
ท่ี รหัสประจ ำตัว สังกัด โรงเรียน ช่ือ สกุล
1 6501001 สพป.เชียงราย เขต 4 บ้านบุญนาค นางจิราภรณ์ อินวงศ์หงาว
2 6501002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านป่าเหมือด ว่าท่ีร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์
3 6501003 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านบึงตะโก นางมนสิชา บุญทัน
4 6501004 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านตะคร้อ นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย
5 6501005 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านท่าลาดขาว นางหน่ึงฤทัย ปานอริยะนันท์
6 6501006 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านแสนสุข นายระติเดช ทับแสนลี
7 6501007 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองนกกวัก นางสราญรัตน์ ชิโกศรี
8 6501008 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหลุ่งประดู่ นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก
9 6501009 สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดกุดสวาย นายพิเชษฐ วันทากุล
10 6501010 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านโคกยาง นายจิรวัฒน์ ช านาญงาม
11 6501011 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านยาง นางสาวจาตุพร กางทาส
12 6501012 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านห้วยเสลา นายสุรกิตต์ิ พิลาวุธ
13 6501013 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วัดธรรมถาวร นางนุสรา สุทธาบุญ
14 6501014 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านกอกโคกวิทยา นางสาวยุพาพรรณ คะเนวัน
15 6501015 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านตะแบงสามัคคี นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ
16 6501016 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านปะค าส าโรง นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข
17 6501017 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองตาด นางสาววิจิตรา พิชญสมบัติ
18 6501018 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธ์ิ
19 6501019 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดศรีสุนทร นางอนงค์ภัทร์ วรกิจ
20 6501020 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 วัดสระจันทร์ นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง
21 6501021 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อนุบาลแคนดง นางสาวทัศพร  ปูมสีดา
22 6501022 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้านดอนสง่า นางวิมลพรรณ รักทอง
23 6501023 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บ้านโคกพนมดี นางนงนิตย์ สังขภิญโญ
24 6501024 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บ้านเขาไม้แก้ว นางพูนศรี สุพล
25 6501025 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บ้าน กม.80 นางเปรมฤทัย ข่ายทอง
26 6501026 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านข่อยโทน นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐี
27 6501027 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านคู้คด นายนิรุทธ์ิ พิกุลเทพ
28 6501028 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดไทรงาม นายกึกก้อง บุญจันทร์
29 6501029 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดสะตือ นางขวัญใจ เบญจะขันธ์
30 6501030 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านต  าพระแล นางนัยนา  ยะตา
31 6501031 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านแควป่าสัก นายจักรชัย แก้วพิภพ
32 6501032 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านม่วงชุม นายนพพล เอ้ือถาวรสุข
33 6501033 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บ ารุง) นายเอกลักษณ์ อินกัน
34 6501034 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโนนประทาย นายกฤตภาส กัฐจน์ธาดา
35 6501035 สพป.ราชบุรี เขต 1 วัดเขาป่ินทอง นางสาวปิรัณญ์สิริ ปลิปล้ืมโอฐ
36 6501036 สพป.ราชบุรี เขต 2 วัดโบสถ์ (อินทรัฐราษฎร์บ ารุง) นายนริศ พันธ์ุแดง
37 6501037 สพป.ลพบุรี เขต 1 โคกล าพานวิทยา นางนันทิยา ทองหล่อ
38 6501038 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดโพธ์ิศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) นางนภารัตน์  เช่ืองสุวรรณ
39 6501039 สพป.ลพบุรี เขต 1 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี นางสาวชุติมา พรหมรักษา
40 6501040 สพป.ล าปาง เขต 1 แม่ก๋งวิทยา นางพรณิชา ขัดฝ้ัน
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41 6501041 สพป.สกลนคร เขต 1 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพท่ี 211 นางพรรมาหา เพชรพรรณ
42 6501042 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นางสาวอรัญญา ชนะเพีย

43
6501043

สพป.สกลนคร เขต 3
บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพท่ี 81 
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ์)

นางสาวณัฐนิชา ดานะ

44 6501044 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านวังโพน นายวัชระ แง่พรหม
45 6501045 สพป.สงขลา เขต 2 บ้านยวนยาง นางเยาวดี มงคลสิริตระกูล
46 6501046 สพป.สงขลา เขต 2 บ้านหนองปลิง นางวิไลวรรณ์ มณีรักษ์
47 6501047 สพป.สงขลา เขต 2 วัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) นางสุพรรณี เจริญมาก
48 6501048 สพป.สงขลา เขต 2 วัดท่าแซ นางสาวนันทิยา จันทร์สุวรรณ
49 6501049 สพป.สงขลา เขต 2 วัดเลียบ นางวิลาวรรณ แก่นจันทร์
50 6501050 สพป.สมุทรสงคราม บ้านคลองบางกก นายธรรมชาติ มีรักษา
51 6501051 สพป.สมุทรสงคราม บ้านลาดใหญ่สามัคคี นางไกรสร จริยประเสริฐสิน
52 6501052 สพป.สมุทรสงคราม วัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) นางสาวสาคร  คุณช่ืน
53 6501053 สพป.สมุทรสงคราม วัดเทพประสิทธ์ิคณาวาส (ฉ่ าบุญรอดชนูทิศ) นางสาวศิริพร อ่องมะลิ
54 6501054 สพป.สมุทรสงคราม วัดลาดเป้ง จ่าอากาศตรีวิรัช สวัสด์ิรักษา
55 6501055 สพป.สมุทรสงคราม ศาลจ้าวอาม้า นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม
56 6501056 สพป.สิงห์บุรี ชุมชนวัดกลางท่าข้าม นางสาวกุลธิดา อ่อนมี
57 6501057 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บ้านเขานาใน นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
58 6501058 สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 2 บ้านดอนสุวรรณ นางสาววิภาทิพย์  คงด้วง
59 6501059 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านบางปาน นางจิรนันท์ หวานแก้ว
60 6501060 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านบางหยด นางสาวสุพรรณี แก้วกระจาย
61 6501061 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านโคกเมือง นางพนารัตน์ หาญมานพ
62 6501062 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านสวายไตรภูมิ นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ
63 6501063 สพป.หนองคาย เขต 1 โพนศิลางามวิทยา นางกัญญาภัค ไข่เพชร
64 6501064 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านหินลับศิลามงคล นางอัญญารัตน์  ทาแก้ว
65 6501065 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านท่ามะปราง นางสาววรรณภา วัชรพุทธ
66 6501066 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีภิรมย์
67 6501067 สพม.ปัตตานี สายบุรีแจ้งประชาคาร นางนฤษร อโนทัยสถาพร
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