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7 6505378 นางสาว ณัฐรินญา นุกูลกิจ เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สพป.นม.4 
8 6505379 นางสาว วรัญญา ทองล้วน บ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 
9 6505380 นางสาว วรรณภา ลาดบัวขาว ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม.กท2 
10 6505381 นางสาว ศิริพร อภิญญารัตนกุล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต2 
1 6505382 นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วกัญจะ บ้านหนองบัว สพป.ตากเขต๒ 
2 6505383 นางสาว กิตติภา อันพิมพา บ้านหนองบัว สพป.ตากเขต 2 
3 6505384 นางสาว อุไรวรรณ กายสำโรง บ้านทรัพย์เจริญ สพป.จันทบุรี เขต 2 
4 6505385 นางสาว ขนิษฐา ขจรชีพ สฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 
5 6505386 นางสาว นุจรินทร์ สายพิณ โรงแรมไทยรัฐวิทยา108(บ้านสำนักทอง) สพป.ระยอง1 
6 6505387 นาย เขษมศักดิ์  บุญเปลี่ยน บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.5อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4 
7 6505388 นาย อนิวรรต กองพินธ์ บ้านห้วยน้ำเย็น สดป.เชียงราย เขต 2 
8 6505389 นางสาว อุทุมพร พจนวิชัย วัดนวลนรดิศ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 
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9 6505390 นาย เชาวลิต หล้าดวงดี โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป.นครราชสีมา เขต 4 
10 6505391 นางสาว สมฤทัย คำบีร์ พนมเบญจา สพม.ตรัง กระบี่ 
1 6505392 นางสาว สุมิตรา  วงศ์ษา บ้านนากั้ง สพป.บึงกาฬ 
2 6505393 นางสาว วนิดา สีคำเวียง สุเหร่าดารุลนาอีม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 
3 6505394 นาง สุลาวัลย์   จันทร์แสง ไชยวานวิทยา สพม.อุดรธานี 
4 6505395 นาย เกมส์สันต์ ช่อมะลิ โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี  สพป.นม.4 
5 6505396 นางสาว รวีนิภา ทองกลม บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4 
6 6505397 นางสาว จุฬาลักษณ์ คำแสน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม.น่าน 
7 6505398 นางสาว ธัญสมร หนูประสิทธิ์ บ้านหนองหนอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
8 6505399 นางสาว ภาวิณีย์  แจ่มใส หวลถวิลวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 
9 6505400 นางสาว นิตยา ได้การ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.ตาก 
10 6505401 นางสาว หทัยภัทร คุ้มแก้ว บ้านเนิน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
1 6505402 นาง มาลี  พงษ์ศรัทธาสิน บ้านปางแก (สภาประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 4 
2 6505403 นางสาว หทัยรัตน์ เทพทอง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) สพป.นม.4 
3 6505404 นางสาว ทิพาภรณ์ แจ้งสูงเนิน บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) สพป.นม.เขต4 
4 6505405 นางสาว วิลาวัลย ์ สุขเจริญ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต4 
5 6505406 นางสาว นวลจันทร์ เก่งวิชา ไชยวานวิทยา สพม.อุดรธานี 
6 6505407 นางสาว เสาวนีย์  เพ็ชรนาดี ไชยวานวิทยา สพม.20 
7 6505408 นางสาว ตวงทอง  ไชยศรีษะ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต4 
8 6505409 นางสาว นางสาวดาวศิริ   สมบูรณ์พร้อม ไชยวานวิทยา สพม อด  
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9 6505410 นาย วิษณุ ศักดาเดชเรืองศรี จังหวัดจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต2 
10 6505411 นางสาว ชนานาถ เทโวขัต ิ แม่โประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
1 6505412 นาง พิมพ์พิชชาพร สุนทรพรประภา แม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
2 6505413 นาย ธนเดช จอมคำ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.สกลนคร 
3 6505414 นาง พิณทิพย์   แก้วกองแสง วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม.สระแก้ว 
4 6505415 นาย สมพร ดีไว วัดบันไดม้า สพป.นครราชสีมา เขต 4 
5 6505416 นางสาว ศุภรินทร์  ดาวเรือง แม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
6 6505417 นาง วรารัตน์ บุญมาก แม่โประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
7 6505418 นาย ทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์ บ้านคอนสาร สพป.ชย.2 
8 6505419 นางสาว วิรัญชนา ดวงแก้วน้อย แม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
9 6505420 นาย วันชัย นาคสังข์ เทศบาล ๑  ท้องถิ่น 
10 6505421 นาย ภาณุวัฒน์ ไร่นากิจ วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.แพร่ 
1 6505422 นาย บัญชาฤทธิ์ พลพันธ์ ขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น 
2 6505423 นาง จริยาภรณ์   สิงห์ทอง บ้านหินกองสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ 
3 6505424 นางสาว ณธิดา คูณขุนทด บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป.นครราชสีมาเขต4 
4 6505425 นาย ยุทธนา น้อยนิล ไชยวานวิทยา สพม.อุดรธานี 
5 6505426 นางสาว สุนิสา มุ้ยจีน บ้านทรัพย์เจริญ สพป.จันทบุรี เขต 2 
6 6505427 นาง วิจิตรา ฤาชา เชียงแสนวิทยาคม สพม.เชียงราย 
7 6505428 นางสาว ปณภัทร ยอดเจริญ บ้านแพ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
8 6505429 นางสาว จีรนันท์ ทองอ่วม บ้านคลองสิบสาม สพป.สระแก้ว เขต1 
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9 6505430 นาย ทองม้วน ลีกอก เลยพิทยาคม สพม.เลน_หนองบัวลำภู 
10 6505431 นาง สงกรานต์ เกตุบุญมี วัดป่าไผ่ สพป.สระบุรีเขต2 
1 6505432 นางสาว สกาวเดือน  กางทอง ชุมพลโพนพิสัย สพม.21 
2 6505433 นางสาว สุนีรัตน์ โมพันดุง โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป.สระแก้ว เขต 1 
3 6505434 นางสาว ทัศนา   วรรณประภา วัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.จบ. 1 
4 6505435 นางสาว สุวรรณา เข็มแปร วัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต2 
5 6505436 นางสาว ปวีณา สินกลัด ห้วยยางวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 
6 6505437 นาง อัจจิมา   สุจ บ้านคลองคุ้ย สพป ตรังเขต2 
7 6505438 นางสาว ปภัสสร จันทร์ภักด ี วัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 
8 6505439 นางสาว คนึงนิจ มณีเชษฐา เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
9 6505440 นางสาว สิรดา ปัญญาศรี เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป.เชียงใหม่เขต 2 
10 6505441 นาง ฉาหร๊ะ ชมฮด บ้านบางมวง สพป.พัทลุง เขต 2 
1 6505442 นางสาว วรัญญา   ศิริอุดม วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.4  
2 6505443 นางสาว อุทุมพร   เขาสถิตย์ วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม.สระแก้ว 
3 6505444 นางสาว ลัดดา เริ่มยินดี ไทยรัฐวิทยา๗๐ (บ้านบางแก้ว) สพป.สมุทรสงคราม 
4 6505445 นางสาว ณัฐพร  ผาสุข ชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป.ชลบุรี เขต 1 
5 6505446 นางสาว เพ็ญนภา อินสาร แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต 4 
6 6505447 นาย บัวพันธ์ นันตา ชุมชนบ้านหนองขมาร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
7 6505448 นาย ณัฐกานต์ ชูจิตต์ บ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต 2 
8 6505449 นางสาว ใจดาว สุทธิรักษ์ วัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต2 
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9 6505450 นางสาว จริยา  ปลอดเทพ บ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต2 
10 6505451 นาง ดุษฎี สงสังข บ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต 2 
1 6505452 นาง จันทร์เพ็ญ   พรมวัง ไชยวานวิทยา สพม.อด 
2 6505453 นางสาว วรมณ เจริญศรี วัดสระด่าน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
3 6505454 นางสาว พรทิพย์ เจนจริยานนท์ บ้านคลองคุ้ย สพปตรังเขต2 
4 6505455 นางสาว พรพิมล สมอ แม่เจดีย์วิทยาคม สพม.เชียงราย 
5 6505456 นางสาว เบญจมาศ จันทิพย์ บ้านดินดำ สพป.เชียงราย เขต 2 
6 6505457 นางสาว บัวภา  จางวางแก้ว คลองใหญ่วิทยาคม สพม จันทบุรี ตราด 
7 6505458 นางสาว มุนินทร์รัตน์ บัวจันทร์ บ้านเลิสอรุณ สพป.สุรินทร์ 3 
8 6505459 นางสาว จิตรลดา  ไชยชาติ โรงเรียนบ้านตำแย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
9 6505460 นาย ใหม่ บุญมี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม.นนทุบรี 
10 6505461 นาง จิราภรณ์ อินวงศ์หงาว บ้านบุญนาค สพป.เชียงราย เขต 4 
1 6505462 นางสาว ชมพูนุท จันทร์เจริญสุข สกลวิสุทธิ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
2 6505463 นางสาว เกษฎาพร วรรณสุทธิ์ โรงเรียนวัดบางพูน สพป.ปทุมธานี เขต1 
3 6505464 นาง นวลจันทร์  จรจรัญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม.นนทบุรี 
4 6505465 นางสาว ขนิษฐา เนียมพิบูลย์ สกลวิสุทธิ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
5 6505466 นาย อดิศร เอ่ียมบุญส่ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.ปทุมธานี เขต1 
6 6505467 นางสาว ราตรี ขันทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม.นนทบุรี 
7 6505468 นาย สุทิน  สมมิตร ไชยวานวิทยา สพม.อุดรธานี 
8 6505469 นาง พัชรินทร์ ดีปัญญา บ้านบุญนาค สพป.เชียงราย เขต 4 
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9 6505470 นาย กิรภัทร์ กันทา บ้านแม่อ้อนอก สพป.เชียงราย เขต 2 
10 6505471 นางสาว นันทัชพร ทวีชาติ วัดสุทธาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 1 
1 6505472 นาง พัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุ บ้านบุญนาค สพป.เชียงราย เขต 4 
2 6505473 นาง จันทินี วงษ์สุวรรณ วัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 
3 6505474 นางสาว วิลาวิณี พูลประเสริฐ วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม.สระแก้ว 
4 6505475 นางสาว สุพิชญา พรมภูงา บ้านสาหร่าย สพป.รอ2 
5 6505476 นางสาว นงค์นุช ศรีดามาตย์ ไชยวานวิทยา สพม.อด 
6 6505477 นาง กุหลาบ การเก็บ บ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา" สฟป.เชียงราย เขต 4 

 


