
ท่ี รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด
1 65030001 ว่าท่ีร้อยตรี มนัสนันต์ การดี บุคลากรทางการศึกษา บ้านพรุดินนา สพป.กระบ่ี
2 65030002 นาย กรัญยศ ขาวพราย ครู ทวีธาภิเศก  สพป.กรุงเทพมหานคร
3 65030003 นางสาว จันจิรา สิงห์งอย ครูผู้ช่วย ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
4 65030004 นางสาว ศรินทิพย์ บุญเติม รองผู้อ านวยการโรงเรียน ราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
5 65030005 นางสาว รักขณาวัลย์ ช่วงัยชนะ ครู วัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร
6 65030006 นางสาว กานดาภร พุกสุวรรณ ครู อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กรุงเทพมหานคร
7 65030007 นางสาว กาญจนาพร วัฒนาสถาพรไพศาล ครูผู้ช่วย บ้านน  ามุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
8 65030008 นางสาว ทิพวรรณ แย้มสรวลสกุล ครู บ้านน  ามุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
9 65030009 นางสาว รัธยา ค าไข ครู บ้านน  ามุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
10 65030010 นางสาว แววตา ช่างไม้ ครู บ้านน  ามุด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
11 65030011 นางสาว จันทร์ทิมา อินทร์บ ารุง ครู บ้านห้วยไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
12 65030012 นาง กาญจนา บัวทอง ครู วัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
13 65030013 นาง วิรงรอง อินทร์แก้ว ครู วัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
14 65030014 นางสาว วรัญญา นิติคุณธรรม ครู อนุบาลศรีสวัสด์ิ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
15 65030015 นางสาว ชญาณ์นันท์ แก้วทองพันธ์ ครู วัดเขาตะพั น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
16 65030016 นางสาว กาญจนาพร กุลสนาน ครูผู้ช่วย บ้านเขาสามชั น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
17 65030017 นางสาว กนกวรรณ อุ่มมี ครูผู้ช่วย วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
18 65030018 นางสาว ธิดารัตน์ กุณพรม ครู วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
19 65030019 นางสาว ปทุมวดี แสงอรุณ ครูผู้ช่วย วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
20 65030020 นางสาว ปิยะมาศ รอดสูง ครู วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
21 65030021 นางสาว ภัคศรัณย์ มิตรอารีย์ ครู วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
22 65030022 นาย เริงชัย ถาวรพยัคฆ์ ครู วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
23 65030023 นาย วันชนะ เจนพิบูลนราทิน ครูผู้ช่วย วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
24 65030024 นางสาว วิวรรณศา สมบุญดี ครู วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
25 65030025 นาย วีริสร์ วงตาแพง ครู วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
26 65030026 นางสาว สเมธัส ศรีช่ืนอารมย์ ครู วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
27 65030027 นางสาว สุกัญญา น้อยปานะ ครู วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
28 65030028 นางสาว นฤษา คชสาร ครูผู้ช่วย วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
29 65030029 นาง พัชรา ดีหล้า ผู้อ านวยการ วัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
30 65030030 นางสาว ศิราภรณ์ เทวะผลิน ครู บ้านหนองกระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
31 65030031 นาง สุรีรัตน์ บุญหล้า ครู โคกศรีวิทยา ยน สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1
32 65030032 นาง สุภรณ์ นาถาดทอง ครู ส าราญ-ประภาศรี สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2
33 65030033 นางสาว จุฑามาศ หุ่นพิทักษ์ ครูอัตราจ้าง บ้านวังตะล่อม สพป.ก าแพงเพชร เขต 2
34 65030034 นาง อุทัยวรรณ เพียรธรรม ครู บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต 2
35 65030035 พระอธิการ สุรพล คุณกันหา พระสอนศีลธรรม บ้านโนนสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 4
36 65030036 นางสาว แพรวพรรณ น้อยวัน ครูผู้ช่วย อนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
37 65030037 นาง สงกรานต์ ศรีโยธา ครู อนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
38 65030038 นาย วุฒิพงษ์ โม้ลา ครู บ้านโนนสะอาดห้วยบั งทิง สพป.ขอนแก่น เขต 5
39 65030039 นางสาว ธวัลรัตน์ เดิมสมบูรณ์ ครู บ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
40 65030040 นางสาว วรรณภา สอนวงษ์ ครู บ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1
41 65030041 นางสาว พิวา หิ งทอง ครู บ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต 1
42 65030042 นาย วีระพงษ์ สิทธิกรณ์ ครูผู้ช่วย บ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต 1
43 65030043 นางสาว กุลณัฐ บางเหลือง ครูผู้ช่วย วัดนาซา สพป.จันทบุรี เขต 1
44 65030044 นาย สมศักด์ิ จานพานแก้ว ครู เตรียมศึกษาสอยดาว สพป.จันทบุรี เขต 2
45 65030045 นาย ณัฐพล คุ่ยจาด ครู บ้านคลองบอน สพป.จันทบุรี เขต 2
46 65030046 นางสาว วริศรา บุญธรรม ครู บ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
47 65030047 นางสาว ปานิตา ศรีออน ครู มิตรภาพ ๒๐ สพป.จันทบุรี เขต 2
48 65030048 นางสาว ณัชชา บุญวงษ์ ครู วัดตกพรม สพป.จันทบุรี เขต 2
49 65030049 นาย วิษณุ ศักดาเดชเรืองศรี บุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต ๒ สพป.จันทบุรี เขต 2
50 65030050 นางสาว สินีนาฏ หวังพิทักษ์ ครู บ้านเกาะดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
51 65030051 นางสาว กัสมา พัดเย็นใจ ครู แพ่งพิทยาภูมิ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
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52 65030052 นางสาว ชฎาพร คงวร ครู วัดบน “ประจงอนุสรณ์” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
53 65030053 นางสาว อธิษา มีศรี ครู วัดบน “ประจงอนุสรณ์” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
54 65030054 นางสาว กมลวรรณ หวังพิทักษ์ ครู สุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
55 65030055 นางสาว ดวงมณี ปัฐมา ครูผู้ช่วย บ้านคลองตาเพชร สพป.ชลบุรี เขต 2
56 65030056 นางสาว วรรณิภา ลาระบุตร ครูผู้ช่วย บ้านคลองตาเพชร สพป.ชลบุรี เขต 2
57 65030057 นางสาว กรรณิการ์ เด่นดวง ครู บ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2
58 65030058 นางสาว ธีระนุช คล้าย ณ รังษี ครู บ้านทุ่งกลม สพป.ชลบุรี เขต 3
59 65030059 นางสาว ฐิติพร จันทา ครูผู้ช่วย บ้านนาวัง สพป.ชลบุรี เขต 3
60 65030060 นาย ธนากร ซามงค์ ครูผู้ช่วย บ้านนาวัง สพป.ชลบุรี เขต 3
61 65030061 นาย ธีระภัทร นิลนิตย์ ครูผู้ช่วย บ้านนาวัง สพป.ชลบุรี เขต 3
62 65030062 นางสาว ณัฐชยา โกบกระโทก ครู บ้านมาบประชัน สพป.ชลบุรี เขต 3
63 65030063 นางสาว ทวีพร จะโรจน์รัมย์ ครู บ้านมาบประชัน สพป.ชลบุรี เขต 3
64 65030064 นางสาว อภิญญา เหลาเกตุ ครู บ้านมาบประชัน สพป.ชลบุรี เขต 3
65 65030065 นางสาว นุสรา แซ่ฟู ครู วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
66 65030066 นางสาว เสาวลักษณ์ ละครมูล ครู วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3
67 65030067 นางสาว ชุติกาญจน์ สกุลคง ครู วัดสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3
68 65030068 นางสาว ฐิติรัตน์ กล่ินคูณ ครูผู้ช่วย วัดแหลมฉบัง สพป.ชลบุรี เขต 3
69 65030069 นาง ดวงใจ บุญเมือง ครู บ้านคลองยาง สพป.ชัยนาท
70 65030070 นางสาว นิรมล รองทอง ครู บ้านหนองยาง สพป.ชัยนาท
71 65030071 นางสาว ยุพิน วุ่นคง ครู วัดพรหมวิหาร สพป.ชัยนาท
72 65030072 นางสาว วราภรณ์ เมฆฉาย ครูผู้ช่วย วัดหัวเด่น สพป.ชัยนาท
73 65030073 นางสาว พิมพ์วรีย์ ใจสุข ครู อนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
74 65030074 นางสาว กาญจนา พันธ์ุมณี ครู ฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
75 65030075 นางสาว จิราวรรณ สะอาดถ่ิน ครู ฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
76 65030076 นางสาว สาวิตรี ศรีไตรภพ ครูอัตราจ้าง ฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
77 65030077 นางสาว อนุสรา จ านงค์บุญ ครู โนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
78 65030078 นางสาว เมธาวี บุญเกิน ครู ยางนาดีราษฎร์ด ารง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
79 65030079 นางสาว อนงค์นาถ เลิศเรืองสิริวัฒนา พนักงานราชการ ยางนาดีราษฎร์ด ารง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
80 65030080 นาย เกริกชัย พลข่า ครูผู้สอน บ้านตาดรินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
81 65030081 นาย ภานุวัฒน์ เบ้าลี ครู บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บ ารุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
82 65030082 นางสาว อารีรัตน์ ทองประดิษฐ์ ครู ชุมชนบ้านถ  าสิงห์ สพป.ชุมพร เขต 1
83 65030083 นางสาว จีรวรรณ เพชรวงศ์ ครู บ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1
84 65030084 นางสาว จันทร์ศรี ชอบสอน ครู บ้านวังช้าง สพป.ชุมพร เขต 1
85 65030085 นางสาว ลัดดา หนูจุ้ย ครู บ้านหัวว่าว สพป.ชุมพร เขต 1
86 65030086 นางสาว ชุติมา ชูแสง ครู บ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต 1
87 65030087 นาย โฆสวันต์ วิชยศิลปศรี ครู วัดดอนรวบ สพป.ชุมพร เขต 1
88 65030088 นางสาว ภาวินี สุวพิศ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดดอนรวบ สพป.ชุมพร เขต 1
89 65030089 นางสาว อรทัย ค าสงฆ์ ครู วัดดอนรวบ สพป.ชุมพร เขต 1
90 65030090 นาง นิภากร สิทธิโภชน์ ครู อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1
91 65030091 นางสาว อรกมล พานิช ครู อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 1
92 65030092 นางสาว แพรวนภา พรมวัง ครู บ้านแก่งคันนา สพป.เชียงราย เขต 1
93 65030093 นางสาว คชาภรณ์ สุริยะไชย ครู บ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1
94 65030094 นาง ธนัญกานต์ กันธิยะ ครู บ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1
95 65030095 นางสาว ธิติมา ไวยะกา ครู บ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1
96 65030096 นาง เบญญา แซ่ลิ ม ครู บ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1
97 65030097 นางสาว สุธิดา ชมตระกูล ครู บ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1
98 65030098 นาง อรวรรณ ใจเฝือ ครู บ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1
99 65030099 นางสาว สงกรานต์ ธิยะค า ครู บ้านห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1
100 65030100 นาง ตุลารัตน์ วาทะวัฒนะ ครู ท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
101 65030101 นางสาว นิตยา ศรีสุขหู้ ครู ท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
102 65030102 นางสาว รสสุคนธ์ สิทธาหนุน ครู โป่งน  าร้อนวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
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103 65030103 ว่าท่ีร้อยตรี ชินวัฒน์ ร้องหมอดี ครู บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาน์) สพป.เชียงราย เขต 3
104 65030104 นางสาว พิมผกา พรรดา ครูผู้ช่วย บ้านสันติสุข สพป.เชียงราย เขต 3
105 65030105 นางสาว ณัชนันท์ ริจนา ครู บ้านแก่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
106 65030106 นางสาว ชลิษา อินธรรม ครู ทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
107 65030107 นางสาว พิชญนันท์ กุลนุชิต ครู สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
108 65030108 นางสาว นันธิกา  จินาการ ครู ป่า แป๋วิทยา  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
109 65030109 นางสาว คนึงนิจ มณีเชษฐา ครูผู้ช่วย เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
110 65030110 นางสาว สุริญา บุษดาค า ครู บ้านป่าติ ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
111 65030111 นาย นัฐพงษ์ วัชรากรศิริ ครู บ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
112 65030112 นางสาว สุชาวลี ศรีเรือน ครู บ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
113 65030113 นาง พิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร ครู บ้านผาแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
114 65030114 นางสาว นิภาพร ธิใจ ครู บ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
115 65030115 นาง ปรานอม อุปะระ ครู บ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
116 65030116 นาง เนตรนภา กันธะวงค์ ครู บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
117 65030117 นาง นรินทร์ทร ชิตมินทร์ ครู บ้านฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
118 65030118 นาย วีระ ยะอนันต์ ครู บ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
119 65030122 นางสาว พิมพ์พัชชา ทองปอ ครู บ้านปางเก๊ียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
120 65030123 นาง กนกกร พงศ์ย่ีล่า ครู บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2
121 65030124 นางสาว วัลย์ลิกา บุญเรือง ครู บ้านล าแพะ สพป.ตรัง เขต 2
122 65030125 นางสาว เบญจพร คูณสวัสด์ิ ครู ชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บ ารุง) สพป.ตราด
123 65030126 นางสาว วรางคณา พิชญ์สังคม ครู ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป.ตาก เขต 1
124 65030127 นางสาว กชพร ล้อมร่ืน ครู ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป.ตาก เขต 1
125 65030128 นางสาว นาถยา บัวศรี ครู ยางโองน  าวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
126 65030129 นางสาว สิริญาพร มุกดา ครู บ้านมาบแค สพป.นครปฐม เขต 1
127 65030130 นาง จงกล อุณหพงศา ครู บ้านอ้อกระทิง สพป.นครปฐม เขต 1
128 65030131 นางสาว อรอนงค์ ร่ืนเริงใจ ครู วัดทุ่งสีหลง สพป.นครปฐม เขต 1
129 65030132 นางสาว ธิดารัตน์ แก่นสวาท ครูผู้ช่วย วัดบางแขม สพป.นครปฐม เขต 1
130 65030133 นางสาว กาญจนา เครือสวัสด์ิ ครู วัดบางแขม (จันทสรประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 1
131 65030134 นางสาว วรัญญา ปัญจกะบุตร ครู วัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต 1
132 65030135 นางสาว ณาตยาณี ส าเนียงแจ่ม ครู บ้านคลองใหม่ สพป.นครปฐม เขต 2
133 65030136 นางสาว ศรินธร แก่นวงศ์ ครู วัดบางพระ สพป.นครปฐม เขต 2
134 65030137 นาง กรรณิกา ลาภจิตร ครู วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2
135 65030138 นาง ศิริอร ชัยภูมิ ครู วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2
136 65030139 นางสาว มลฤทัย ใจบุญ ครู วัดล าญา (จ าเนียรบ ารุงวิทย์) สพป.นครปฐม เขต 2
137 65030140 นางสาว จันจิรา ผึ งพงษ์ ครู วัดศีรษะทอง สพป.นครปฐม เขต 2
138 65030141 นางสาว วิมลทิพย์ หาไชย ครู บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2
139 65030142 นางสาว สิรินยา ค ามา ครู บ้านโพนตูมหนองแสง สพป.นครพนม เขต 2
140 65030143 นาย บัญชาชัย เทือกตาถา ครู บ้านโพนเพ็ก สพป.นครพนม เขต 2
141 65030144 นางสาว อุไรรัตน์ สุภาษิต ครู บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง (รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
142 65030145 นาย ก้องภพ ทองธรรมสิริ ครู สุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
143 65030146 นาย จีระวัฒน์ บรรเทิงไพบูลย์ ครูผู้ช่วย บ้านท่าตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต 2
144 65030147 นางสาว ปราณี ขรเกษม ครู บ้านหนองสาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
145 65030148 นางสาว โสภา ผลึกรุ่งโรจน์ ครู บ้านตะกุดโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 3
146 65030149 นาย เกมส์สันต์ ช่อมะลิ ครูผู้ช่วย บ้านท่าเล่ือนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
147 65030150 นาย เขษมศักด์ิ บุญเปล่ียน ครูผู้ช่วย บ้านท่าเล่ือนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
148 65030151 นางสาว รวีนิภา ทองกลม ครูผู้ช่วย บ้านท่าเล่ือนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
149 65030152 นาง อารยา แย้มกระโทก ครู บ้านวังรางใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 4
150 65030153 นาย ธุวนนท์ บาลโพธ์ิ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหินเพิง สพป.นครราชสีมา เขต 4
151 65030154 นางสาว ดวงพร ทองระย้า ครู วัดกลางดง สพป.นครราชสีมา เขต 4
152 65030155 นาง ศรินยา รักษาโพธ์ิ ครู บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป.นครราชสีมา เขต 5
153 65030156 นาย สันติ ทาทิพย์ ครู บ้านดอนแร้ง สพป.นครราชสีมา เขต 6
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154 65030157 นาง ลักษณา มะยม ครู บ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 6
155 65030158 นาย สูทธี ตาลไธสง ครู ชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7
156 65030159 นางสาว วิภาวัลย์ เงาโพธ์ิ ครู บ้านดงประชานุกูล สพป.นครราชสีมา เขต 7
157 65030160 นางสาว สุมิตรา อินรักษา ครู บ้านดงประชานุกูล สพป.นครราชสีมา เขต 7
158 65030161 นาง ปิยภรณ์ ฤทธ์ิแก้ว ครู บ้านห้วยระย้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
159 65030162 นางสาว ปิยะธิดา ทองมี ครู บ้านห้วยระย้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
160 65030163 นางสาว มาลินี สุขส าราญ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยระย้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
161 65030164 นางสาว ภัคฐ์พิชา ช้างกลาง ครู วัดประดิษฐาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
162 65030165 นางสาว อรษา คชสิทธ์ิ ครู วัดประดิษฐาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
163 65030166 นางสาว ศิริพร คงจ้อย ครู ทัศนาวลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
164 65030167 นางสาว สาลินี นิยมเดชา ครู ชุมชนพิบูลสงคราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
165 65030168 นาง สุนิษา ทองแผน ผู้อ านวยการโรงเรียน ทัศนาวลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
166 65030169 นางสาว ณัฏฐนันท์ เพ็ญแจ้ง พนักงานราชการ บ้านดอนกระดูกเนื อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
167 65030170 นาย เดชา สุธัมมา ครู บ้านศรีไกรลาศ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
168 65030171 นางสาว นิภาพร เสาอินทร์ ครู ชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2
169 65030172 นางสาว วิภาวรรณ ประทุมวัน ครู ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธ์ิทองบน) สพป.นนทบุรี เขต 2
170 65030173 นาง ธริษตรี พงษ์ภมร ครู วัดเชิงเลน สพป.นนทบุรี เขต 2
171 65030174 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปนัดดา มาแก้ว ครู วัดเชิงเลน สพป.นนทบุรี เขต 2
172 65030175 นางสาว เนตรชนก พันธ์ุนาค ครู วัดโพธ์ิบ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป.นนทบุรี เขต 2
173 65030176 นาง พนมกร พลศิลป์ ครู วัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2
174 65030177 นาง นิสากร ยศประสงค์ ครู ทุ่งศรีทอง สพป.น่าน เขต 1
175 65030178 นางสาว วิลาวัลย์ มุมทอง ครู บ้านน  าลัด สพป.น่าน เขต 1
176 65030179 นาย วีระยุทธ ใจสุราช ครู บ้านบ่อหยวก สพป.น่าน เขต 2
177 65030180 นาง ดวงจันทร์ ลาภไธสง ครู บ้านโคกย่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
178 65030181 นางสาว ศิริกุล วารสิทธ์ิ ครู บ้านโคกย่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
179 65030182 นาง รัตนา มาประจวบ ครู บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
180 65030183 นาง กิรติกา ประกอบใจ พนักงานราชการ บ้านหนองหมี สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
181 65030184 นางสาว กาญจนา แย้มม่ันคง ครู วัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต 1
182 65030185 นางสาว ณัฐรินีย์ วารีการ ครู วัดสหราษฏร์บ ารุง สพป.ปทุมธานี เขต 1
183 65030186 นางสาว วิภาวรรณ ลิ มประเสริฐ ครูอัตราจ้าง บ้านดงไม้งาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
184 65030187 นาง เบญญาพัชร์ ป้านทอง ครู อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
185 65030188 นางสาว กมลชนก นรสิงห์ ครู บ้านโคกกระเจียว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
186 65030189 นางสาว ธนปณศร นามเย็น ครู บ้านหนองกระทุ่ม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
187 65030190 นาง ละอองดาว บุตรวงค์ ครู บ้านหอย (เติมเอนยิเนียร่ิงอุปถัมภ์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
188 65030191 นาง ณภาภัช ตันหยง ครู วัดทุ่งสบก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
189 65030192 นาง วิภารัตน์ ภิญโญ ครู หัวซาวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
190 65030193 นางสาว หทัย แก้วเพ็ชร ครู อนุบาลประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
191 65030194 นาง ดารินทร์ รักสละ ครู บ้านกุงประชาสรรค์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
192 65030195 นางสาว ลดาวัลย์ ชินสถิต ครู บ้านหนองมันปลา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
193 65030196 นาง ประกายทิพย์ แจ่มจันทร์ ครู บ้านหนองหอย สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
194 65030197 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าพัฒน์ ครูผู้ช่วย วัดศรสวัสด์ิ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
195 65030198 นาง อรุณี มาเอดะ ครู บ้านนอก สพป.ปัตตานี เขต 1
196 65030199 นางสาว จุฑากาญจน์ บุญใหญ่เอก ครู วังน้อยวิทยาภูมิ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
197 65030200 นางสาว ขวัญชนก วุฒิกรีธาชัย ครู วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
198 65030201 นางสาว เสาวลักษณ์ ฤทธิสร ครูผู้ช่วย วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
199 65030202 นาง กรรณิการ์ จานุสังข์ ครู วัดโพธ์ิ (ผักไห่วิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
200 65030203 นางสาว ศิริเพ็ญ หวานวาจา ครู วัดโพธ์ิ (ผักไห่วิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
201 65030204 นางสาว สุทัพย์ อ่อนนวล ครู บ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต 1
202 65030205 นาย วชิรศรณ์ เครือธิ ครู บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1
203 65030206 นางสาว ยุคุณธร รักษ์สุวรรณ ครู ชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต 1
204 65030207 นางสาว วิไลวรรณ สายจันทร์ ครู ชุณหะวัณ สพป.พัทลุง เขต 1
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205 65030208 นางสาว นุชนาฏ จันทร์ดี ครู บ้านเหรียงงาม สพป.พัทลุง เขต 1
206 65030209 นางสาว กมลชนก แก้วทอง ครู วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) สพป.พัทลุง เขต 1
207 65030210 นางสาว จุฑามาศ จันเพ็ชร์ ครู วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) สพป.พัทลุง เขต 1
208 65030211 นางสาว ศิริเมธี เทพปาน ครู วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) สพป.พัทลุง เขต 1
209 65030212 นาง รุ่งนภา ละออกอ ครู บ้านท่าลาด สพป.พัทลุง เขต 2
210 65030213 นางสาว สุภิญญา คงเทพ ครู วัดท่าควาย สพป.พัทลุง เขต 2
211 65030214 นางสาว รัชนก น่ิมชนะ ครู วัดฝาละมี สพป.พัทลุง เขต 2
212 65030215 นางสาว วัชราภรณ์ เต็มใจ ครูผู้ช่วย บ้านท่าพิกุล สพป.พิจิตร เขต 1
213 65030216 นาง นิสสรณ์ กัณฑษา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1
214 65030217 นางสาว จารุวรรณ อินขาน ครูผู้ช่วย วัดเขาทราย สพป.พิจิตร เขต 2
215 65030218 นางสาว จรัสทิพย์ ชายเพ็ชร ครู วัดท่าปอ สพป.พิจิตร เขต 2
216 65030219 นางสาว ปรียาภรณ์ มีส าราญ ครูผู้ช่วย อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป.พิจิตร เขต 2
217 65030220 นาง ณภัสชนันท์ ป่ินทอง ครู อนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง" สพป.พิจิตร เขต 2
218 65030221 นางสาว กฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์ ครู บ้านปลักแรด สพป.พิษณุโลก เขต 1
219 65030222 นางสาว ศิริมา มาศิริ ครู วัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สพป.พิษณุโลก เขต 1
220 65030223 นางสาว เสาวลักษณ์ ม่ันฤทธ์ิ ครู วัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) สพป.พิษณุโลก เขต 1
221 65030224 นางสาว บุษยมาศ ภิระบรรณ์ ครู ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) สพป.พิษณุโลก เขต 2
222 65030225 นาง เพชรวศรี กันดี ครู บ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2
223 65030226 นางสาว สุธีรา จันทร์เกตุ ครู บ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2
224 65030227 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุภาพร ผิวดี ครู บ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2
225 65030228 นาง อภิสรา บทกระโทก ครู บ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2
226 65030229 นางสาว ศุภัสษร ผิวดี ครู บ้านตอเรือ สพป.พิษณุโลก เขต 2
227 65030230 นางสาว พรพิรุณ เขียวอรุณ ครูผู้ช่วย ชุมชนดิฏฐอ ารุง สพป.พิษณุโลก เขต 3
228 65030231 นาย เอกพจณ์ มาลีศรี ครูผู้ช่วย บ้านเข็กใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3
229 65030232 นางสาว ยุพาพร เพชรทอง ครู วัดบ้านน้อย สพป.พิษณุโลก เขต 3
230 65030233 นางสาว ศศิธร อุ่นวงศ์ ครู วัดบ้านน้อย สพป.พิษณุโลก เขต 3
231 65030234 นางสาว บุษบง ดังแสง ครู บ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1
232 65030235 นาย บรรลือศักด์ิ เคร่ืองทิพย์ ครูผู้ช่วย บ้านเนินรัก สพป.เพชรบุรี เขต 1
233 65030236 นางสาว ญาตาวี จารีย์ ครู วัดโพพระใน สพป.เพชรบุรี เขต 1
234 65030237 นางสาว ชุติกาญจน์โรจนพิมพ์วงศ์ ครู วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1
235 65030238 นางสาว ณัฐชา ชมบริสุทธ์ิ ครู วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1
236 65030239 นางสาว ปวีณ์นุช พูลพัด ครูอัตรจ้าง อนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
237 65030240 นางสาว พชรวรรณ โพธ์ิน้อย ครูผู้ช่วย บ้านเขาอ่างแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 2
238 65030241 นางสาว กรกนก คล  างาม ครู อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สพป.เพชรบุรี เขต 2
239 65030242 นางสาว ศศิธร สุขแจ่ม ครู บ้านเขาสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
240 65030243 นางสาว ธิดา ปลื มญาติ ครู บ้านบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
241 65030244 นางสาว ศิรินภา อุดศรี ครู บ้านยางลาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
242 65030245 นาย สาคร ป่ินป่ัน ครู บ้านน  าชุน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
243 65030246 นาย จักรชัย แก้วพิภพ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านแควป่าสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
244 65030247 นาย เจษรินทร์ สร้อยพูล ครู บ้านหนองไม้สอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
245 65030248 นางสาว พรภิรมย์ สายโรจน์ ครู บ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
246 65030249 นาง อักษราภัค สมภาร ครู บ้านนาหลวง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387) สพป.แพร่ เขต 2
247 65030250 นางสาว ชมพูนุช ผัดผ่อง ครู บ้านม่วงค า สพป.แพร่ เขต 2
248 65030251 นาง จุรีรัตน์ พานทอง ครู บ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บ ารุง) สพป.แพร่ เขต 2
249 65030252 นางสาว กนกวรรณ ใจเท่ียงตรง ครู บ้านบางเทา สพป.ภูเก็ต
250 65030253 นางสาว พัชรี เหล็กเพ็ชร ครู บ้านบางเทา สพป.ภูเก็ต
251 65030254 นาย อุทัยทิตย์ ชวนชิต ครูผู้ช่วย บ้านบางเทา สพป.ภูเก็ต
252 65030255 นางสาว ปริญญาภรณ์ กองแก้ว ครู บ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2
253 65030256 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วลัยพร ภูวงษ์ ครู บ้านโสกกาวดาวเรือง สพป.มหาสารคาม เขต 3
254 65030257 นาย กิตติพงศ์ สีเทา ครู บ้านเหล่าโพธ์ิ สพป.มหาสารคาม เขต 3
255 65030258 นางสาว กรรณิกา สุวรรณมงคล ครู บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร
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256 65030259 นาง กัลยารัตน์ จ าปา ครู บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร
257 65030260 นาง ณรัญญา ศรีสุภาพ ครู บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร
258 65030261 นางสาว วีระชน พลเย่ียม ครูผู้ช่วย บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร
259 65030262 นางสาว มนัสนันท์ อุสาพรหม ครูผู้ช่วย บ้านงิ ว สพป.มุกดาหาร
260 65030263 นาง อริสรา วรรณประภา ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร
261 65030264 นาย คชานน สุวรรณพันธ์ ครู บ้านหนองเอ่ียนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป.มุกดาหาร
262 65030265 นางสาว พัชราพรรณ ศรีสร้อย ครู บ้านยางน้อย สพป.ยโสธร เขต 1
263 65030266 นางสาว นฤมล วงษ์ภักดี ครู บ้านศิริพัฒนา สพป.ยโสธร เขต 1
264 65030267 นาย อาซัน เจ๊ะมะ ครู บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ  สาครินทร์) สพป.ยะลา เขต 1
265 65030268 นาง สุพัตรา ผกามาศ ครู บ้านนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
266 65030269 นางสาว จุฑาทิพย์ ทองดอนดู่ ครู เมืองเกษตรวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
267 65030270 นางสาว สุภาวดี อินทร์สอาด ครูผู้ช่วย บ้านหนองไร่ สพป.ระยอง เขต 1
268 65030271 นางสาว อารีญา ศรีสะพุง ครู วัดเกาะ สพป.ระยอง เขต 1
269 65030272 นางสาว อริสรา แจ่มฉาย ครู วัดโขดหินมิตรภาพท่ี 42 สพป.ระยอง เขต 1
270 65030273 นางสาว สมปรารถนา สินสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย วัดตากวน สพป.ระยอง เขต 1
271 65030274 นางสาว สุพารัตน์ มีวรรณ์ ครูผู้ช่วย วัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1
272 65030275 นางสาว ณัฐฌา สินสมบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียน วัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1
273 65030276 นางสาว ศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์ ครู อนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
274 65030277 นางสาว ปราณี เอื อศิลามงคล ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป.ระยอง เขต 1
275 65030278 นาย ณัฐวุฒิ ธุสุนทร ครุ บ้านยางเอน สพป.ระยอง เขต 2
276 65030279 นางสาว มยุรี นิมิตจิตภักดี ครู ชุมชนวัดรางบัว(แหล่มราษฎร์บ ารุง) สพป.ราชบุรี เขต 1
277 65030280 นาย ปราชญ์นที มานาวีรสกุล ครู บ้านหินสี สพป.ราชบุรี เขต 1
278 65030281 นางสาว กนกวรรณ พวงระหงษ์ ครู บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) สพป.ราชบุรี เขต 1
279 65030282 นาง อมรรัตน์ ฟักเขียว ครู วัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต 1
280 65030283 นางสาว มนปริยา ชมช่ืน ครูผู้ช่วย วัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1
281 65030284 นางสาว จันทนา ช่างพินิจ ครู วัดสว่างอารมณ์ สพป.ราชบุรี เขต 1
282 65030285 นางสาว จิราวดี บุญธรรม ครู อนุบาลเมืองราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
283 65030286 นางสาว เกษร สาสนกุล ครู ชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) สพป.ราชบุรี เขต 2
284 65030287 นางสาว วิชชุดา อบมาลี ครู ชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) สพป.ราชบุรี เขต 2
285 65030288 นางสาว นุตารัตน์ พาบุญ ครู วัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต 2
286 65030289 นางสาว สุธิตา งามยืนยงค์ ครูผู้ช่วย วัดหนองมะค่า สพป.ราชบุรี เขต 2
287 65030290 นางสาว ธัญลักษณ์ ผลอุดม ครู วัดหุบกระทิง สพป.ราชบุรี เขต 2
288 65030291 นาย ศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 สพป.ราชบุรี เขต 2
289 65030292 นาง นิพา รัตนมุง ครู สายธรรมจันทร์ สพป.ราชบุรี เขต 2
290 65030293 นางสาว กนกกร สาน้อย ครูผู้ช่วย บ้านหลุมข้าว สพป.ลพบุรี เขต 1
291 65030294 นางสาว พรทิพย์ หัสดี ครูผู้ช่วย พิบูลปัทมาคม สพป.ลพบุรี เขต 1
292 65030295 นางสาว คัทลียา นิลศิริ ครู เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1
293 65030296 นางสาว อมรรัตน์ อ่ิมอ่อน ครู วัดหนองปลาดุก สพป.ลพบุรี เขต 1
294 65030297 นางสาว รุ่งอรุณ น้อยวงศ์ ครู ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป.ลพบุรี เขต 2
295 65030298 นางสาว หทัยชนก รอดเท่ียงธรรม ครูผู้ช่วย ซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 2
296 65030299 นางสาว สุนิสา นิลบุตร ครู บ้านชอนสมบูรณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2
297 65030300 นางสาว วรญา แสงสว่าง ครู บ้านหัวล า สพป.ลพบุรี เขต 2
298 65030301 นางสาว องค์อร เสริมกล่ า ครู บ้านหัวล า สพป.ลพบุรี เขต 2
299 65030302 นางสาว ศิรินุช ยุทธแสน ครู บ้านแม่ตีบ สพป.ล าปาง เขต 1
300 65030303 นางสาว จรัสพร ไชยเคร่ือง ครู บ้านสัน สพป.ล าปาง เขต 1
301 65030304 นาย ณนทกร ล าพันธ์ ครู อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธ์ิ) สพป.ล าปาง เขต 2
302 65030305 นางสาว ทรายทอง ใฝ่ขันติ ครู วัดสันทราย สพป.ล าพูน เขต 1
303 65030306 นาย ศักด์ิชัย กันธวงค์ ครู วัดสันทราย สพป.ล าพูน เขต 1
304 65030307 นางสาว พรพิมล จันทนุปาน ครู วัดหนองหล่ม สพป.ล าพูน เขต 1
305 65030308 นางสาว จิตราภรณ์ จินา ครู บ้านห้วยหละ สพป.ล าพูน เขต 2
306 65030309 นาง ศรัณยา วงค์โพธ์ิ ครู บ้านห้วยหละ สพป.ล าพูน เขต 2
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307 65030310 นางสาว อาภัสรา อินทผสม ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหละ สพป.ล าพูน เขต 2
308 65030311 นางสาว กรรณิการ์ นามกอง ครู บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 สพป.เลย เขต 1
309 65030312 นางสาว มนัสนันท์ เจริญพันธ์ ครู บ้านอีเลิศ สพป.เลย เขต 2
310 65030313 นางสาว ณัฐธิดา ศรีบุญเรือง ครู บ้านโนนงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
311 65030314 นาง รุจิรดา ศรีสุธรรม ครู บ้านหนองหว้าทับทัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
312 65030315 นาย ภัทรบดินทร์ ทวีธนวาณิชย์ ครูผู้ช่วย อนุบาลภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
313 65030316 นาย อุดมศักด์ิ ศรียันต์ ครู บ้านพอกบ ารุงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
314 65030317 นางสาว ภัททิดา นามวงค์เนาว์ ครู บ้านนาอ่างม่วงค า สพป.สกลนคร เขต 1
315 65030318 นางสาว ชุติมา เครือค า ครู บ้านลาดค้อ สพป.สกลนคร เขต 1
316 65030319 นาง กุลนิษฐ์ วงศ์ด า ครู บ้านค าบ่อ สพป.สกลนคร เขต 2
317 65030320 นางสาว กาญจนาพร พรหมพา ครูผู้ช่วย บ้านโคกส าราญ สพป.สกลนคร เขต 2
318 65030321 นางสาว ธัญวรัตน์ นิลโคตร ครูผู้ช่วย บ้านหนองหมากแซว สพป.สกลนคร เขต 2
319 65030322 นางสาว พิชญา มะอินทร์ ครูผู้ช่วย บ้านอุ่มเหม้า สพป.สกลนคร เขต 2
320 65030323 นางสาว พรรณจินตภา ด ามาก ครู ชุมชนบ้านนาสีทอง สพป.สงขลา เขต 2
321 65030324 นาง สุพรรณี เจริญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดคงคาวดี สพป.สงขลา เขต 2
322 65030325 นางสาว มณฑนกร บริบูรณ์ ครู วัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) สพป.สงขลา เขต 2
323 65030326 นางสาว กิตติมา หมัดผอม ครู วัดหินเกลี ยง สพป.สงขลา เขต 2
324 65030327 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปรางวไล ชูหนู ครู วัดหินเกลี ยง สพป.สงขลา เขต 2
325 65030328 นาง พัชรี อินทะเล ครู บ้านพรุเตียว สพป.สงขลา เขต 3
326 65030329 นางสาว วิภาพร ปันโย ครูผู้ช่วย คลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2
327 65030330 นางสาว พนิดา ไวยานิกรณ์ ครูอัตราจ้าง คลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) สพป.สมุทรสงคราม
328 65030331 นางสาว จินตนา กล่ินกุหลาบ ครู วัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์) สพป.สมุทรสงคราม
329 65030332 นาง นลินี สว่างทอง ครู วัดลาดเป้ง สพป.สมุทรสงคราม
330 65030333 นางสาว อรกัญญา ช้างหิน ครู วัดลาดเป้ง สพป.สมุทรสงคราม
331 65030334 นางสาว ณริษา ใจม่ัน ครูผู้ช่วย บ้านคลองหลวง สพป.สมุทรสาคร
332 65030335 นางสาว ธีรวรรณ ลาหอม ครู บ้านคลองหลวง สพป.สมุทรสาคร
333 65030336 นาย ปิติ ศาสตร์ประสิทธ์ิ ครู บ้านคลองหลวง สพป.สมุทรสาคร
334 65030337 นางสาว วนัสนันท์ โค้วถาวร ครู วัดกระซ้าขาว (หอมทองราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสาคร
335 65030338 นาง สุรีวรรณ อยู่ดี ครู วัดกระซ้าขาว (หอมทองราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสาคร
336 65030339 นางสาว วรรณิศา เพลาวัน ครูผู้ช่วย วัดเกาะ (ส าลีราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สมุทรสาคร
337 65030340 นางสาว พรสวรรค์ ย่ีเก็งเอ่ียม ครู วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร
338 65030341 นางสาว สมิดา จิตรม่ัน ครู วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสาคร
339 65030342 นางสาว ผกากรอง กาสอน ครู วัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสาคร
340 65030343 นางสาว วิภาพร แก้วเนียม ครู วัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสาคร
341 65030344 นางสาว จริญา บุญส่ง ครู วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร
342 65030345 นางสาว นันทกร แสงสินธ์ุ ครู วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร
343 65030346 นางสาว พัชรี สร้อยเพ็ชร์ ครู วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร
344 65030347 นางสาว ภทพร ชาวหญ้าแพรก ครู สมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร
345 65030348 นางสาว จีรนันท์ ทองอ่วม ครู บ้านคลองสิบสาม สพป.สระแก้ว เขต 1
346 65030349 นางสาว สุนีรัตน์ โมพันดุง ครู บ้านคลองสิบสาม สพป.สระแก้ว เขต 1
347 65030350 นางสาว กัญชฎานิษฐ์ พงษ์ศิลป์ ครูผู้ช่วย วัดหนองกีบม้า สพป.สระบุรี เขต 1
348 65030351 นางสาว ธัญญรัตน์ พ่ึงทิม ครูอัตราจ้าง วัดหนองกีบม้า สพป.สระบุรี เขต 1
349 65030352 นางสาว อังศุมาลี ราชคู ครู บ้านซับบอน สพป.สระบุรี เขต 2
350 65030353 นางสาว นภาพร จารึกกลาง ครู บ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต 2
351 65030354 นางสาว ปาริชาติ อมรศักด์ิ ครู วัดราษฎร์บ ารุง สพป.สระบุรี เขต 2
352 65030355 นาง กิญาพรรณ เสือเอ่ียม ครู ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี
353 65030356 นางสาว ดารารัตน์ เปรมทอง ครู ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี
354 65030357 นาย ธงชัย มาลัย ครู ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี
355 65030358 นาง วาสนา เข็มวรรณ ครู ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี
356 65030359 นางสาว ธิดาทิพย์ สุดดีพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดจักรสีห์ สพป.สิงห์บุรี
357 65030360 นาย นิรุตต์ ฟักทอง ครู วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป.สิงห์บุรี
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358 65030361 นางสาว วัชรินทร์ หอมชะเอม ครู วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป.สิงห์บุรี
359 65030362 นางสาว อริสา สักการะ ครู วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป.สิงห์บุรี
360 65030363 นางสาว ทิพย์รัตน์ บัวเผ่ือน ครู บ้านตล่ิงชัน สพป.สุโขทัย เขต 1
361 65030364 นางสาว ขนิษฐา ซังยืนยง ครู บ้านเนินประดู่ สพป.สุโขทัย เขต 1
362 65030365 นางสาว ขวัญชนก พิเชษฐ ครู บ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต 1
363 65030366 นาง พัชรา ไตรรัตน์ ครู บ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต 1
364 65030367 นางสาว ธนวรรณ ทองธรรม ครู บ้านวังทองแดง สพป.สุโขทัย เขต 1
365 65030368 นาง อัมพาพรรณ จ๋ิวนารายณ์ ครู บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) สพป.สุโขทัย เขต 1
366 65030369 นางสาว จิราภรณ์ มูลเงิน ครู บ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1
367 65030370 นางสาว นพรัตน์ สิงห์กร ครู บ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1
368 65030371 นางสาว ธัญชนิท ขาวทุ่ง ครูผู้ช่วย วัดหางตลาด สพป.สุโขทัย เขต 1
369 65030372 นางสาว มณีพิมพ์ วรรณภพ ครู บ้านป่ากล้วย สพป.สุโขทัย เขต 2
370 65030373 นางสาว ธิดารัตน์ แผนสมบูรณ์ ครู วัดพันต าลึง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
371 65030374 นางสาว นิธิชนา แก้วกัลยา ครูผู้ช่วย วัดพันต าลึง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
372 65030375 นาย วสันต์ชัย สดคมข า ครู วัดสังฆจายเถร สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
373 65030376 นาง ธนรส ทองสัมฤทธ์ิ ครู วัดอุทุมพราราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
374 65030377 นาง ปริญญา อารีชม ครู วัดอุทุมพราราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
375 65030378 นางสาว ปิยนุช พวงรัตน์ ครู วัดอุทุมพราราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
376 65030379 นางสาว ช่อผกา มาน้อย ครู อินทร์ศรัทธาราษฎร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
377 65030380 นางสาว พชรพร ดอกไม้ขาว ครูผู้ช่วย อินทร์ศรัทธาราษฎร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
378 65030381 นาง ปารีณา แสงฉาย ครู บ้านหนองสานแตร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
379 65030382 นางสาว หัทยา  สุดยอด ครู วัดคีรีรัตนาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
380 65030383 นางสาว ณิชกุล ใจเบิกบาน ครู วัดไชยนาราษฎร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
381 65030384 นางสาว เยาวพร ใจตรง ครู วัดรางกร่าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
382 65030385 นางสาว อภิชญา เดชชาย ครู วัดรางกร่าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
383 65030386 นางสาว เกษศิรินทร์ สระเสียงดี ครูอัตราจ้าง วัดสระกร่างเจริญธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
384 65030387 นาง จิรสุดา สระโจมทอง ครู วัดสระกร่างเจริญธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
385 65030388 นางสาว นิศา ศรีจารุเมธาศักด์ิ ครู วัดสระกร่างเจริญธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
386 65030389 นางสาว เพ็ญนภา ศิลปหัสดี ครู นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
387 65030390 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธัญญารัตน์ ก้อนค า ครูอัตราจ้าง วัดโคกหม้อ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
388 65030391 นางสาว จิตรลดา ศรีจันทร์ ครู วัดทุ่งแฝก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
389 65030392 นางสาว มัลลิกา ศรีมุกดา ครู วัดทุ่งแฝก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
390 65030393 นางสาว วรรณภา ปรึกษา ครู วัดอู่ตะเภา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
391 65030394 นาย วิสิทธิศักด์ิ รักเดชะ ครูผู้ช่วย บ้านบ่อผุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
392 65030395 นางสาว อรสุมา ชิตกุล ครู วัดปากคู สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
393 65030396 นางสาว จารุรักษ์ มลเดช ครูผู้ช่วย วัดราษฎร์เจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
394 65030397 นาย ลือชาย จิตรรักษ์ ครู วัดวังไทร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
395 65030398 นางสาว ณัฐรินีย์ รตนอ าไพ ครู ตลาดหนองหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
396 65030399 นางสาว นิภาวรณ ศรีรักษา ครู บ้านเกาะมุกด์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
397 65030400 นางสาว เบญจนุช เทพนวล ครู บ้านเกาะมุกด์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
398 65030401 นางสาว เมธิกา ทองมีเพชร ครู บ้านเกาะมุกด์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
399 65030402 นางสาว อรอุษา บุญช้าง ครู บ้านเกาะมุกด์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
400 65030403 นางสาว พรพิมล จ าปา ครู บ้านห้วยพุน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
401 65030404 นางสาว วรรณนภา ศรีสมบูรณ์ ครู ทรัพย์ทวี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
402 65030405 นาย สมหมาย เทพนุ้ย ครูผู้ช่วย บ้านเกาะน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
403 65030406 นางสาว สุกัญญา ธราพร ครู บ้านเกาะน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
404 65030407 นางสาว นุชนารถ นกแก้ว ครูธุรการ บ้านบางหยด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
405 65030408 นางสาว สุพรรณี แก้วกระจาย ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านบางหยด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
406 65030409 นางสาว ณัฐพัชร์ พงษ์สิริภิญโญ ครูผู้ช่วย บ้านหมาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
407 65030410 นางสาว วรรณกาญจน์ รักกะเปา ครู ราชประชานุเคราะห์ 12 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
408 65030411 นางสาว จิราพร กูลน้อย ครูผู้ช่วย วัดสองแพรก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
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409 65030412 นาง กชพร ฤาชา ครู บ้านสนบ สพป.สุรินทร์ เขต 3
410 65030413 นางสาว จิดาภา เลิศปรีชาวรากูล ครู บ้านแสนกาง สพป.สุรินทร์ เขต 3
411 65030414 นางสาว ศรัญญา จินดาศรี ครูผู้ช่วย บ้านหนองโจงโลง สพป.สุรินทร์ เขต 3
412 65030415 นางสาว พรทิพย์ ขุมเงิน ครู สังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3
413 65030416 นาง วีนัสรา สุนทรงาม ครู หวลถวิลวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3
414 65030417 นางสาว จุฑารัตน์ ค าแสนราช ครูผู้ช่วย บ้านผาตั ง สพป.หนองคาย เขต 1
415 65030418 นางสาว ธันย์ชนก อินเสมียน ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 สพป.หนองคาย เขต 1
416 65030419 นางสาว สุภาวดี สมบูรณ์ ครู อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1
417 65030420 นาง ธีร์วรา ผุดผ่อง ครู บ้านข้องโป้ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1
418 65030421 นางสาว ศสิกานต์ รัตนะ ครูผู้ช่วย บ้านข้องโป้ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1
419 65030422 นางสาว สุวรรณา จันทนันท์ ครูผู้ช่วย หนองข่าป่าหวาย สพป.อ านาจเจริญ
420 65030423 นาง รัชนีกร คุณาพันธ์ ครู บ้านหนองนาเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 1
421 65030424 นางสาว วรรณิสา ศรีวงศ์ราช ครู บ้านสวนหม่อน สพป.อุดรธานี เขต 2
422 65030425 นาง ณัฐธยาน์ ผดุงโกเม็ด ครู บ้านโชคเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 4
423 65030426 นางสาว อรพิน งามปานกลาง ครู บ้านโชคเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 4
424 65030427 นาย ธีรพันธ์ุ แสงมณี ครู บ้านปากเจียงโนนทอง สพป.อุดรธานี เขต 4
425 65030428 นางสาว ม่ิงกมล กองสีลา ครู นาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
426 65030429 นางสาว บุญเกลียว รอดคง ครู บ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
427 65030430 นาง วิภา เชื อแพ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดดอนหวาย สพป.อุทัยธานี เขต 1
428 65030431 นาย พิเชษฐพันธ์ เชื อแพ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดทุ่งนาไทย สพป.อุทัยธานี เขต 1
429 65030432 นาย วิทวุฒิ โชติ ครูอัตราจ้าง บ้านค าสมอ (ศรีศึกษา) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
430 65030433 นางสาว ทิพย์สุดา อาภรศรี ครู บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
431 65030434 นางสาว สไบทิพย์ เครือสีดา ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านเซเป็ด สพป.อุบลราชธานี เขต 2
432 65030435 นาย พรชัย จันทร์จิตร ผู้อ านวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 3
433 65030436 นางสาว วรรณิสา สุริยะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต 3
434 65030437 นางสาว ณัฐชา วิเศษชาติ ครู บ้านเลิงบาก สพป.อุบลราชธานี เขต 3
435 65030438 นางสาว เสาวลักษ์ กองสุข ครูผู้ช่วย บ้านเลิงบาก สพป.อุบลราชธานี เขต 3
436 65030439 นางสาว ชลดา วงสามารถ ครู บ้านตาโอง สพป.อุบลราชธานี เขต 4
437 65030440 นาย อธิวัฒน์ บังศรี ครู บ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
438 65030441 นาย เกษตร จันทร์โท ครู รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
439 65030442 นาย ศรินทร์ราช พบลาภ ครูอัตราจ้าง อนุบาลบุณฑริก สพป.อุบลราชธานี เขต 5
440 65030443 นาย จิตติชัย ปากหวาน ครู ชิโนรสวิทยาลัย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
441 65030444 นางสาว นันทพร บ ารุงผล ครู สตรีวิทยา สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
442 65030445 นาย วีระวุธ ศิริปุณย์ ครู บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
443 65030446 นาย ธนพงศ์ พันบุรี ครูผู้ช่วย รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
444 65030447 นางสาว ณัฐชยา เมฆอากาศ ครู สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
445 65030448 นาย ธวัชชัย เถาว์ชาลี ครู สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
446 65030449 นางสาว ดาวเรือง เกณฑ์สาคู ครู สารวิทยา สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
447 65030450 นางสาว ธณัฐฐา สว่างรักษ์ ครู สารวิทยา สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
448 65030451 นาย จิรัต ทิพย์ประเสริฐ ครู สิริรัตนาธร สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
449 65030452 นาย ภัทรศักด์ิ สินทระ ครู สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
450 65030453 นางสาว ขวัญจิตร ย่ิงยวด ครู ท่ามะกาวิทยาคม สพม.กาญจนบุรี
451 65030454 นางสาว อาภาภัทร รัตนโอภา ครู วิสุทธรังษี สพม.กาญจนบุรี
452 65030455 นางสาว นารินทร์ สินทรมย์ ครู เมืองกาฬสินธ์ุ สพม.กาฬสินธ์ุ
453 65030456 นาย ปรัชญา วัฒนศิริ ครู คณฑีพิทยาคม สพม.ก าแพงเพชร
454 65030457 นาง ชลธิชา พิมพ์ทอง ครู ท่านางแนววิทยายน สพม.ขอนแก่น
455 65030458 นาง อมรรัตน์ นัดดาหลง ครู ตราษตระการคุณ สพม.จันทบุรี ตราด
456 65030459 นางสาว อลิน ธนภูตินันท์ ครู ตราษตระการคุณ สพม.จันทบุรี ตราด
457 65030460 นาย รณชัย เกตุศิริ ครู โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.ชลบุรี ระยอง
458 65030461 นาง รวิกานต์ ชอุ่มศรี ครู สิงหสมุทร สพม.ชลบุรี ระยอง
459 65030462 นาง กาญจนา จิตถา ครู ปล้องวิทยาคม สพม.เชียงราย
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460 65030463 นางสาว ตรีชฎา ประวัง ครู พานพิทยาคม สพม.เชียงราย
461 65030464 นางสาว อรอนงค์ สุริภา ครู พานพิทยาคม สพม.เชียงราย
462 65030465 นางสาว พิมพ์ชนก คะลา ครู วัดถ  าปลาวิทยาคม สพม.เชียงราย
463 65030466 นาง กินรี ยากยืน ครู พร้าววิทยาคม สพม.เชียงใหม่
464 65030467 นางสาว ชุติมา เชียงอินทร์ ครู อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม สพม.นครปฐม
465 65030468 นางสาว ณัฐธิดา สิงห์สถิตย์ ครู สหราษฎร์รังสฤษด์ิ สพม.นครพนม
466 65030469 นางสาว ฐาปนี ชลุยรัตน์ ครู อุเทนพัฒนา สพม.นครพนม
467 65030470 นางสาว นภัสกนก สังฆะเวช ครู เสิงสาง สพม.นครราชสีมา
468 65030471 นางสาว คุณัญญา แพรกเมือง ครู กัลยาณีศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช
469 65030472 นาง กนกกุล ไวยกาญจน์ ครู เบญจมราชูทิศ สพม.นครศรีธรรมราช
470 65030473 นางสาว สุพัตรา จันทร์น้อย ครู ชุมแสงชนูทิศ สพม.นครสวรรค์
471 65030474 นางสาว จิรวรรณ สุกรอดรู้ ครู รัฐราษฏร์อนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์
472 65030475 นางสาว พรพิมล เอ่ียมระหงษ์ ครูผู้ช่วย หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม.นครสวรรค์
473 65030476 นางสาว อรสินี ทองแรง ครู นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.นนทบุรี
474 65030477 นางสาว สุนีย์ ยิ มใย ครู สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.นนทบุรี
475 65030478 นาย ชัยยศ วรรณดร ครู บุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ
476 65030479 นาง ทรรศนีย์ ทันอินทรอาจ ครู ทะเมนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
477 65030480 นาย ชยพล แปลงไล ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม.บุรีรัมย์
478 65030481 นางสาว นิภาพร บุญทา ครู ร่วมจิตต์วิทยา สพม.บุรีรัมย์
479 65030482 นาง วรรณเฉลิม คุ้มรักษา ครู สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม.ปทุมธานี
480 65030483 นาย กรีธา  นามทิพย์ ครู หนองพลับวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์
481 65030484 นางสาว เปรมจิต ชินวงษ์ ครู หนองพลับวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์
482 65030485 นาง เบญจวรรณ รัตนคช ครู อุดมวิทยายน สพม.พัทลุง
483 65030486 นางสาว พิจิตรา คงแก้ว ครูผู้ช่วย ควนขนุน สพม.พัทลุง
484 65030487 นาง ลัดดา วุฒิพงศ์ ครู ควนขนุน สพม.พัทลุง
485 65030488 นางสาว วรรณิษา ราชมนตรี ครู ควนขนุน สพม.พัทลุง
486 65030489 นางสาว อ าภา หวาเอียด ครู ควนขนุน สพม.พัทลุง
487 65030490 นาง อุไรวรรณ กิตตินนทิกร ครู ควนขนุน สพม.พัทลุง
488 65030491 นางสาว สวลี คงศรี ครู ควนขนุน สพม.พัทลุง
489 65030492 นาง จิราทิพย์ เพชรจุล ครู อุดมวิทยายน สพม.พัทลุง
490 65030493 นางสาว ณิธฐ์ชิตา ปานก้ง ครูอัตราจ้าง อุดมวิทยายน สพม.พัทลุง
491 65030494 นางสาว นราวดี หลิมศิริ ครู อุดมวิทยายน สพม.พัทลุง
492 65030495 นางสาว วิภาดา สังข์ทอง ครู อุดมวิทยายน สพม.พัทลุง
493 65030496 นางสาว พรนิภา บัวสถิตย์ ครู วันทีสถิตย์พิทยาคม สพม.พิจิตร
494 65030497 นางสาว สุทธิดา งาต้น ครูผู้ช่วย อุตรดิตถ์ดรุณี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
495 65030498 นางสาว อาภาภรณ์ ช่ืนเจริญ ครู ป่าเด็งวิทยา สพม.เพชรบุรี
496 65030499 นางสาว กาญจนา พิมพ์แสง ครูผู้ช่วย นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม
497 65030500 นาง ขวัญเรือน โยคะสัย ครู ขัติยะวงษา สพม.ร้อยเอ็ด
498 65030501 นาง ชูศรี ทาเกตุ ครู สายธรรมจันทร์ สพม.ราชบุรี
499 65030502 นางสาว ปิยะนุช โพธ์ิมี ครู สายธรรมจันทร์ สพม.ราชบุรี
500 65030503 นางสาว อมรรัตน์ ลักษณะชู ครู สายธรรมจันทร์ สพม.ราชบุรี
501 65030504 นางสาว ศุภรัตน์ ม่วงทอง ครู ปิยะบุตร์ สพม.ลพบุรี
502 65030505 นาง ผกาพรรณ์ เชื อเมืองพาน ครู เถินวิทยา สพม.ล าปาง ล าพูน
503 65030506 นางสาว นัฏฐิยา เมืองอินทร์ ครู อุโมงค์วิทยาคม สพม.ล าปาง ล าพูน
504 65030507 นาง นงลักษณ์ แพงพา ครู แวงพิทยาคม สพม.สกลนคร
505 65030508 นางสาว นวลฉวี หม่ันดี ครู แวงพิทยาคม สพม.สกลนคร
506 65030509 นางสาว ณกมลธัญ โคตรประทุม ครู แวงพิทยาคม สพม.สกลนคร
507 65030510 นางสาว สุนารี รุ่งมี ครู วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
508 65030511 นาง สุพรรณนิการ์ แก้วบุญ จันทร์ ครู สวีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
509 65030512 นางสาว วัฒฏาพร สุวรรณสน ครูผู้ช่วย ปากน  าหลังสวนวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
510 65030513 นาย ภูริพัฒน์  แก้วบุญ จันทร์ ครู สวีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร



ท่ี รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ"  รหัสหลักสูตร 64101 รุ่น 3
โดยควำมร่วมมือ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และ บริษัท คะตะลิสต์ จ ำกัด

511 65030514 นางสาว มนทกานต์ จารัตน์ ครู ประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์
512 65030515 นาย เฉลิมศักด์ิ อนันมา ครู ประสาทวิทยาคาร สพม.สุรินทร์
513 65030516 นางสาว ภัททิรา สกุลวรวิทย์ ครู ประสาทวิทยาคาร สพม.สุรินทร์
514 65030517 นาง อ าภา ลัดดาไสว ครู ประสาทวิทยาคาร สพม.สุรินทร์
515 65030518 นาย อนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี ผู้อ านวยการโรงเรียน ขุมทอง (เพชรทองค าอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
516 65030519 นางสาว ณชา จึงกานต์กุล อาจารย์พิเศษ องค์กรเอกชน กรุงเทพมหานคร
517 65030520 นาย ตุลชาติ ชุ่มช่ืน ครู เพชรบุรีปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
518 65030521 นางสาว ตุลาภรณ์ ขันเพ็ชร ครูผู้ช่วย ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
519 65030522 นาง เกวลิน นันตา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
520 65030523 นาง ปรีญาภรณ์ วังหนองเสียว ครู เทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
521 65030524 นาย ศุภวิชญ์ ต่ าค าดี ครู เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
522 65030525 นาง ยินน่ี ดวงสุภา ครู เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
523 65030526 นางสาว สุภัค สถานันท์ ครู เทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
524 65030527 นาง วรรณรัตน์ ศรีบุรินทร์ ครู เทศบาล 3 ศรีสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
525 65030528 นางสาว สมเด็ด มุลทากุล ครู เทศบาล 3 ศรีสว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
526 65030529 นางสาว กานต์ชนก สอนอ าไพ ครู เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
527 65030530 นาย จรูญ ยอดอุโมงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน เทศบาลประตูลี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
528 65030531 นาง ฉันทนา เกียรติสถิตกุล ครู เทศบาลวัดบางมะเฟือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
529 65030532 นางสาว รุ่งอรุณ ตะวิสุทธ์ิ ครู เทศบาลวัดบางมะเฟือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
530 65030533 นางสาว ศิรัญญา ชูศรีทอง ครู ผาสุกมณีจักรมิตรภาพท่ี 116 นครปากเกร็ด 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
531 65030534 นางสาว จิรกานต์ นวลละออง ครู วัดประชารังสรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
532 65030535 นางสาว โศจินันท์ พ่วงกุล ครู วัดประชารังสรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
533 65030536 นางสาว ขวัญฤทัย เหล่ามูล ครู ศพด.ทต.มาบอ ามฤต องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
534 65030537 นาง อรัญญา วงษ์นอก ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคอม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
535 65030538 นางสาว อุรุมณี ทะนงอาษา ผู้ช่วยครู สิริเบญญาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
536 65030539 นาย ธนพัฒ ทิพย์สิงห์ นักสันทนาการ อนุบาลหมู่ท่ี 2 เทศบาลเมืองล าสามแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
537 65030540 นางสาว กรกนก  ธนเกียรติธนาคูณ ครู ประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรีเขต 2
538 65030541 นางสาว จุฑามาศ ศรีศักดา ครูผู้ช่วย ประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรีเขต 2
539 65030542 นางสาว ศิริลักษณ์ มืองแก้ว ครู ประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรีเขต 2
540 65030543 นางสาว เบญจพร บุญนุช ครู วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บ ารุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
541 65030544 นางสาว ปิยาพร ค าผ่อง ครู อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป.ระยอง เขต 1
542 65030546 นางสาว ศิริพร ดอนม่วง ครู วัดรางกร่าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
543 65030547 นางสาว สุวรา จันทร์บาง ครูผู้ช่วย วัดวังจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
544 65030548 นาง จุรารัตน์ เพชรชนะ ครู บ้านปลายน  า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
545 65030549 นางสาว พาขวัญ ทับไทย ครูผู้ช่วย วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

แก้ไขเพ่ิมเติม ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2565

หมำยเหตุ 1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรม คือ ผู้ท่ีสมัครลงทะเบียนและยืนยันสิทธ์ิตามเวลาท่ีก าหนด
2. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรมสแกน QR Code ท่ีแนบท้ายประกาศนี  เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ 
 อน่ึง การตั งช่ือเข้ากลุ่มไลน์  ให้ตั งช่ือดังนี  "001มนัสนันต์" (รหัสประจ าตัว 3 ตัวหลังตามด้วยช่ือจริง ไม่ต้องเว้นวรรค) พร้อมตั งรูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้เข้าอบรมเท่านั น


