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) สพป.ชลบุรี เขต ๑

4 นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง บ้านบ่อกวางทอง สพป.ชลบุรี เขต ๒
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5 นางสุนี แสงสว่าง วัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต ๒

6 ว่าทีร้่อยตรีประเสริฐ รุจิรา บ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต ๑

7 นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ วัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

8 นายรังสัน พานเพ็ชร บ้านมะกอก สพป.สระแก้ว เขต ๒

1 นางเกษร แสนศักด์ิ หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต ๑

2 นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ค าเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต ๓

3 นายอาทิตย์    ธ ารงชัยชนะ บ้านเหล่าเกวียนหัก สพป.ขอนแก่น เขต ๑

4 นางละมุล ตอพล บ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

5 นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ บ้านซับตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต ๒

6 นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๔

7 นายสมัคร ยศกระโทก บ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต ๖

8 นายชาติชาย วงศ์ค า วัดบ้านสวายสอ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

9 นายบุญเทียน ไชยรัตน์ บ้านโคกโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

10 นางพัชรี ไชยชิต บ้านกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

11 นายธวัชชัย กิรัมย์ บ้านหนองรักษ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

12 นายวิชัย ชาญประโคน อนุบาลบ้านสะเดา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

13 นางเอมอร เกรติกุล บ้านจะเนียงสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

14 นายประดิษฐ์ บุตราช บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) สพป.มหาสารคาม เขต ๑

15 นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้ บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป.มหาสารคาม เขต ๑

16 นายประชาศักด์ิ ค ามะวงศ์ บ้านโนนสะอาดราษฎร์บ ารุง สพป.มุกดาหาร

17 นายบุญชอบ อุสาย ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข)้ สพป.มุกดาหาร

18 นายคณิต ธาราวดี บ้านน้ าแคม สพป.เลย เขต ๑

19 นายอรุณ รัตนโสภา ชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
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1 นายธีระ ขันบุตร บ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต ๑

2 นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ บ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต ๑

3 นายประยูร เจริญวรรณ ราษฎร์บ ารุง (ลานสกา) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

4 นางมาลีพันธุ์ ภูมา บ้านปากน้ าปากพูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

5 นายสุไลหมาน ใบสะเม๊าะ บ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต ๑

6 นายพงษ์พินิจ แสงรุ้งจันทรฉาย บ้านพุใหญ่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

7 นายชัยชนะ ทองเปีย่ม บ้านปรือน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

8 นายปรีชา มะเกะ ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต ๑

9 นายวิสุทธิ์ แวดอเล๊าะ บ้านท่าคลอง สพป.ปัตตานี เขต ๒

10 นายเล็ก เกียรติขจรเดช บ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต ๒

11 นายสุธน คงยศ ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) สพป.พังงา

12 นางสุจิตรา เจียมจ านงค์ กะปง สพป.พังงา

13 นางกาญจนา พรหมแก้ว วัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต ๑

14 นางอรพินท์ ช่วยเนียม อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑

15 นางพรรณชนก ชลเจริญ บ้านควนพระสาครินทร์ สพป.พัทลุง เขต ๒

16 นายอิสมาอีล ลือแบลูวง บ้านปาแดรู สพป.ยะลา เขต ๒

17 นางชาลี คธาเพ็ชร บ้านห้วยเสียด สพป.ระนอง

18 นายไพฑูรย์ ทองมณี วัดปะโอ สพป.สงขลา เขต ๑

19 ว่าทีร้่อยโทวุฒิพร วิทยาพันธ์ประชา บ้านหน่ าฮ้ัว สพป.สงขลา เขต ๓

20 นายประพันธ์ ประทีปเกาะ บ้านป็อง สพป.สงขลา เขต ๓

21 นายกชพงศ์ เพชรอินทร์ บ้านหาญ สพป.สตูล

22 นายสุรเดช แสงจันทร์ บ้านกาแบง สพป.สตูล
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