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รำงวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทครู จำนวน 2,799 คน
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

1 สพป.กระบี่

บ้านไร่ใหญ่

นางสาวขนิษฐา กรกาแหง

2 สพป.กระบี่

บ้านพรุดินนา

นายภักดี ชูชว่ ง

3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ดิศกุล

นางสาวอนุสรา เกตุแก้ว

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ดิศกุล

นางสาวศิริพร กาญจนวิภาพร

5 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านท่าเสด็จ

นางสิริรัศมี ปฐมวิราวรรธน์

6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองตอน

นางโฉมเฉลา ศรีสนาม

7 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองห้อง

นางนุสรา บิตุเรศ

8 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองห้อง

นางสาวกนกวรรณ ทองเกิด

9 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองห้อง

นายอนุวัติ สมสกุล

10 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองห้อง

นางรัตนาพร สาลี

11 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองห้อง

นางขนิษฐา เกตุแดง

12 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองห้อง

นางสาวทัศนีย์ นิลผึ้ง

13 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองห้อง

นางสุดา เข็มไทย

14 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองห้อง

นางอายุพร จันทะวงศ์

15 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

บ้านหนองสองห้อง

นางสาวสุรีรัตน์ กลิ่นหอม

16 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

พัฒน์พงศ์

นางวรัญญา อินทะบุตร

17 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

พัฒน์พงศ์

นางสาวยุวดี สีทองสุข

18 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

วัดท่าตะคร้อ

นางดารารัตน์ ศรีสตั ตบุษย์

19 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

วัดหนองพังตรุ

นายศราวุฒิ ไทยถานันดร์

20 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลกาญจนบุรี

นางธิดารัตน์ นุชโสภา

21 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางอารีวัลย์ ทองพูน

22 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางสาวนิโลบน บ้านใหม่

23 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางสงกรานต์ เลิศวรายุทธิ์

24 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางสาวจันทิรา กระต่าย

25 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นาชนิดา ชลออยู่

26 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางอรัญญา จิตจาเริญ

27 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางรัชนี เสถียรธนานนท์

28 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางศยามล จันทร์ศร

29 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางวนิตรา ภุมมา

30 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์

31 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางสาวธนกร พวงแก้ว

24
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

32 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางประไพ กลั่นบุศย์

33 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางชารี มณีอนิ ทร์

34 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางวรรณา พวงแก้ว

35 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางสาวภัสรา ชูลาภ

36 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางวรันธร กัลปะ

37 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นางปัทมา รุ่งสว่าง

38 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

นางสาวปราณี ภูท่ รงกิตติศักดิ์

39 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านดอนเขว้า

นางสาวพึงใจ ฉัตรแถม

40 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านดอนเขว้า

นางสาวสุพัตรา สุดาทิพย์

41 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านดอนเขว้า

นางคณิศร เพิม่ บุญ

42 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

นางสาวกฤติรัตน์ ขาทวี

43 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

นางสาวศศิวิมล ส่งกุล

44 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

นางสาวพรรณรัตน์ ชินพัณณ์

45 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

นางสาวเกศกานดา สุวรรณศรี

46 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

นางชัญญานุช ศรีพิมานวัฒน

47 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

นางสุวิมล สร้อยสุวรรณ

48 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105

นางพลินี โพธาราม

49 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านนาใหม่

นางวิชติ า เชื้อวงศ์

50 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านนาใหม่

นางสาวผกา ประเทืองบุญ

51 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านนาใหม่

นางสาวธัญชนก ดอกพรม

52 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านบ่อระแหง

นายชวินทร์พล จันทร์คล้าย

53 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านบ่อระแหง

นางสาววารุณี พวงสุข

54 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

นายสิทธิพล ถือความสัตย์

55 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

นางชลธิชา เปรมปรีชา

56 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดเขาใหญ่

นางสมทรัพย์ แก่นน้อย

57 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดกระต่ายเต้น

นางรัชนี อินต๊ะปัญญา

58 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142

นางกาญจนา คงสิน

59 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142

นางสาวฑนาวัน คงทน

60 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางสาวฉันทนา บุญพุม่

61 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นายวิชาญ ต้นมงคลกาญจน์

62 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางวันดี โชคสมกิจ

63 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางอังคณา วอนเพียร
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64 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางสาวดุสดี บุญส่ง

65 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางสาวจีระวรรณ พรศิริ

66 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นายวิฑูรย์ ชินเจริญทรัพย์

67 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางสาวเบญจวรรณ ดีคา

68 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางดาราณี ถือความสัตย์

69 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางสาวมสาวรี นาสวนโสภณ

70 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางสาวกรรณิการ์ มะโนมัน่

71 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นางสรัญญา โพธ์เอี่ยม

72 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดตะคร้าเอน

นายวิรัช สว่างอรุณ

73 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"

นางพัชรินทร์ ไชยวัฒน์

74 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร)

นางสาวนิชาภา วอนเพียร

75 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดทุง่ มะกรูด

นางวัลภา อาดปัภษา

76 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดหนองพลับ

นายไพโรจน์ ศรีจนั ทร์

77 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วัดหนองพลับ

นางวิไลลักษณ์ ศรีจนั ทร์

78 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

นางสาวชิดชนก วันดี

79 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

นายอิทธิกร อินต๊ะปัญญา

80 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

นางโสภา คานา

81 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

นางลักษิกา แพทย์วงษ์

82 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

นายปรีชา ร่มโพธ์ชี

83 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

นางสาวอารัตน์ แก้วอินทร์

84 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

บ้านป่าไม้สะพานลาว

นางสุรินทร์ อ่วมเจริญ

85 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

บ้านห้วยเสือ

นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์

86 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

บ้านห้วยมาลัย

นางรพิพรรณ สุขอุดมกอบกุล

87 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วัดตะคร้าเอน

นางสาวสุทธิกาญจน์ จันทร์ทอง

88 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วัดป่าถ้าภูเตย

นางสาวธัญวรรณ คาเสาร์

89 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วัดป่าถ้าภูเตย

นางปราณี ชั้นสูง

90 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

สมานคมไทย-ออสเตรเลียน

นางสาวรัชนี กิจสอ

91 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

อนุบาลสังขละบุรี

นางพลูศรี หุน่ ประเสริฐ

92 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

อนุบาลสังขละบุรี

นางกัญญา สุขวิสฎิ ฐ์

93 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านเขาหินตั้ง

นางสมจิตร อาสา

94 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านจันเดย์

นางสาวจณิสตา ตุมรสุทร

95 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านช่องกลิ้งช่องกรด

นางกฤษณา ฉวีรัตน์
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96 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านช่องกลิ้งช่องกรด

นางสาวศิริพร สระทองหน

97 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านช่องด่าน

นางราณี เจนปัญญาวุฒิกลุ

98 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านพุบอน

นางวาสนา คาภา

99 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านยางสูง

นางสาวศิริกานต์ โพธิ์ทอง

100 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านยางสูง

นางสุดารัตน์ สาระ

101 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านยางสูง

นางสาวสิริกรานต์ แก้วทิมบุตร

102 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านสามยอด

นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้า

103 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านหนองแกใน

นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว

104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านหนองแกใน

นางสาวสุชาดา ป้านสะอาด

105 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านหนองขอนเทพพนม

นางวนิดา คาดี

106 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

บ้านหนองตาก้าย

นางสาวนภาพร แซ่จงั

107 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วัดทุง่ มะสัง (มิตรภาพ 9)

นางนาตยา เชิดสูงเนิน

108 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วัดทุง่ มะสัง (มิตรภาพ 9)

นางณัฐชา จันทมัด

109 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วัดทุง่ มะสัง (มิตรภาพ 9)

นางสาวพรรณี ชูแก้ว

110 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วัดทุง่ มะสัง (มิตรภาพ 9)

นางพรพิมล เหมือนริด

111 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

อนุบาลบ่อพลอย

นางสาวช่อทิพย์ บุญไสว

112 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ถ้าปลาวิทยายน

นางอรุณี จิรมหาศาล

113 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

จินดาสินธวานนท์

นายณัฐวุฒิ อุ่นสาโรง

114 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

จินดาสินธวานนท์

นางบุษรา ชินนะราม

115 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

จินดาสินธวานนท์

นางสาวพัทธานันทิอ์ ร ยนต์ชยั

116 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

จินดาสินธวานนท์

นางสาวพัสวรรณ มาตย์แท่น

117 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

จินดาสินธวานนท์

นางศิริพร อุ่นสาโรง

118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

จินดาสินธวานนท์

นายจักรพันธุ์ นาทองไชย

119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

จินดาสินธวานนท์

นางรจนา เชื้อสูง

120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ชุมชนโพนพิทยาคม

นางกองใจ ศิริกลุ

121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ชุมชนโพนพิทยาคม

นางดาราพร บุตรสุวรรณ์

122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

นิคมกุฉนิ ารายณ์หมู่ 2

นางกนกพรรณ พลตื้อ

123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

บุง่ คล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194

นางสาวรัชฎาวรรณ พันธุภา

124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

หนองห้างฉวีวิทย์

นางสุปราณี ชมศิริ

125 สพป.กาแพงเพชร เขต 1

บ้านทรงธรรม

นางอุสภุ รณ์ นาคน้อย

126 สพป.กาแพงเพชร เขต 1

บ้านบึงมาลย์

นายอนันต์ มีสขุ

127 สพป.กาแพงเพชร เขต 1

บ้านประดาเจ็ดรัง

นางสาวศรัณยา ทัพเหลือ
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128 สพป.กาแพงเพชร เขต 1

บ้านประดาเจ็ดรัง

นางศรีไพร คาเทีย่ ง

129 สพป.กาแพงเพชร เขต 1

บ้านประดาเจ็ดรัง

นางสาวเกษร สังคง

130 สพป.กาแพงเพชร เขต 1

บ้านประดาเจ็ดรัง

นางณัฐชาพร อ้นอิน

131 สพป.กาแพงเพชร เขต 1

บ้านพรานกระต่าย

นายสุวรรณโชค เหล่าเขตวิทย์

132 สพป.กาแพงเพชร เขต 1

บ้านศรีไกรลาศ

นางสุธีรา สิงห์คาโล

133 สพป.กาแพงเพชร เขต 1

บ้านสุขขุม ฯ

นางสาวปิยวรรณ พงษ์พิทักษ์

134 สพป.กาแพงเพชร เขต 2

บ้านใหม่เจริญสุข

นายจิรัฎฐ์ ศูนย์จนั ทร์

135 สพป.กาแพงเพชร เขต 2

บ้านท่ามะเขือ

นางสาวจุฑามาศ หมืน่ วงษ์เทพ

136 สพป.กาแพงเพชร เขต 2

บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

นางวารีพร ทัศนศร

137 สพป.กาแพงเพชร เขต 2

บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

นางสาวณิชกานต์ แนวโสภี

138 สพป.กาแพงเพชร เขต 2

บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

นายสมชาย ทัศนศร

139 สพป.กาแพงเพชร เขต 2

บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

นางวิไลลักษณ์ นงนุช

140 สพป.กาแพงเพชร เขต 2

บ้านอุดมทรัพย์

นางศุภาณี นวมิตย์วรานนท์

141 สพป.กาแพงเพชร เขต 2

วัดปริชาราษฎร์บารุง

นางสาวสุวรรณา คงศัตรา

142 สพป.กาแพงเพชร เขต 2

สักงามประชาสรรค์ฯ

นางชญารัศน์ ติ๊พพุง่

143 สพป.ขอนแก่น เขต 1

สนามบิน

นางสุภานันต์ ชาทอง

144 สพป.ขอนแก่น เขต 1

อนุบาลตั้งใจ

นางสาวสายใจ คันธราช

145 สพป.ขอนแก่น เขต 2

บ้านวัวแคน

นางพรนภา กมลปรีดี

146 สพป.จันทบุรี เขต 1

วัดต้นกระบก

นางสาวบุปผา สังข์ลาโพธิ์

147 สพป.จันทบุรี เขต 2

บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

นายกรวีร์ บุตรมะลา

148 สพป.จันทบุรี เขต 2

บ้านทรัพย์เจริญ

นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สขุ

149 สพป.จันทบุรี เขต 2

บ้านทรัพย์สนิ พูน

นางนพรัตน์ เกิดทอง

150 สพป.จันทบุรี เขต 2

มิตรภาพ20

นางสาวสุภาวดี ลี้สกุล

151 สพป.จันทบุรี เขต 2

มิตรภาพ20

นางธาราทิพย์ ทองศรี

152 สพป.จันทบุรี เขต 2

มิตรภาพ20

นางวีชญา หอมถวิล

153 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้ว

นางวีณา รุ่งเรือง

154 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้ว

นางบุญเรือน เกิดสมบูรณ์

155 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้ว

นางนิรมล ผลิพืช

156 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้ว

นางยุพา เบญพงษ์วิมล

157 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้ว

นางสาวพรพรรณ ไชยริปู

158 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้ว

นางจรรยา ยุทธเสรี

159 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้ว

นางศิริญากาญจน์ ศรีขนั แก้ว
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160 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้ว

นางสาวปัทมา สัจจาศิริ

161 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้ว

นางสุขสม แสนเสนะ

162 สพป.จันทบุรี เขต 2

วัดบางสระเก้า

นางบุญลือ ลอยศักดิ์

163 สพป.จันทบุรี เขต 2

ส.ไทยเสรีอตุ สาหกรรม 2

นางสาวเกษร ทาสีแก้ว

164 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

นายธนวัฒน์ ดารงพานิช

165 สพป.ชลบุรี เขต 1

บ้านหนองประดู่

นางสาวสาออย เทพสวัสดิ์

166 สพป.ชลบุรี เขต 1

บ้านหนองประดู่

นางวิภา โชติสนั เทียะ

167 สพป.ชลบุรี เขต 1

บ้านหนองประดู่

นางสาวโสธิดา นาบุญเรือง

168 สพป.ชลบุรี เขต 1

บ้านหนองประดู่

นางสาวจรรยา มีนะพงศ์

169 สพป.ชลบุรี เขต 1

บ้านหนองประดู่

นายอัษฎางค์ สมาวงค์

170 สพป.ชลบุรี เขต 1

บ้านหนองประดู่

นางศันสนา คมน์อนันนต์

171 สพป.ชลบุรี เขต 1

บ้านหัวโกรก

นางพวงเพ็ญ สวัสดีมงคล

172 สพป.ชลบุรี เขต 1

วัดบุญญาราศรี (ตาหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางชุติมา เกษรมาลา

173 สพป.ชลบุรี เขต 1

วัดบุญญาราศรี (ตาหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวประภัสสร พูลผล

174 สพป.ชลบุรี เขต 1

วัดบุญญาราศรี (ตาหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางสมคิด สีหะไตร

175 สพป.ชลบุรี เขต 1

วัดบุญญาราศรี (ตาหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางเกษร กุลฑลบุตร

176 สพป.ชลบุรี เขต 1

วัดบุญญาราศรี (ตาหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางวรรณา อุดมศิลป์

177 สพป.ชลบุรี เขต 1

อนุบาลพุทธยาคม

นางสาวราพึง มิง่ มงคล

178 สพป.ชลบุรี เขต 1

อนุบาลพุทธยาคม

นางปิยวรรณ รัตนสกุลชล

179 สพป.ชลบุรี เขต 1

อนุบาลพุทธยาคม

นางสาวรุ้งระวี เจริญพิทักษ์

180 สพป.ชลบุรี เขต 1

อนุบาลพุทธยาคม

นางสาวลักษมีกานต์ เทีย่ งพิมล

181 สพป.ชลบุรี เขต 1

อนุบาลพุทธยาคม

นางพรรณี สมบูรณ์

182 สพป.ชลบุรี เขต 2

ชุมชนบ้านตลาดท่งเหียง

นายอภิชยั ทองเชื้อ

183 สพป.ชลบุรี เขต 2

บ้านบ่อกวางทอง

นางสุนันต์ วินิจสกุลไทย

184 สพป.ชลบุรี เขต 2

บ้านหนองเสม็ด

นางสาวฉัตรภรณ์ ธนิทธิพันธ์

185 สพป.ชลบุรี เขต 2

บ้านหนองไผ่แก้ว

นางรุ่งอรุณ อิฐงาม

186 สพป.ชลบุรี เขต 2

บ้านหนองไผ่แก้ว

นางวันเพ็ญ ทรงพระนาม

187 สพป.ชลบุรี เขต 2

บ้านหนองไผ่แก้ว

นายสุธี อัมพรศักดิ์

188 สพป.ชลบุรี เขต 2

บ้านหนองไผ่แก้ว

นางรังสิยา สิงห์ครุ

189 สพป.ชลบุรี เขต 2

วัดแหลมแค

นางสาวระพีพรรณ ศรีมงคล

190 สพป.ชลบุรี เขต 2

วัดโคกเพลาะ

นางสาวศุภาภร มงกุฎทอง

191 สพป.ชลบุรี เขต 2

วัดพานทอง

นางสาวนารี ไตรพรม
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192 สพป.ชลบุรี เขต 2

วัดหนองแช่แว่น

นางอัจฉรา สว่างวงค์

193 สพป.ชลบุรี เขต 3

ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

นางสาธิยา เบทส์

194 สพป.ชลบุรี เขต 3

ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

นางสุณี จงเจริญ

195 สพป.ชลบุรี เขต 3

ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

นางอรัญญา คงสาตรา

196 สพป.ชลบุรี เขต 3

ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

นางณัฐวรา ศรีวัฒนะ

197 สพป.ชลบุรี เขต 3

ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

นางรชยา แสงอ่วม

198 สพป.ชลบุรี เขต 3

ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

นางสาวรัชพี บารุงศักดิ์

199 สพป.ชลบุรี เขต 3

ชุมชนบ้านบางเสร่

นายสถาพร พวงแก้ว

200 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านขลอด

นางสาวนภัสวรรณจันทร์ รัศมี

201 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านขลอด

นางอมรา โพธิ์ศรี

202 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทางตรง

นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียร

203 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทางตรง

นายคะนอง มัง่ คง

204 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทางตรง

นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์

205 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทางตรง

นางกรกมล จันทร์สขุ

206 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทางตรง

นายอดิศร บุญล้า

207 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทางตรง

นายสุชาติ ทองสี

208 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทางตรง

นางสาวยินดี ฉ่าสดใส

209 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทางตรง

นางประไพ พรหมประเสริฐ์

210 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางสายทิพย์ บุญญะสัญ

211 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางสาวเอกอนงค์ นิจสุนกิจ

212 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางพรทิพย์ เทพศาสตรา

213 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงสุลดั ดา พรหมลิ

214 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางสาวผึ้งผกา จันทร์ต๊ะยศ

215 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางสาวศศิธร สุขแสวง

216 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางสาววันเพ็ญ ชมภูโคตร

217 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางนิศานาถ คงแคล้ว

218 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางธนัชญา อินบุตร

219 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางสาวจินตนา อุทยานิก

220 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางวรินทร์ แน่นหนา

221 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางสาวณัฐฎรภัฎ สมพงษ์ธรรม

222 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางเยาวรัตน์ ขันทอง

223 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางภัคสกุล มูลอุดม
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224 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางสาวมยุรา วังศิริกลุ

225 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านทุง่ คา

นางสาวจิราภรณ์ นาเมืองรักษ์

226 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านสุรศักดิ์

นางสาวรัติการ ปลั่งบัวแก้ว

227 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านหินวง

นางจินตนา กันเอม

228 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านหินวง

นายไพทูรย์ เสนียศ์ รีสกุล

229 สพป.ชลบุรี เขต 3

บ้านหินวง

นางปรีดา ปฐมนีละ

230 สพป.ชลบุรี เขต 3

วัดเขาโพธิ์ทอง

นางภรภัทร จันทรเสน

231 สพป.ชลบุรี เขต 3

วัดเขาโพธิ์ทอง

นายสุชาติ เปีย่ มทอง

232 สพป.ชลบุรี เขต 3

ห้วยใหญ่

นางนิลมุ ล ประดับพร

233 สพป.ชลบุรี เขต 3

ห้วยใหญ่

นางสุมาลี วอนเมือง

234 สพป.ชลบุรี เขต 3

อนุบาลบางละมุง

นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่

235 สพป.ชลบุรี เขต 3

อนุบาลบ้านบางพระ

นายอุปกิต ทรวงทองหลาง

236 สพป.ชลบุรี เขต 3

อนุบาลบ้านบางพระ

นางสาวผ่องศรี ตันเทียน

237 สพป.ชลบุรี เขต 3

อนุบาลบ้านบางพระ

นางพรรณนภา ทานตะวิริยะ

238 สพป.ชัยนาท

บ้านหนองแค

นางสุรัมภา เครือแสง

239 สพป.ชัยนาท

บ้านหนองแค

นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์

240 สพป.ชัยนาท

วัดเทพรัตนวนาราม

นายวิเชียร พรหมมา

241 สพป.ชัยนาท

วัดโรงวัว

นางสาวรุ่งอรุณ หมูพ่ ยัคฆ์

242 สพป.ชัยนาท

อนุบาลเมืองชัยนาท

นางอรนุช บุญคงมา

243 สพป.ชัยนาท

อนุบาลเมืองชัยนาท

นางสุจนิ ต์ ดีประดิษฐ์

244 สพป.ชัยนาท

อนุบาลเมืองชัยนาท

นางอัจฉิมา อ่อนน้อม

245 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

บ้านนาอินทร์แต่ง

นางภัทรวดี เชื้อโนนแดง

246 สพป.ชัยภูมิ เขต 2

บ้านโพธิ์

นางสมคิด บุพตา

247 สพป.ชัยภูมิ เขต 2

บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี

นายโกศล เดชโนนสังข์

248 สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ภูมิวิทยา

นางพวงพยอม เจียมภูเขียว

249 สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ภูมิวิทยา

นางกิ่งอ้อ ธรรมสมบัติ

250 สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ภูมิวิทยา

นางสาวเพ็ญประภา ประทุมไทย

251 สพป.ชุมพร เขต 1

ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

นางสาวราเพย กาไลแก้ว

252 สพป.ชุมพร เขต 1

ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)

นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล

253 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านกลาง

นางสวนีย์ จุลรักษ์

254 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านทรายขาว

นางสาวดวงกมล แก้วนิม่

255 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวบังอร เทียมจันทร์
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256 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวจารุวรรณ อินทรนิมิตร

257 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นายอนันต์ ทองชู

258 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวฐิติพร แก้วตุ้ม

259 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวนวรัตน์ ทรัพย์อนันต์

260 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาววรรณี สอนสุภา

261 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นายนพพร ศรีทองสุข

262 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางยุพิน จิตดี

263 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาววีรภรณ์ เสนะกูล

264 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางณัฎฐกันย์ เพชรเวียง

265 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวิตรี เสาะไธสง

266 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสุวรรณา เทพเต็ม

267 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวอัมภาพร สงเนียม

268 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาววนิดา บุญชูวงศ์

269 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางราตรี ไชยวรรณ์

270 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวอมรรัตน์ หาญสุวรรณ

271 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวจงรัก รอดภัย

272 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางปิยนุช ยิ้มศรี

273 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวจตุพร ระดาขันธ์

274 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวรักคณา สัมฤทธิ์

275 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวพรภิมล พิษพล

276 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวศศิวิมล ซารัมย์

277 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านร้านตัดผม

นางสาวจอมใจ จันทร์สนิ

278 สพป.ชุมพร เขต 1

บ้านหาดทรายรี

นางสาวสุภาวดี แหล่งหล้า

279 สพป.ชุมพร เขต 2

บ้านในหุบ

นางสาวนิพาภรณ์ ยอดราช

280 สพป.ชุมพร เขต 2

บ้านในหุบ

นางสาวรัตติกาญจน์ ศรีเมือง

281 สพป.ชุมพร เขต 2

บ้านคลองกก

นางสาวเยาวดี ย้อยสวัสดิ์

282 สพป.ชุมพร เขต 2

บ้านคลองกก

นางจารี เทอดพงษ์

283 สพป.ชุมพร เขต 2

บ้านสวนสมบูรณ์

นางสาวเสาวนิต เมียนแก้ว

284 สพป.ชุมพร เขต 2

บ้านสวนสมบูรณ์

นางระพีพรรณ อินทมุณี

285 สพป.ชุมพร เขต 2

บ้านสวนสมบูรณ์

นางสาวอมรา กาฬสมุทร

286 สพป.ชุมพร เขต 2

วัดแหลมปอ

นางอภิรา จันทเวช

287 สพป.ชุมพร เขต 2

วัดท่าทอง

นางสาวอาภรณ์ สวัสดิ์วงศ์
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288 สพป.เชียงราย เขต 1

บ้านแม่ขา้ วต้มท่าสุด

นางอรพินท์ โพรี

289 สพป.เชียงราย เขต 1

บ้านใหม่

นายสุทธิชยั ปอรอ

290 สพป.เชียงราย เขต 1

บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

นางเทียนรัตน์ ธนาคา

291 สพป.เชียงราย เขต 1

บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

นางนวนันท์ สิทธิวงศ์

292 สพป.เชียงราย เขต 1

บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

นางรัตนาภรณ์ โพธิเลิศ

293 สพป.เชียงราย เขต 1

บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

นางรัชฎาวดี จันแก่น

294 สพป.เชียงราย เขต 1

บ้านหนองบัวแดง

นายสมรส ไกลถิ่น

295 สพป.เชียงราย เขต 1

อนุบาลเชียงราย

นายดารงค์ ดีแก้ว

296 สพป.เชียงราย เขต 1

อนุบาลเชียงราย

นางสุพิศ ดีแก้ว

297 สพป.เชียงราย เขต 1

อนุบาลเชียงราย

นางขนิษฐ มณีรัตน

298 สพป.เชียงราย เขต 1

อนุบาลหัวฝาย

นางเกษร แก้วตา

299 สพป.เชียงราย เขต 2

ชุมชนบ้านป่าก่อดา

นางประทินทิพย์ สลีสองสม

300 สพป.เชียงราย เขต 2

ทุง่ ห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา

นายวิชยั ติม้า

301 สพป.เชียงราย เขต 2

บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์)

นางเกศรินทร์ บุญมา

302 สพป.เชียงราย เขต 2

บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์)

นางสาวณัฐกฤตา นรชาญ

303 สพป.เชียงราย เขต 2

บ้านทุง่ พร้าว

นายกฤษณะ อะโน

304 สพป.เชียงราย เขต 2

บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์

นางกัญจนา ยอดกระโทก

305 สพป.เชียงราย เขต 2

บ้านห้วยไคร้

นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา

306 สพป.เชียงราย เขต 2

บ้านห้วยหมอเฒ่า

นายอุดมศักดิ์ สันสมบัติ

307 สพป.เชียงราย เขต 2

ห้วยส้านยาววิทยา

นางสาวปราณี ประยูรคา

308 สพป.เชียงราย เขต 3

บ้านราษฎร์ภักดี

นางสาวมนต์ธิดา ตามัย

309 สพป.เชียงราย เขต 3

บ้านสันทราย

นางสาวอาพัน ดวงแก้ว

310 สพป.เชียงราย เขต 3

บ้านสันทราย

นางราตรี สุตะวงศ์

311 สพป.เชียงราย เขต 3

รัฐราษฎ์วิทยา

นางสาวพุฒิธาดา อุดร

312 สพป.เชียงราย เขต 3

รัฐราษฎ์วิทยา

นางโชติกา มณีภูวนัตถ์

313 สพป.เชียงราย เขต 3

รัฐราษฎ์วิทยา

นางสาวศันสนา ปวกหลวง

314 สพป.เชียงราย เขต 3

รัฐราษฎ์วิทยา

นายวราเมธ อุ่นใจ

315 สพป.เชียงราย เขต 3

รัฐราษฎ์วิทยา

นางสาวยุวดี ศรีทอง

316 สพป.เชียงราย เขต 3

รัฐราษฎ์วิทยา

นางสาวพิกลุ ธุระคา

317 สพป.เชียงราย เขต 3

รัฐราษฎ์วิทยา

นายเอกชัย ใจอ้าย

318 สพป.เชียงราย เขต 3

รัฐราษฎ์วิทยา

นางสาวกัญญภัทร นวลแจ่ม

319 สพป.เชียงราย เขต 3

รัฐราษฎ์วิทยา

นางสาวกิ่งกาญจน์ ฝ่านจิตรชอบ
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320 สพป.เชียงราย เขต 4

บ้านแม่ตากลาง

นายมรกต อนุเคราะห์

321 สพป.เชียงราย เขต 4

บ้านราษฎร์ภักดี

นายปุณณวัฒน์ โพธิ์คง

322 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

แม่โป่งประชาสามัคคี

นางสาวเนตรติกานต์ เทียนเลาแสน

323 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ท่าศาลา

นางสุนิตย์ จันต๊ะวงค์

324 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ท่าศาลา

นางดวงเดือน เฉลยศิลป์

325 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ท่าศาลา

นาวสาววาสนา พวงบุบผา

326 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

นางสาวกรรณิการ์ คาดวงดาว

327 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านแม่หวาน

นางสาวพาวสันต์ วงศ์ไพบูลย์

328 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านแม่หวาน

นางอารัรัตน์ สายสนิท

329 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

นางพัชราภรณ์ ขุนแก้ว

330 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านป่าเหมือด

นางสาวศรีพลอย อุทัย

331 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านป่าเหมือด

นางโสภิต สุทาชัย

332 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านป่าเหมือด

นางกฤติญา แสงแก้ว

333 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านป่าเหมือด

นางดวงเดือน ไชยลังการ์

334 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านป่าเหมือด

นางกุลสิ รา คาใจใส่

335 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

บ้านป่าเหมือด

นางสาวจิราภรณ์ นันตากูล

336 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วัดเมืองสาตร

นางธดาภรณ์ พงษ์ไทย

337 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วัดขะจาว

นางศิราณี โกฎแก้ว

338 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วัดคลองจั่น

นางเบญจวรรณ หาญใจ

339 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

อนุบาลเชียงใหม่

นายประชา รุ่งศิริ

340 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ชุมชนวัดช่อแล

นางสุดฤทัย ฤทธิพิชติ ชัย

341 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านแม่เหียะ

นางสาวกาญจนา เทิดอ้าย

342 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านแม่ปู

นางสาวรพีพร เตมีศักดิ์

343 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านกิ่วเสือ

นางอนอนงค์ พิทักษ์พันธกิจ

344 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านช้างใน

นางสาวอุษณีย์ พันธุมเสน

345 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านศรีงาม

นางชลาลัย แก้วกิริยา

346 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านสะลวงนอก

นางสาวนันทพร ทิพย์พนะ

347 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านหลักปัก

นางสาวหทัยกาณร์ บัวชุม

348 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านหลักปัก

นางสาวทัศนีย์ พิพัฒน์สมุทร

349 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านหลักปัก

นางจิตรขวัญ สุวัฒนพล

350 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

บ้านหลักปัก

นางสาวดลนภา กุณราชา

351 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ชุมชนบ้านเมืองงาย

นางสาวธนพร จั่นเพชร
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352 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ชุมชนบ้านเมืองงาย

นางอัญชลี กาญจนสุวรรณ

353 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ชุมชนบ้านเมืองงาย

นางสาวรัชฎา ดวงใจ

354 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ชุมชนบ้านเมืองงาย

นางอรุณี เล็กพลอย

355 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ชุมชนบ้านเมืองงาย

นางสาวสุชาดา บุญมาลา

356 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ชุมชนบ้านเมืองงาย

บุศรินทร์ อภัยโรจน์

357 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านเชิงดาว

นางนรินทร์ ชิตมินทร์

358 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านเชียงดาว

นางพัชรี อุ่นละออ

359 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านเมืองนะ

นายอนุวัต โปธา

360 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านเมืองนะ

นางสุพิชฌาณย์ อรุณสิทธิ์

361 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านเมืองนะ

นางจีรนันท์ กันป้อ

362 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านแม่แมะ

นางมยุเรศ จิโน

363 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านแม่แมะ

นางสาวยุภาวรรณ มาละใจ

364 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านแม่แมะ

นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุล

365 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านแม่ขา่

นางนันทิวา สมุทร์หอม

366 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านแม่ขา่

นางอุไรวรรณ สุทธไชย

367 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านแม่ขา่

นางสาวอนัญญา กันสีนวล

368 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านแม่คะ

นางศรีไพร ธรรมวาทิตย์

369 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านแม่คะ

นายณัฐกิตติ์ กันทะศร

370 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านแม่ป๋าม

นางมลิวรรณ เวชศาสตร์

371 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านทุง่ ข้าวพวง

นางสมศรี อายุมนั่

372 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านทุง่ ข้าวพวง

นางสาวสุวนา ขัดเงางาม

373 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านปางสัก

นายสิณมหัฒฆ์ มณีรัตน์พร

374 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านปางสัก

นางวรากร ขวัญสุวรรณ

375 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านม่วงชุม

นางอรุณี ต๊ะน้อย

376 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านม่วงชุม

นางสาวชลลดา วงค์ดาว

377 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านรินหลวง

นายสาราญ ทุนผล

378 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านรินหลวง

นางรัตนา บัณฑิตเอกตระกูล

379 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านสันทรายคองน้อย

นางสายสุณี อินจันทร์

380 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

บ้านห้วยกลาง

นายเกษม ไทยเจริญ

381 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

มิตรมวลชนเชียงใหม่

นางสาวยนัฐทพร ชื่นชอบ

382 สพป.เชียงใหม่ เขต 6

บ้านสามสม

นายอดิศร องอาจ

383 สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ศรีจอมทอง

นางสาวธนัญชนก แกจ่าม
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384 สพป.ตรัง เขต 1

ไทรงาม

นางกาญจนา เกิดบางนอน

385 สพป.ตรัง เขต 1

ไทรงาม

นางชาลี เทศนอก

386 สพป.ตรัง เขต 1

ไทรงาม

นางสุนีย์ พันธุ

387 สพป.ตรัง เขต 1

ไทรงาม

นางระเบียบ คงฉาง

388 สพป.ตรัง เขต 1

ต้นบากราษฏร์บารุง

นางลดาวัลย์ พรศิริวงศ์

389 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านเกาะปุด

นางเพ็ญพรรณ นวลหนูปล้อง

390 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านเกาะปุด

นางเพ็ญนภา สิกขาจารย์

391 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านเกาะปุด

นางโสพิศ จันทรแสงทอง

392 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านเกาะปุด

นางสาวทิวาพร ทวิสวุ รรณ

393 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านเกาะปุด

นางวชิรญาณ์ อินทรสาม

394 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านแหลม

นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน

395 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านในควน

นางเพ็ญพโยม อุ้ยเอ้ง

396 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นางวนิดา พรหมชู

397 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นางพวงทิพย์ ศรีสว่าง

398 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นายวสันต์ อักษรทอง

399 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นางณิชากร ศรสงวนสกุล

400 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นางอุไร เชยชื่นจิตร

401 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นายพลกฤต หัสสะโร

402 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นางสาววนัชฎา ซุ่ยล่อย

403 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นางนงรัตน์ สือสืบ

404 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นางสาวสภาวดี ลิ้มฉุ้น

405 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านไร่พรุ

นางปราณี อยู่เย็น

406 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านทุง่ มะขามป้อม

นายพรนิรัตน์ ลีสรุ พงศ์

407 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านยูงาม

นางยินดี ชัยรัตน์

408 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านยูงาม

นางสุวรรณี รอดสวัสดิ์

409 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านหนองเจ็ดบาท

นายเวชยันต์ สรรพเศียร

410 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านหนองชวด

นายเอกทัศ เดชอรัญ

411 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านหนองหว้า

นางเกศินี ลิ่มวัน

412 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านหนองหว้า

นางสาวนิพัทธา ปลอดทอง

413 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านหนองหว้า

นางสาวปฐมมาพร สร้อยระย้า

414 สพป.ตรัง เขต 1

บ้านหนองหว้า

นางสมญา เก้าเอี้ยน

415 สพป.ตรัง เขต 1

วัดนางประหลาด

นางอาภรณ์ ศิลปเฉลิม

36
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

416 สพป.ตรัง เขต 1

วัดนางประหลาด

นางเย็นฤดี สีหมาน

417 สพป.ตรัง เขต 1

วัดนางประหลาด

นางอัมพร รอดคืน

418 สพป.ตรัง เขต 1

วัดนานอน

นายสมโชค ซุ่นอื้น

419 สพป.ตรัง เขต 1

วัดนานอน

นางมาลี ราชภิรมย์

420 สพป.ตรัง เขต 1

วัดนานอน

นายอิสระ หนูชู

421 สพป.ตรัง เขต 1

อนุบาลตรัง

นางณัฐพร โบสะอิ

422 สพป.ตรัง เขต 1

อนุบาลตรัง

นางดารา ชูสงั ข์

423 สพป.ตรัง เขต 1

อนุบาลตรัง

นางบุญยรัตน์ จันดี

424 สพป.ตรัง เขต 2

บ้านเกาะเคี่ยม

นายธีระพงษ์ ปานทอง

425 สพป.ตรัง เขต 2

บ้านพระม่วง

นางหนึง่ หทัย ปานทอง

426 สพป.ตรัง เขต 2

วัดควนไทร

นางจุธาทิพย์ ซุ่นอื้อ

427 สพป.ตรัง เขต 2

ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

นางอุษา สินกั้ง

428 สพป.ตราด

บ้านไม้รูด

นางจารุณี จันมี

429 สพป.ตราด

บ้านคลองประทุน

นางอมรรัตน์ จิตรจันทึก

430 สพป.ตราด

บ้านคลองประทุน

นางสร้อยสุดา แสบงบาล

431 สพป.ตราด

บ้านคลองประทุน

นางสาวปิยวรรณ กระทงยาม

432 สพป.ตราด

บ้านคลองมะนาว

นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร

433 สพป.ตราด

บ้านคลองมะนาว

นางมาติกา สิงห์ฝนั

434 สพป.ตราด

บ้านคลองมะนาว

นางสาวนที แสงจันทร์

435 สพป.ตราด

บ้านคลองมะนาว

นางสาวสุธาสินี วิเศษฤทธิ์

436 สพป.ตราด

วัดฆ้อ

นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุข

437 สพป.ตราด

อนุบาลวัดคลองใหญ่

นางจตุพร ศรีสรวล

438 สพป.ตราด

อนุบาลวัดคลองใหญ่

นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์

439 สพป.ตราด

อนุบาลวัดคลองใหญ่

นางสยาม รุ่งหิรัญวัฒน์

440 สพป.ตราด

อนุบาลวัดคลองใหญ่

นางอนิชา บุน้ กี้

441 สพป.ตาก เขต 1

อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

นางสายสวาท ปัญญางาม

442 สพป.ตาก เขต 1

อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

นางสาวฬฎาวรรณ เกสร

443 สพป.ตาก เขต 1

อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

นางวชรพร บุญพิทักษ์

444 สพป.ตาก เขต 1

บ้านวังประจบ

นางสาวเกตุศิริ ภักดิสยั

445 สพป.ตาก เขต 1

บ้านวังประจบ

นางสาวศรีสมร บารุงศรี

446 สพป.ตาก เขต 1

บ้านวังประจบ

นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์

447 สพป.ตาก เขต 1

บ้านวังประจบ

นางวชิตา แพ่งสุภา
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448 สพป.ตาก เขต 1

บ้านแม่ระวานสองแคว

นางสินทร บัวติ๊บ

449 สพป.ตาก เขต 2

ไทยรัฐวิทยา 61

นางฉันทนา มุน่ อินต๊ะ

450 สพป.ตาก เขต 2

บ้านเจดียโ์ คะ

นางเกษมณี เหลือสุข

451 สพป.ตาก เขต 2

บ้านน้าดิบ

นางดวงแก้ว พัดขา

452 สพป.ตาก เขต 2

บ้านน้าดิบ

นางจินตนา เพ็งสอน

453 สพป.นครนายก

บ้านคลอง 31

นายสาลี ศรแก้ว

454 สพป.นครนายก

วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)

นางทัตชญา ระษารักษ์

455 สพป.นครนายก

วัดคีรีวัน

นางปริยากร บันดาล

456 สพป.นครนายก

วัดดอนยอ

นางชยาภรณ์ พานนิล

457 สพป.นครนายก

วัดปากคลองพระอาจารย์

นางสาวศิริพัชร์ พนมพร

458 สพป.นครนายก

วัดวังไทร

นางสาวเพ็ญนภา บุญตา

459 สพป.นครนายก

วัดวังไทร

นางสาวสุวนิตย์ คูณหอม

460 สพป.นครนายก

วัดวังไทร

นางวราภรณ์ สว่างสุข

461 สพป.นครนายก

วัดสบกเขียว

นายชัยวัฒน์ วังเวชช์

462 สพป.นครนายก

อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางสาวช่อทิพย์ น้าทอง

463 สพป.นครนายก

อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางสมใจ เดชสนอง

464 สพป.นครนายก

อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์

465 สพป.นครนายก

อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล

466 สพป.นครนายก

อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางสาลี จันทร์ลอย

467 สพป.นครนายก

อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางจินตนา ดวงรัศมี

468 สพป.นครปฐม เขต 1

บ้านหนองงูเหลือม

นางสาวสร้อยฟ้า มาศภากร

469 สพป.นครปฐม เขต 1

วัดรางปลาหมอ

นางสมควร ปิน่ ทอง

470 สพป.นครปฐม เขต 1

วัดรางปลาหมอ

นางบุญเตือน แพรรัตร์

471 สพป.นครปฐม เขต 1

วัดรางปลาหมอ

นางเพ็ญนีต์ อนุชติ อารมณ์

472 สพป.นครปฐม เขต 1

วัดรางปลาหมอ

นางจรินทร์ ขุนวิเศษ

473 สพป.นครปฐม เขต 1

วัดหนองศาลา

นางสาวนุชนารถ ศรีจนั ทร์อนิ ทร์

474 สพป.นครปฐม เขต 1

วัดหนองศาลา

นายสุวรรณ วงศ์สวุ รรณ

475 สพป.นครปฐม เขต 1

วัดหนองศาลา

นางวัลยา แสงสวัสดิ์

476 สพป.นครปฐม เขต 2

บ้านปางประแดง(เลาหดิลกราษาร์) นางลัดดาวัลย์ ตันเสถียร

477 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดเกาะแรต

นางสุกญ
ั ญา นิพิวรรณ์

478 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดเกาะแรต

นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์

479 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดเกาะแรต

นางศศิกานต์ มะคาแป้น
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480 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดเกาะแรต

นางสาวดวงกมล ริยะบุตร

481 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดใหม่สคุ นธาราม(ปิน่ รัตนราษฎร์) นางศศิญาภรณ์ คามหา

482 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดใหม่สคุ นธาราม(ปิน่ รัตนราษฎร์) นางสาวอริชา ม่วงสอน

483 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดไทร (สินศึกษาลัย)

นางสนทนา คุ้มรักษา

484 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดไทร (สินศึกษาลัย)

นางสาวอรนภา ปักกะสัง

485 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดไทร (สินศึกษาลัย)

นางนฤมล สาลีเวียง

486 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดไทร (สินศึกษาลัย)

นางพรพิมล ชูวงศ์วาน

487 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดไผ่หูชา้ ง

นางสาวจารุวรรณ คงวิเชียร

488 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

นางนุชนาจ ทาบิดา

489 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

นางสาวเสาวลักษณ์ นาคคา

490 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดวังน้าขาว

นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดา

491 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดวังน้าขาว

นางสาวนันทพร ขาวใจผ่อง

492 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดวังน้าขาว

นางณิศราพร นวลกลับ

493 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดวังน้าขาว

นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์

494 สพป.นครปฐม เขต 2

วัดวังน้าขาว

นางสาวหัฐญา เสาร์ทอง

495 สพป.นครพนม เขต 2

บ้านแค

นางสาวแก้วตา พิมพ์พงษ์

496 สพป.นครพนม เขต 2

บ้านโพนสวรรค์

นายครองชัย สุวรรณมาโจ

497 สพป.นครพนม เขต 1

บ้านกุตาไก้

นางดวงนภา โคตรวงศ์

498 สพป.นครพนม เขต 1

บ้านกุรุคุ

นางทัศนีย์ จ้องสาระ

499 สพป.นครพนม เขต 2

บ้านคาเตย

นางระเบียบ สุวรรณมาโอ

500 สพป.นครพนม เขต 2

บ้านดอนกลาง

นายเทพสิทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์

501 สพป.นครพนม เขต 1

บ้านดอนข้าวหลาม

นายวโรดม เพชรมุข

502 สพป.นครพนม เขต 2

บ้านนาข่าท่า

นายสมบูรณ์ วงษาพัฒน์

503 สพป.นครพนม เขต 1

สุนทรวิจติ ร(บารุงวิทยา)

นางอัตถิยา วารี

504 สพป.นครราชสีมา เขต 1

โพธารามพิทยาคม

นางสาววันเพ็ญ มุง่ เอื้อมกลาง

505 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านระกาย

นายธานี สาเร็จศิลป์

506 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านระกาย

นางสาวจริยา โคขุนทด

507 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านระกาย

นางสาวสงวน กุ๊กสันเทียะ

508 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง

509 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางจิโรจ พิทยธาราธร

510 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางวันทนา เหิดขุนทด

511 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางถวัลย์ ทอนเกาะ
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512 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางชลิดา วิชชุเวทิน

513 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางสายใจ กล่อมปัญญา

514 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นายสมาน ทบวอ

515 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางสาวนิภา พุทธรา

516 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางสาววิลาวัณย์ ชุนเกาะ

517 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางวนิดา รักษ์สจุ ริต

518 สพป.นครราชสีมา เขต 1

บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง

นางปิยนันท์ พัฒนพงศ์สนั ติ

519 สพป.นครราชสีมา เขต 1

วัดสระแก้ว

นายอนุวัฒิ ศรีสระน้อย

520 สพป.นครราชสีมา เขต 2

เทียมนครวิทยา

นายอธิวัฒน์ ธนกิจเสถียรชัย

521 สพป.นครราชสีมา เขต 2

เทียมนครวิทยา

นายสาเริง กลอนโพธิ์

522 สพป.นครราชสีมา เขต 2

เทียมนครวิทยา

นางลักนภา กลอนโพธิ์

523 สพป.นครราชสีมา เขต 2

ชุมชนบ้านทับสวาย

นายวิษณุพงษ์ แปลกผักแว่น

524 สพป.นครราชสีมา เขต 2

ชุมชนบ้านทับสวาย

นางสาวรุ่งทิพย์ จาเนียรกูล

525 สพป.นครราชสีมา เขต 2

ชุมชนบ้านทับสวาย

นางจรรยา ปักการะโต

526 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านกอกวิทยา

นางสุภัตรา ทศานนท์

527 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านกอกวิทยา

นายปรารม เกริ่นกระโทก

528 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านกอกวิทยา

นางนิรันดร์ อธิพรหม

529 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านคลองสารเพชร

นายพิเชษฐ์ โคนกระโทก

530 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านคลองสารเพชร

นางนิสรา เขียนสุวรรณ

531 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านซับตะคร้อ

นางฐิติกมล เกียรติวีราภรณ์

532 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านซับตะคร้อ

นางแพรพิไล มากพันธ์

533 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านซับตะคร้อ

นางพรรษา ชวนสุข

534 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านซับตะคร้อ

นายวัชพล พระไตรยะ

535 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านซับตะคร้อ

นายมานะ ถ่อนสันเทียะ

536 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านด่านเกวียน

นางอรทัย แก้วอาจ

537 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านบุกระโทก

นางณัฐชยา ศิริสวัสดิ์

538 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านพระนารายณ์

นางอรวรรณ พระไตรยะ

539 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านพระนารายณ์

นางสาวสุพรรณา อินทะวัน

540 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองกระทุม่

นางสาวพะเยาว์ ผลุงกระโทก

541 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางสุพรรนณี วิมลธรรม

542 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางอรวรรณ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์

543 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางบุษรา หินเหล็ก
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544 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกลู

545 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางชญาดา ไชยสงค์

546 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางสาวณิชาภัทร จักรแก้ว

547 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางสาวนิษรา แจ่มจารัส

548 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นายณรงค์ วงษานนท์

549 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางจุฑารัตน์ คงนันทะ

550 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางสาวดวงใจ จันทร์แสง

551 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางณัฐวลัญช์ เริ่มสกุลชัย

552 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางสาวฐิติชญา ขันทะวงค์

553 สพป.นครราชสีมา เขต 2

บ้านหนองหัวแรด

นางธัณย์จริ า ลีนามวงษ์ธนัน

554 สพป.นครราชสีมา เขต 2

วัดหนองบัวยอดแก้ว

นางศิริพร โม่มกลาง

555 สพป.นครราชสีมา เขต 3

บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์)

นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทก

556 สพป.นครราชสีมา เขต 3

บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์)

นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ

557 สพป.นครราชสีมา เขต 4

บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ์)

นางสาวหทัยรัตน์ เทพทอง

558 สพป.นครราชสีมา เขต 4

บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ์)

นางรัตนา ศรีจาปา

559 สพป.นครราชสีมา เขต 4

บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ์)

นางสาวมณเฑียร รื่นวิชา

560 สพป.นครราชสีมา เขต 4

บ้านมะค่างาม

นายขวัญชัย พรมแสน

561 สพป.นครราชสีมา เขต 4

บ้านมะค่างาม

นายประเสริฐ วงษ์แสน

562 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านเมืองนาท

นางบุญเหลือ กระจ่างโพธิ์

563 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านแปรง

นางลาปาง ฉายชูวงษ์

564 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านโตนดพูนผลวิทยา

นางสาวธนัญญา ทะยอมใหม่

565 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านโนนเมือง

นางมาลี ขันขะ

566 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านซับพลู

นางสาวกฤตศราภรณ์ ถวายชัย

567 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านซับพลู

นางสาวแสงอรุณ แสงโชติ

568 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านซับพลู

นางสาวกรรณิการ์ สายสนอง

569 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านซับพลู

นางเตือนใจ แสงสีแก้ว

570 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านตลุกชั่งโค

นายบัณฑิต ตรีกลางดอน

571 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านทานบพัฒนา

นางสาวรัตนาภรณ์ จงนอก

572 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านทานบพัฒนา

นายจันทรวัทน์ ศรีเพชร

573 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านทานบพัฒนา

นางปริยาพร ฉิมสันเทียะ

574 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านทานบพัฒนา

นางสาวสุดารัตน์ บาขุนทด

575 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านพันดุง

นางสาวอิงค์กมล อินทรปราณีกลู
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576 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านพันดุง

นางอรุณ เยาวนารถ

577 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านพันดุง

นางกนกวรรณ ไตรพนม

578 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านวัง (สายอนุกลู )

นางดวงนภา โทนโคกสูง

579 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านวัง (สายอนุกลู )

นางสาวตะเพียรทอง รักษากุล

580 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านวัง (สายอนุกลู )

นางพัธยา แลจะบก

581 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านหนองปรือ

นางสาวบุษรินทร์ ดวงเพ็ชร

582 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านหนองหอย

นางทองยุ่น แดงสูงเนิน

583 สพป.นครราชสีมา เขต 5

บ้านห้วยน้าเค็ม

นางพิมพ์วรา ทองโม้คาทรัพย์

584 สพป.นครราชสีมา เขต 7

บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

นางสาวอุษณีย์ ประทุม

585 สพป.นครราชสีมา เขต 7

บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

นายศิริพงษ์ ลุ่มกลาง

586 สพป.นครราชสีมา เขต 7

บ้านขุยวิทยา

นางละเอียด เกียรตินามวิชยั

587 สพป.นครราชสีมา เขต 7

บ้านขุยวิทยา

นางมะยาลา สุดรัมย์

588 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วัดคันนาราม

นางสุพัฒนา จันทร์เสน

589 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วัดศรีมงคล

นางอมรรัตน์ จินต์นุพงศ์

590 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ท่าศาลา

นายธนวัฒน์ มีศรี

591 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

บ้านปลายทอน

นางสาวอรพิน จิตต์อารีย์

592 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

บ้านปลายทอน

นางสาวปุณยวียร์ เสือแก้ว

593 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

วัดโมคลาน

นางมณฑาทิพย์ ณ วังอ่าง

594 สพป.นครสวรรค์ เขต 1

วัดนากลาง

นางศิริกานต์ แจ้งคา

595 สพป.นครสวรรค์ เขต 1

อนุบาลเก้าเลี้ยว

นางสาวมนต์ตา บาเทิง

596 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านเขาแม่กระทู้

นางสาวรังสินันท์ จุ้ยดอนกลอย

597 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองไทร

นางสาวสุภมาศ พานทอง

598 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองไทร

นางสาวกัญญารัตน์ ชงวิชยั

599 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองไทร

นางยุวดี แสงศรีธูป

600 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองไทร

นางน้าอ้อย จันทร์ศิริ

601 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองไทร

นางจิตรา กระต่ายทอง

602 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองไทร

ว่าทีร่ ้อยตรีนิพล แสงศรีธูป

603 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองสมบูรณ์

นางสาวทิพวรรณ สุพันธ์

604 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองสมบูรณ์

นางวัชราภรณ์ ยอดตลาด

605 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองสมบูรณ์

นางภัทรวดี สีขา

606 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองสมบูรณ์

นางสุทธินี นาคสังข์

607 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านคลองสมบูรณ์

นางสาวสุฑารัตน์ กองจิว
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608 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

บ้านหนองละมาน

นายประวิทย์ ไหมทอง

609 สพป.นครสวรรค์ เขต 3

บ้านเขาดิน

นางสาวอรอุมา คาประกอบ

610 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางพัชรี คาจันทร์

611 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา

612 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวพรทิพย์ ชัยภูมิ

613 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวรัชนี ศรทับทิม

614 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวศศิธร หนูทอง

615 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวบุษบา สร้อยทอง

616 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวไมตรี ทองมี

617 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางวาสนา คาปินตา

618 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางสาววราพร เชื้อหมอดู

619 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวธนพร ไชยประเสริฐ

620 สพป.นนทบุรี เขต 1

วัดเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวสมบัติ กันนิม่

621 สพป.นนทบุรี เขต 2

ชุมชนวัดไทรน้อย

นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศ

622 สพป.นนทบุรี เขต 2

วัดเชิงเลน

นางวันเพ็ญ จุลกิ พงศ์

623 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางสาวฮาสือนะ ดาระนิบง

624 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางสาวเย็นฤดี คงมณี

625 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางสาวเจ๊ะอามีนะห์ สาและ

626 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางสาวมัสกะห์ มะแซ

627 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางสุวิมล สะอะ

628 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นายสุเมธ วงศ์ประชุม

629 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางสาวอัสหน๊ะ มะลี

630 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นายเปาซี อาบู

631 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางซากีนา สาริกะ

632 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางฮายาติ แมแลแมง

633 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางวนิดา ตาเยะ

634 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางรูกซี ๊ะ สะโต

635 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นายมะสะกรี หะมะ

636 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นายอิสสะมาแอ หะยีมะลี

637 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางสาวยุพยงค์ นวลจันทร์

638 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางอิลฮัม แวมะนอ

639 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นางนูละมา ชาติวัฒนธาดา

43
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

640 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นายคัยดี โต๊ะเตียะ

641 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านกลูบี

นายบุญสืบ กล่ามาศ

642 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านคอลอกาแว

นางลักขณา สัมภาวนะ

643 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านคอลอกาแว

นางแซเด๊าะ แลรอซา

644 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านคอลอกาแว

นายอับดุลรอมัน แลรอซา

645 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านคอลอกาแว

นางสาวลัลฮูดา ดือราแม

646 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านคอลอกาแว

นางสาวพรรณี หนูพันธ์

647 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านคอลอกาแว

นางกอมารียะ๊ ห์ โดมิ

648 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านคอลอกาแว

นางสาวอาร์อเี ซาะ กะดี

649 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านบือแนนากอ

นางสีตีบือเสาะ สะโต

650 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านบือแนนากอ

นายซายดี กาซอ

651 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านบือแนนากอ

นางสาวคอบือเสาะ สะแต

652 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านบือแนนากอ

นางสาวสากีนะห์ วามิง

653 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านบือแนนากอ

นางฮาบีบ๊ะ แลแม

654 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านบือแนนากอ

นางสาวนูรียะห์ แวบือราเฮง

655 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านรามา

นางสาวเสาวนีย์ แดงเอียด

656 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านรามา

นางสาวภัคโศภิณ เนตินาถสุนทร

657 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านรามา

นางสาวไซตง ดือเร๊ะ

658 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านรามา

นางจินตนา ยอดจันทร์

659 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านรามา

นายฮัยซุลดีน ยายอ

660 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านรามา

นายวรพจน์ สุวรรณพงศ์

661 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านลาเมาะ

นางกิตติมา ไหรเจริญ

662 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านลูโบ๊ะบาตู

นางอนิสา ปะดอ

663 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านลูโบ๊ะบาตู

นางคอดีเย๊าะ มะเกะ

664 สพป.นราธิวาส เขต 1

บ้านหัวเขา

นางซูบายดะ ยอมใหญ่

665 สพป.นราธิวาส เขต 1

สว่างวัฒนา

นายมูฮามัดอัสรี มูหนะ

666 สพป.นราธิวาส เขต 2

บ้านบือแนนากอ

นางสาวอาแอเสาะ บอเต๊าะ

667 สพป.นราธิวาส เขต 2

บ้านบือแนนากอ

นางสาวนาซีฮะ แต

668 สพป.นราธิวาส เขต 2

วัดประดิษฐ์บุปผา

นางปรีดา เมฆรัตน์

669 สพป.นราธิวาส เขต 2

วัดประดิษฐ์บุปผา

นางปราณี หล่ายหมู่

670 สพป.นราธิวาส เขต 2

วัดประดิษฐ์บุปผา

นางพีรยา คงประเสริฐ

671 สพป.นราธิวาส เขต 2

วัดประดิษฐ์บุปผา

นางลมุล บุตรจีน
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672 สพป.นราธิวาส เขต 3

บ้านไอสะเตียร์

นายบาซมัน มะแซ

673 สพป.นราธิวาส เขต 3

บ้านกาลิซา

นางสาวแอเส๊าะ มาแย

674 สพป.น่าน เขต 1

ชุมชนบ้านนาหลวง

นางรัตนาพันธ์ พลธนะ

675 สพป.น่าน เขต 1

นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางปัทมาพร กนกน้อยหมอ

676 สพป.น่าน เขต 1

บ้านดู่พงษ์

นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์

677 สพป.น่าน เขต 1

บ้านน้าแก่นกลาง

นางลมัย นุสภุ ะ

678 สพป.น่าน เขต 1

บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจกิ รณ์

679 สพป.น่าน เขต 1

บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

นางสาววัชราภรณ์ แก้วศรีวงค์

680 สพป.น่าน เขต 1

บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

นางภรีวรรณ ศรีจิว

681 สพป.น่าน เขต 1

บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

นางอานวย นุสภุ ะ

682 สพป.น่าน เขต 1

บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

นายณฐกร วรรณวัตน์

683 สพป.น่าน เขต 1

บ้านห้วยไฮ

นางสาวธัญญ์กมน นุสภุ ะ

684 สพป.น่าน เขต 1

ภูเค็งพัฒนา

นายสุชานันท์ มาเฟือง

685 สพป.น่าน เขต 2

เพียงหลวง 7 ฯ

นางเวณิ กัลยาวงค์

686 สพป.น่าน เขต 2

บ้านเปีย่ งซ้อ

นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎี

687 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาวอรนงค์ อักขระ

688 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาวพัชรา ธรรมกุล

689 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาวศิริพร เขื่อนอ้น

690 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางพรทิพย์ ยาวิไชย

691 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางทิพวรรณ เจ๊ะวงศ์

692 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาวฐาปนีย์ คาอ้าย

693 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาวรังสิมา อุ่นใจ

694 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาวอภิญญา แปงต่อม

695 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาววรรณภา อาทิตย์

696 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาวปฏิญญา กาบคา

697 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นายอดิสร อินสาร

698 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาวชัญญานุช มาณกิจ

699 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางสาววาสนา มีบุญ

700 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นายประทีบ คาตัน

701 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางนันทนา สิทธิไชยนุกลู

702 สพป.น่าน เขต 2

บ้านบ่อหยวก

นางณัฐธินียา ปราบสงบ

703 สพป.น่าน เขต 2

บ้านปรางค์

นางปิยฉัตร สุทธหลวง

45
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

704 สพป.น่าน เขต 2

บ้านปางหก

นายโชติชยั พัฒน์ สัตตคุณากร

705 สพป.น่าน เขต 2

บ้านสบปืน

นายชยกร บุญมา

706 สพป.น่าน เขต 2

บ้านห้วยโถ๋น

นางสาวศิริภัชรพร ใบยา

707 สพป.น่าน เขต 2

บ้านห้วยโถ๋น

นางรัชณีพร จันทมาศ

708 สพป.บึงกาฬ

บ้านหัวแฮต

นายปริญญา ถาอุปชิต

709 สพป.บึงกาฬ

อนุบาลศรีวิไล

นางสาวสุพัตรา ศรีตระบุตร

710 สพป.บึงกาฬ

อนุบาลศรีวิไล

นางสาวดรุณี นันทา

711 สพป.บึงกาฬ

อนุบาลศรีวิไล

นางเยาวรัตน์ สมบัตติดี

712 สพป.บึงกาฬ

อนุบาลศรีวิไล

นางสาวมณีรัตนา ถาจ๋าจั้น

713 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

บ้านโคกวัด

นางจันทิมา เย็นทรัพย์

714 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

บ้านกระเดื่อง

นางสุชญา ภะคะโต

715 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

บ้านหนองโสน

นางอนุรี ดีรัมย์

716 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

วัดสว่างบูรพา

นางนพวรรณ อาจสม

717 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

วัดหนองกระทุม่

นางดอกอ้อ แซกรัมย์

718 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

วัดหนองปล่อง

นางสาวกุหลาบ ปานกลาง

719 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

วัดหนองปล่อง

นางณัฐสุดา นาราช

720 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

สะแกโพรงอนุสรณ์

นางสาวสุภาวดี คิดรัมย์

721 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

บ้านโคกเขาพัฒนา

นายเสนอ ไทยแท้

722 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

บ้านโนนสมบูรณ์

นางปริญภรณ์ อุไรรัมย์

723 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

บ้านโนนสมบูรณ์

นายบุญนาค อุไรรัมย์

724 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

บ้านโสกแต้

นายวีระศักดิ์ ยืนยั่ง

725 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

บ้านโสกแต้

นางสิริวิมล เจริญนาม

726 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

บ้านละกอ

นางสุภาพ กันยายน

727 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

บ้านละกอ

นางสุวรรณี ชิณภา

728 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นางสารภี สงวนนาม

729 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นางอ้อมเดือน แสนศึก

730 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นางสาวธิดารัตน์ โพธิขา

731 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้า

732 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นางสาวสุภัทตรา กองโพธิ์

733 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

อนุบาลสตึก

นางศรีวิภา แถวนาธุม

734 สพป.ปทุมธานี เขต 1

ชุมขนวัดเสด็จ

นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์

735 สพป.ปทุมธานี เขต 1

ชุมชนวัดเสด็จ

นางสุธาสินี สืบสิงห์
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736 สพป.ปทุมธานี เขต 1

ชุมชนวัดไก่เตี้ย

นางบุญรัตน์ บุญยศ

737 สพป.ปทุมธานี เขต 1

ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ

นางสาวดุษฎี ทองชมภูนุช

738 สพป.ปทุมธานี เขต 1

ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ

นางบุสญา อิ่มแก้ว

739 สพป.ปทุมธานี เขต 1

ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ

นางสาวสุปราณี วัฒนา

740 สพป.ปทุมธานี เขต 1

ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ

นางสาวอรอนงค์ ผิวชา

741 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเทียนถวาย

นางสาวนิภาพรรณ เงินประกอบ

742 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเทียนถวาย

ว่าที่ ร.ต.ธนารัตษ์ ชาญชัยสิทธิ์

743 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเทียนถวาย

นางสาวรัตนา เต๋มิจะ๊

744 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเทียนถวาย

นายสมศักดิ์ อัมพรวิสทิ ธิ์โสภา

745 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเทียนถวาย

นางสว่างจิต ครุพานิช

746 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเทียนถวาย

นางสาวอัจฉรา อินทรกฤษณ์

747 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเนกขัมมาราม

นางนันธิดา ภูมิฐานนท์

748 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเนกขัมมาราม

นางมาเรียม สุโง๊ะ

749 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเนกขัมมาราม

นางสาวสาเนียง นิมา

750 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเนกขัมมาราม

นางสาวสุมาลัย วาแสนดี

751 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดเนกขัมมาราม

นายชาญณรงค์ ยุ่นสมาน

752 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดฉาง

นายนที กอบการนา

753 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดฉาง

นางสาวชนม์นิภา พลอยเสงี่ยมพงษ์

754 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดฉาง

นางสาวนันดา นาทันรีบ

755 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดฉาง

นางดุษฎี แจ่มศิริ

756 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดท้ายเกาะ

นางสาวอรวรรณ บรรพต

757 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดท้ายเกาะ

นางสาวราพึง พิงผักแว่น

758 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดท้ายเกาะ

นางสาววิชญาดา มีเค้า

759 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดท้ายเกาะ

นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล

760 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดท้ายเกาะ

นางสาวปรวรรณ์รัตน์ พิมพรม

761 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดพืชนิมิต

นางอัชราวรรณ ขาวลา

762 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดพืชนิมิต

นางดุษณีย์ ปลั่งกลาง

763 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดสะแก

นางสาวปัญญา ด้วงท้วม

764 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดสะแก

นายเสนอ เจริญธรรม

765 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดสะแก

นางติภาพร พัชรานุกลุ การ

766 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดสะแก

นางบุญอาภา สุขบรรเทิง

767 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดสามัคคิยาราม

นายชูศักดิ์ ชัยวิชู

47
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

768 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดสุทธาวาส

นางสาวสุกญ
ั ญา ภูบาล

769 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดสุทธาวาส

นางสาวลัดดา ผาดไพบูลย์

770 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดสุทธาวาส

นางเรณู สถิรวุฒิพงศ์

771 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดหงส์ปทุมาวาส

นางกาญจนา จันทร์เอียด

772 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดหงส์ปทุมาวาส

นางรุ่งนภา ขามาก

773 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดหงส์ปทุมาวาส

นายไชยญาณ บุญยศ

774 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดหงส์ปทุมาวาส

นางณัฐะยาน์ โพธิ

775 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดหงส์ปทุมาวาส

นางนิยะดา คุณมาศ

776 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดหงส์ปทุมาวาส

นางศยามล ฐิตะยารักษ์

777 สพป.ปทุมธานี เขต 1

วัดอู่ขา้ ว

นางอุมากร อ้อยตาล

778 สพป.ปทุมธานี เขต 1

สังข์อ่าวิทยา

นางสมศร๊ วิไลศรี

779 สพป.ปทุมธานี เขต 2

ชุมชนวัดทาเลทอง

นางจารรุวรรณ ผุดเพชรแก้ว

780 สพป.ปทุมธานี เขต 2

ชุมชนวัดทาเลทอง

นางสาวกัญญาพัชร จุลสุวรรณ

781 สพป.ปทุมธานี เขต 2

ชุมชนวัดทาเลทอง

นางสกุณา ชาลีดี

782 สพป.ปทุมธานี เขต 2

วัดคลองชัน

นางวิระววรณ สุภานันท์

783 สพป.ปทุมธานี เขต 2

วัดคลองชัน

นางอักษร ทนคง

784 สพป.ปทุมธานี เขต 2

วัดมงคลรัตน์

นายกรกวี ศรีกลุ

785 สพป.ปทุมธานี เขต 2

วัดมูลจินดาราม

นางนิลมุ ล จันทร

786 สพป.ปทุมธานี เขต 2

วัดมูลจินดาราม

นางสมใจ ธัญญาโภชน์

787 สพป.ปราจีน เขต 1

บ้านหนองหอย

นายพรรษา ไพรเลิศ

788 สพป.ปราจีน เขต 1

วัดระเบาะไผ่

นายเอนก บุญยรัตน์

789 สพป.ปราจีน เขต 1

อนุบาลเมืองปราจีน

นายวิโรจน์ จันทร์แย้ม

790 สพป.ปราจีน เขต 2

ชุมชนบ้านทุง่ โพธิ์

นายปิยะ ยอดวิเศษ

791 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระ

792 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางสาวรุสนี ยามิน

793 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางสาวศิรินทร์ ดาโอะ

794 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางสาวนูรีหย๊ะ นิตา

795 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางสีตีบีเดาะ ยูโซ๊ะ

796 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นายอาริสฟีน เจะปอ

797 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางสาวกามีละห์ วาเต๊ะ

798 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางสาวมาซีเต๊าะ โตะตาหยง

799 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางโนรีซัม เจะปอ
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800 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางกาญจนา พรหมแก้ว

801 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านคลองช้าง

นางสาวซัลมา บิลเหล็ม

802 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านดอนรัก

นายอาดาม ดือราแม

803 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านดอนรัก

นางธนพร มณีประวัติ

804 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นางรัชคติ ข้อมงคลอุดม

805 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นางกอลีเยาะ หะยียนุ ุ

806 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นางหะบีดะ บือราเฮง

807 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นายสิริชอน หะบีเหาะ

808 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นางฉลวย อินทรเพชร

809 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นางสมจิต วิริยะบุญญาเกียรติ

810 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นางวิจทิ รา หน่อทอง

811 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นางสาวมาเรียม บาราเฮง

812 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นางสุธารัตน์ วิเศษ

813 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านทุง่ โพธิ์

นางสาวอารีนา มะแซ

814 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านบางปลาหมอ

นางโสภี เจ๊ะสอเหาะ

815 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านปะแดลางา

นางสาวเปาว์ซียะห์ มะลี

816 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านปากบางตาวา

นางสาวเพ็ญศรี คาลี

817 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านปากบางตาวา

นายณพล อักษรแก้ว

818 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านปากบางตาวา

นางสาวกนิษฐา คงธนถาวรสกุล

819 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านปากบางตาวา

นางเดือนเพ็ญ รัตนวิมล

820 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านปากบางตาวา

นางจีระวรรรณ แสงพุม่

821 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านปากบางตาวา

นางสาวกรกนก รัตนบุญ

822 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านปากบางตาวา

นางวัลลภา หิรัญวิริยะ

823 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านมะพร้าวต้นเดียว

นายอดิศร สาระพงษ์

824 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านมะพร้าวต้นเดียว

นางชัชฎาพร สาระพงษ์

825 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านมะพร้าวต้นเดียว

นางอุบลรัตน์ เจ๊ะสะแลแม

826 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านยาบี

นายมูหาหมัดรุสดี ลอเด็ง

827 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านยาบี

นางจิณท์วรา นฤมิตชิตนันท์

828 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านยาบี

นางอุษา แบรอ

829 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านยาบี

นางวันวิสาข์ พิชติ เวชยัน

830 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านยาบี

นางทิพณภา ต่างใจ

831 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านยาบี

นางฉันทนา โชตพันธ์
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832 สพป.ปัตตานี เขต 1

บ้านยาบี

นางโซเฟียห์ ลอเด็ง

833 สพป.ปัตตานี เขต 1

ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

นางนัตติยา สีหนู

834 สพป.ปัตตานี เขต 1

ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

นางอาไพ มีหนิ้

835 สพป.ปัตตานี เขต 1

ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

นางสุวารี ณ พัทลุง

836 สพป.ปัตตานี เขต 1

ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

นางสาวบุศรินทร์ ปิริยะ

837 สพป.ปัตตานี เขต 1

ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

นางจินตนา คงสาลี

838 สพป.ปัตตานี เขต 1

ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

นางสาวอินทรดา แก้วโรจน์

839 สพป.ปัตตานี เขต 1

ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

นางสาวนูรีฮะ สะมะแอ

840 สพป.ปัตตานี เขต 1

ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

นางสาวสิยามล หรนหมาน

841 สพป.ปัตตานี เขต 1

รัชดาภิเษก

นางสาววญีฮาดา ดือราแม

842 สพป.ปัตตานี เขต 1

วัดสถิตย์ชลธาร

นางจรินทร์ยา นาคบุตร

843 สพป.ปัตตานี เขต 1

วัดสถิตย์ชลธาร

นางนิชาภา สุริยาตระสกุล

844 สพป.ปัตตานี เขต 2

ชุมชนบ้านพงสตา

นางสาวแวสามีเร๊าะ แม

845 สพป.ปัตตานี เขต 2

ชุมชนบ้านพงสตา

นางสาวปาอีหย๊ะ เจะหลง

846 สพป.ปัตตานี เขต 2

ชุมชนบ้านพงสตา

นางสาวซูราณีย์ บินมะแซ

847 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านโผงโผง

นางวีณา ดือราซิง

848 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านโผงโผง

นางยาวาเฮ แวพิง

849 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านโผงโผง

นางสาววยามีละ๊ มะสง

850 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านโผงโผง

นางสาวนูรีเยาะห์ มะดีเย๊าะ

851 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านนาประดู่

นางกาญจนา จองเดิม

852 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านนาประดู่

นางสุขมุ าล ศรีไหม

853 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านนาประดู่

นางจันทิพา บุญรักษา

854 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านน้าใส

นายธวัฒน์มัย นาคบุตร

855 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านบาโงฆาดิง

นางฮาซีนี ฮายอ

856 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านบาโงฆาดิง

นายซูไฮมีน แวโด

857 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านบาโงฆาดิง

นางซูมายยะห์ สะแมดัม

858 สพป.ปัตตานี เขต 2

บ้านระแว้ง

นางอาอีเสาะ แวนาแว

859 สพป.ปัตตานี เขต 2

มายอ(สถิตย์ภูผา)

นายชัยกิจ ชะดารัตน์

860 สพป.ปัตตานี เขต 2

มายอ(สถิตย์ภูผา)

นางยุภา ชะดารัตน์

861 สพป.ปัตตานี เขต 2

มายอ(สถิตย์ภูผา)

นางวรรณดี คงสวัสดิ์

862 สพป.ปัตตานี เขต 2

มายอ(สถิตย์ภูผา)

นางสาวราตรี กาญจนอารี

863 สพป.ปัตตานี เขต 2

วัดนิคมสถิต

นางสาวถนอมนวล ศรีแดง
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864 สพป.ปัตตานี เขต 2

วัดนิคมสถิต

นางเสาวนี สุขสวัสดิ์

865 สพป.ปัตตานี เขต 2

วัดนิคมสถิต

นายวรวิทย์ สุวรรณรัตน์

866 สพป.ปัตตานี เขต 2

วัดนิคมสถิต

นางสาวตะวัน ศรีคาอ่อน

867 สพป.ปัตตานี เขต 2

วัดนิคมสถิต

นางสาวศิริพร สินอ่อน

868 สพป.ปัตตานี เขต 2

วัดนิคมสถิต

นางชุลพี ร ขวัญพัทลุง

869 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เสริมมิตรวิทยา

นางสาวพยอม ศิรินัย

870 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เสริมมิตรวิทยา

นางสาววิเลขา คงชนะ

871 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เสริมมิตรวิทยา

นางสาววนรินทร์ อนันตกาล

872 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เสริมมิตรวิทยา

นางสายวรุณ ยาทองทิพย์

873 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

วัดเศวตศิลาราม

นายชาญชัย ฉายบุ

874 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

วัดทางยาว

นางสาวนฤมล อิ่มใจ

875 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

วัดทางยาว

นางสาวอุทัย ดวงศรี

876 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

วัดนาคสโมสรฯ

นายสมชัย สินธุศิริ

877 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

วัดราคสโมสรฯ

นางสาวสุกญ
ั ญา วุฒิวัย

878 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

วัดลาดประทุมคงคาราม

นางอัมพร ฉายบุ

879 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

วัดลาดระโหง

นายบุญชอบ ลาภเวช

880 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นายสมยส เอียวสวัสดิ์

881 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางสาววนิชา สมประสงค์

882 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางสาวสุรางรัตน์ พงษ์กลิ่น

883 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางสาวพิมพ์ธวัล สุวรรณสุระ

884 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางสร้อยทิพยื น้อยทอง

885 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางวรรณา กิจเชิดชู

886 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางพรทิพย์ สินศิริ

887 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นายการันต์ เพชรี

888 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางณิชาภา หนูสมจิตต์

889 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางสาวอรษา จิตประพันธุ์

890 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางอาภรณ์ ต้นรัง

891 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ศรีบางไทร

นางวิภา เอียวสวัสดิ์

892 สพป.พะเยา เขต 1

ชุมชนบ้านแม่สกุ

นางพชรภัทร ปินตานา

893 สพป.พะเยา เขต 1

บ้านห้วยบง

นางอัญชลาภรณ์ เขียวมัง

894 สพป.พะเยา เขต 1

บ้านอิงโค้ง

นายสาเนาว์ พุม่ ร่วมใจ

895 สพป.พะเยา เขต 2

บ้านแม่ทะลาย

นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะ
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896 สพป.พะเยา เขต 2

บ้านแวนโค้ง

นางพวงเพชร ชัยแก้ว

897 สพป.พะเยา เขต 2

บ้านท่าฟ้าใต้

นางวิไล วชิรตรากูล

898 สพป.พะเยา เขต 2

บ้านร่องส้าน

นางลาพึง ใจดี

899 สพป.พะเยา เขต 2

อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

จ.ส.อ.จเร วิฤทธิ์

900 สพป.พังงา

กะปง

นางสาวสุธิดา ทิพย์พิชยั

901 สพป.พังงา

กะปง

นางอรุณี นพฤทธิ์

902 สพป.พังงา

บ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)

นางสาวสายฝน แสนยนต์

903 สพป.พังงา

บ้านตากแดด

นางสุปรียา ฉายแสง

904 สพป.พังงา

บ้านทุง่ เจดีย์

นางวรรณี เสมพืช

905 สพป.พัทลุง เขต 1

บ้านปากเหมือง

นายธีระยุทธ เสนาทับ

906 สพป.พัทลุง เขต 1

ประชารัฐบารุง 2

นางทิพาวรรณ ศรีรักษา

907 สพป.พัทลุง เขต 1

วัดเขาแดง

นางนิตยา มาก้ว

908 สพป.พัทลุง เขต 1

วัดโอ่

นางชนิดา สงจันทร์

909 สพป.พัทลุง เขต 1

วัดพิกลุ ทอง

นางพรทิตย์ เสนาทับ

910 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านเกาะนางคา

นางอารีซ๊ะ สันหมุด

911 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านเกาะนางคา

นางชลธิชา สมแสง

912 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านเกาะนางคา

นางสาวอารีย์ หลีโส๊ะ

913 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านดอนประดู่

นางมิน๊ะ นิยมเดชา

914 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านดอนประดู่

นางสาวนงลักษณ์ จันทร์ชเู พ็ชร์

915 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านดอนประดู่

นางจีรนันท์ แย้มทอง

916 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ คลองควาย

นางสาวเกษณี ชัยนวล

917 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ คลองควาย

นางสาวกรองขวัญ หมัดอเด็ม

918 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ นารี

นางสาวนัยนา ตาแก้ว

919 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ นารี

นางขนิษฐา ช่วยบารุง

920 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ นารี

นางจตุพร วงศ์วิเชียร

921 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ นารี

นางราตรี เกลี้ยงนิล

922 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ นารี

นางสาวจุฑารัตน์ ศิริมุสกิ ะ

923 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ นารี

นางสาวสุคล ปราบณรงค์

924 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ นารี

นางสาวปราณี ฝ้ายเส็ม

925 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านทุง่ นารี

นางสาวสุมาลี แกล้วทนงค์

926 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านนดอนประดู่

นางสุภาพร ศรีวิลยั

927 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านร่มโพธิ์ไทร

นางพูรินทร์ เพชรรัตน์
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928 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านร่มโพธิ์ไทร

นางสาววาสนา สันหละ

929 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านหนองธง

นางบูยตา ประทีปไพศาลกุล

930 สพป.พัทลุง เขต 2

บ้านหารเทา

นางสาววิมลรัตน์ รัตนประทีป

931 สพป.พัทลุง เขต 2

วัดป่าบอนต่า

นางสุริยา ทองสีขาว

932 สพป.พัทลุง เขต 2

วัดป่าบอนต่า

นางสาวธัญลักษณ์ คงทอง

933 สพป.พัทลุง เขต 2

วัดป่าบอนต่า

นางเพ็ญทิพย์ ชูเหลือ

934 สพป.พัทลุง เขต 2

วัดป่าบอนต่า

นางณัฐกานด์ อินทะสระ

935 สพป.พัทลุง เขต 2

วัดป่าบอนต่า

นางสมใจ ขาวน้อง

936 สพป.พัทลุง เขต 2

วัดป่าบอนต่า

นางเคลือภรร ฤทธิเดช

937 สพป.พัทลุง เขต 2

วัดป่าบอนต่า

นางเพ็ญลา อ่อนสง

938 สพป.พัทลุง เขต 2

อนุบาลบางแก้ว

นางสาวเพลินจิต หมะหวีเอ็น

939 สพป.พัทลุง เขต 2

อนุบาลบางแก้ว

นางปิน่ มณี แดงช่วง

940 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านวังกระดี่ทอง

นางทศพร ศรีสวสดิ์

941 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองโสน

นางสาวปุริมปรัชญ์ นุย้ พิน

942 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองโสน

นายพิจติ ร เอี่ยมประเสริฐ

943 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองพง

นางสุดารัตน์ หอมเจริญ

944 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองพง

นายชาตรี เหมะชยางกูร

945 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองพง

นางสาวศุภนิช มีขนั หมาก

946 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองพง

นายอารักษ์ โพธิ์บัติ

947 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองพง

นางคารัก โพธิบัติ

948 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองพง

นางสาวบงกช เนตรคา

949 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองพง

นางสาวกนกภรณ์ ใจชื้น

950 สพป.พิจติ ร เขต 1

บ้านหนองพง

นางสาวฉวีวรรณ เกยงค์

951 สพป.พิจติ ร เขต 1

วัดเนินสมอ (พินิจวิทยา)

นายสุภาพ สุขเจริญ

952 สพป.พิจติ ร เขต 1

อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุง่ ใหญ่)

นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐ

953 สพป.พิจติ ร เขต 2

บ้านโป่งวัวแดง

นางดารารัตน์ ศรีนาราง

954 สพป.พิจติ ร เขต 2

วัดเขาทราย

ว่าที่ ร.ต. ศรัณยู เมฆอรุณกมล

955 สพป.พิจติ ร เขต 2

วัดวังไคร้

นายสุเทพ เทศขา

956 สพป.พิษณุโลก เขต 1

ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

นางรัญทม แสงงาม

957 สพป.พิษณุโลก เขต 1

บ้านคลองหนองเหล็ก

นางสาวปนัดดา จตุรทิศ

958 สพป.พิษณุโลก เขต 1

บ้านคลองหนองเหล็ก

นางพรทิพย์ อ่อนดีกลุ

959 สพป.พิษณุโลก เขต 1

บ้านคลองหนองเหล็ก

นางสาวบังอร พัดบางซื่อ
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960 สพป.พิษณุโลก เขต 1

บ้านคลองหนองเหล็ก

นางจินตนา สิงหเดช

961 สพป.พิษณุโลก เขต 1

บ้านดงยาง

นางสาวจารุวรรณ มีสอาด

962 สพป.พิษณุโลก เขต 1

วัดห้วงกระได

นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชื่น

963 สพป.พิษณุโลก เขต 1

วัดห้วงกระได

นางขวัญมนัส พรมเถื่อน

964 สพป.พิษณุโลก เขต 1

อนุบาลพิษณุโลก

นางธนกร สายบัว

965 สพป.พิษณุโลก เขต 3

บ้านชาติตระการ

ว่าทีร่ ้อยตรีนิพล จันทะคุณ

966 สพป.พิษณุโลก เขต 3

บ้านป่าซ่าน

นางศวิตา พัวพัน

967 สพป.พิษณุโลก เขต 3

บ้านหนองกะท้าว

นายปริญญา กิติอาษา

968 สพป.พิษณุโลก เขต 3

บ้านหนองปลิง

นางอมรา แดงโสภณ

969 สพป.พิษณุโลก เขต 3

บ้านหลังเขา

นางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ย

970 สพป.พิษณุโลก เขต 3

บ้านหลังเขา

นางสาวดวงพร วงษ์ไย

971 สพป.พิษณุโลก เขต 3

ภูขดั รวมไทยพัฒนา

นางจิรัชติกาล วงษ์รักษ์

972 สพป.เพชรบุรี เขต 2

บ้านท่าโล้

นางสาวบุณฑริกา บุญชู

973 สพป.เพชรบุรี เขต 2

บ้านท่ากระเทียม

นางสาวละมูล บุญชู

974 สพป.เพชรบุรี เขต 2

บ้านท่ากระเทียม

นางพจนา สว่างแวว

975 สพป.เพชรบุรี เขต 2

บ้านท่าหัวลบ

นางกุหลาบ เกิดหนู

976 สพป.เพชรบุรี เขต 2

บ้านหนองน้าถ่าย

นางสาวกระสินธุ์ ตงฉิน

977 สพป.เพชรบุรี เขต 2

บ้านห้วยไผ่

นางสาวธันยาภรณ์ มะพุก

978 สพป.เพชรบุรี เขต 2

บ้านหันตะเภา

นางบุษบา เจริญภูมี

979 สพป.เพชรบุรี เขต 2

บ้านหันตะเภา

นางสุรีรัตน์ ดวงสิน

980 สพป.เพชรบุรี เขต 2

วัดหนองศาลา(ธรรมกรประสาท)

นางสาวราตรี ชะนะพาล

981 สพป.เพชรบุรี เขต 2

วัดหนองศาลา(ธรรมกรประสาท)

นางสาวกิตติมา บุญรักษา

982 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

บ้านศาลาลาย

นายเมธี วรรณวงค์

983 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

บ้านหัวนา

นางวาธุกา เทียมแสน

984 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

บ้านช้างตะลูด

นางปัทมา ดวงศรี

985 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

บ้านน้าดุกเหนือ

นางทิพย์ดวงพร พาแก้ว

986 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

บ้านป่าบ่ง

นางชนตระการ ลีลา

987 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

บ้านฝาย

นางธนิดา อุตม์อา่ ง

988 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

บ้านวังกวาง

นางสมปอง ราศี

989 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

บ้านหนองไขว่

นางพรพิมล โนโชติ

990 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บ้านคลองกระจังวังไทร

นางหทัยกานต์ นาคเทียน

991 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บ้านตะกุดไผ่

นางอนงค์ ศิริโพธิ์แพง
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992 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บ้านราหุล

นายวารี พิมเกิด

993 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บ้านสระประดู่

นางจาเนียร จินตนา

994 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บ้านสระประดู่

นางจันทร์แดง สุขศิริ

995 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บ้านหนองบัวทอง

นายเอ็ม อยู่สขุ

996 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บ้านหนองหมู

นายจรัญ ชาวใต้

997 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

สมอทอดศึกษา

นางสาวมะลิวรรณ ไขข้างพูล

998 สพป.แพร่ เขต 1

บ้านห้วยอ้อย

นายยอดยิ่ง ฟ้าทอง

999 สพป.แพร่ เขต 1

บ้านห้วยฮ่อม

นางกุหลาบ จันพล

1,000 สพป.แพร่ เขต 2

บ้านกาศ(วัฒนาประชานุเคราะห์)

นางสายสวาท บัวมูล

1,001 สพป.แพร่ เขต 2

บ้านน้าโค้ง

นางสาวสังเวียน ศรีจนั ทร์กาศ

1,002 สพป.แพร่ เขต 2

บ้านน้าโค้ง

นางศิริกลุ ชุมภูยอด

1,003 สพป.แพร่ เขต 2

บ้านบ่อแก้ว

นางสมปาน ทาบัว

1,004 สพป.ภูเก็ต

บ้านไม้ขาว

นางสาวอารี บาวแดง

1,005 สพป.ภูเก็ต

บ้านกู้กู

นางพรน้อย โภชนะกิจ

1,006 สพป.ภูเก็ต

บ้านกู้กู

นางนาฏติยา คงคา

1,007 สพป.ภูเก็ต

บ้านกู้กู

นางณัฏฐณิชา เมตตาจิตร

1,008 สพป.ภูเก็ต

บ้านกู้กู

นางวรรณี อิริยมานุวงษ์

1,009 สพป.ภูเก็ต

บ้านกู้กู

นางสาวปิยะวดี สิงฆาฬะ

1,010 สพป.ภูเก็ต

บ้านกู้กู

นางสาวทัชชา กัมมันโต

1,011 สพป.ภูเก็ต

บ้านกู้กู

นางสาวสุภาภรณ์ ปราณเกิด

1,012 สพป.ภูเก็ต

บ้านพรุจาปา

นางอติพร เข็มทอง

1,013 สพป.ภูเก็ต

บ้านพรุจาปา

นางสาวจิรารัตน์ สีปานนุน่

1,014 สพป.ภูเก็ต

บ้านพรุจาปา

นางสาวนุชรี ปูเงิน

1,015 สพป.ภูเก็ต

บ้านพรุจาปา

นางสาวจิราพร เฉิดฉิ้ม

1,016 สพป.ภูเก็ต

บ้านพรุจาปา

นางสาวสมพิศ ไพยรัตน์

1,017 สพป.ภูเก็ต

บ้านพรุจาปา

นางสาวพัชณีย์ ขวัญแก้ว

1,018 สพป.ภูเก็ต

บ้านพารา

นางสาวมาริสา ไพโรจน์

1,019 สพป.ภูเก็ต

บ้านพารา

นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย

1,020 สพป.ภูเก็ต

บ้านพารา

นางสาวรสณี สาลีหมีน

1,021 สพป.ภูเก็ต

วัดเก็ตโฮ่

นางน้าอ้อย ชูชว่ ย

1,022 สพป.มหาสารคาม เขต 2

เมืองวาปีปทุม

นางมณฑา วงษาไฮ

1,023 สพป.มหาสารคาม เขต 2

ชุมชนบ้านดงบัง

นางสาวนิตยา ปักกาโล
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1,024 สพป.มหาสารคาม เขต 2

ชุมชนบ้านดงบัง

นางอุไรวรรณ ยอดสะเทิน

1,025 สพป.มหาสารคาม เขต 2

บ้านเม็กดา

นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์

1,026 สพป.มหาสารคาม เขต 2

บ้านเม็กดา

นางพิสมัย ยกน้อยวงษ์

1,027 สพป.มหาสารคาม เขต 2

บ้านเม็กดา

นายประหยัด โมกศรี

1,028 สพป.มหาสารคาม เขต 2

บ้านน้าสร้างหนองบะ

นายปรัชญา ดงงาม

1,029 สพป.มหาสารคาม เขต 2

บ้านมะชมโนนสง่า

นายสาเนียง สายสะอาด

1,030 สพป.มหาสารคาม เขต 2

บ้านหนองซาด

นางกรุณา ยางวัน

1,031 สพป.มหาสารคาม เขต 2

บ้านหนองระเวียง

นางสมจินตนา พลขาง

1,032 สพป.มหาสารคาม เขต 2

บ้านหนองรูแข้

นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดา

1,033 สพป.มหาสารคาม เขต 2

บ้านหนองหว้าเฒ่า

นางสาวอาภรณ์ พลอ่อนสา

1,034 สพป.มหาสารคาม เขต 2

พระกุมารศึกษา

นางอุทัยทิพ ครองสนัน่

1,035 สพป.มหาสารคาม เขต 2

พระกุมารศึกษา

นางพวงทิพย์ เจริญศรี

1,036 สพป.มหาสารคาม เขต 2

พระกุมารศึกษา

นางสุนทรา ชัยพิพัฒน์

1,037 สพป.มุกดาหาร

คาอาฮวนศรีสรุ าษฎ์วิทยา

นางรัชนี มิระสิงห์

1,038 สพป.มุกดาหาร

คาฮีเบญจวิทย์

นางพิสมัย ทองมหา

1,039 สพป.มุกดาหาร

ชุมชนโพธิ์ไทร

นายราชวุฒิ ศรีลาศักดิ์

1,040 สพป.มุกดาหาร

บ้านเหล่าหลวง

นางพานิดา สุทธิอาคาร

1,041 สพป.มุกดาหาร

บ้านโพนสว่าง

นางสาวยุภาพร ปาวงค์

1,042 สพป.มุกดาหาร

บ้านกกตูม

นางลิดาวรรณ เชื้อคมตา

1,043 สพป.มุกดาหาร

บ้านกกตูม

นางชฎารัตน์ จันทวงศ์

1,044 สพป.มุกดาหาร

บ้านนาแพงโคกน้าสร้าง

นางสาวเกษร อรุณมาตย์

1,045 สพป.มุกดาหาร

บ้านนาแพงโคกน้าสร้าง

นางสาวภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสฐิ

1,046 สพป.มุกดาหาร

บ้านนาป่ง

นางสาวดรุณี เชื้อดี

1,047 สพป.มุกดาหาร

บ้านนาป่ง

นายอุดมพร ถาโคตร

1,048 สพป.มุกดาหาร

บ้านป่งเปือย

นางพูนศิริ บุษดี

1,049 สพป.มุกดาหาร

บ้านป่งเปือย

นางชุติมา ช่อวงศ์

1,050 สพป.มุกดาหาร

บ้านหนองเม็ก

นางสาวยุพา ศรีลาศักดิ์

1,051 สพป.มุกดาหาร

บ้านหนองเม็ก

นางสาวพิชยา ถาบุตร

1,052 สพป.มุกดาหาร

บ้านหนองสระพัง

นายสุริยนั ต์ รูปงาม

1,053 สพป.มุกดาหาร

ร่มเกล้า

นางณิรัฐฌา เชื้อกุณะ

1,054 สพป.มุกดาหาร

ร่มเกล้า

นางรักมณี สุระเสียง

1,055 สพป.มุกดาหาร

ร่มเกล้า

นางไพรวัลย์ อินภูวา
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1,056 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

ชุมชนต่อแพวิทยา

นายสุเนตร กาไลทอง

1,057 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

ชุมชนต่อแพวิทยา

นางเจริญศรี รัตนเพ็ญ

1,058 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

ชุมชนต่อแพวิทยา

นางสาวณรัตน์ สิงห์แก้ว

1,059 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

ชุมชนต่อแพวิทยา

นางสาวมลธิรา จันทร์โอภาส

1,060 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

ชุมชนต่อแพวิทยา

นางสาวเครือมาส คาสุข

1,061 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

ชุมชนต่อแพวิทยา

นายถาวร ชุมสงฆ์

1,062 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

บ้านใหม่

นางสาวศนันธฉัตร คาคุณ

1,063 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

บ้านขุนสาใน

นางนิภาพร โคตมะณี

1,064 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

บ้านขุนสาใน

นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคิน

1,065 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

บ้านขุนสาใน

นางสาวสิริญา ไชยเฉพาะ

1,066 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

บ้านจ่าโบ่

นางสาวหัสยารัตน์ ปัญไชยโชค

1,067 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

บ้านมะหินหลวง

นางกนกอร นวลฝ้าย

1,068 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

บ้านยาป่าแหน

นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ

1,069 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

บ้านหนองแห้ง

นางสาวศิริพร คาตู

1,070 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชดาริ นางสาวจิราวรรณ อยู่สมบัติ

1,071 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 1

ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชดาริ นางสาวสิริพร จันตะมัง

1,072 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

นางทัตพร คายืน

1,073 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านเกลอเซโล

นางสาวพิมพ์ประไพ ฤทธิ์ธรรมชาติ

1,074 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านแม่เตีย

นางสาวอรนุช ชมดี

1,075 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านแม่เตีย

นางนฤมล สุปินโน

1,076 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านไร่วิทยา

นางกาญจนา ปวงคา

1,077 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านไร่วิทยา

นางพัชรินทร์ นิเท

1,078 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านท่าสองแคว

นางรสสุคนธ์ รุ้งประนมกร

1,079 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านท่าสองแคว

นางสุธีนันท์ จันตาโลก

1,080 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านป่าโปง

นางสาวจันทร์ทิพย์ ไพรพนาพันธ์

1,081 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านป่าโปง

นางกฤติยาภรณ์ ประวัง

1,082 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านละอูบ

นางธนาพร มัน่ อ่าว

1,083 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านละอูบ

นางดวงดาว เจริญเต็มเปีย่ ม

1,084 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านห้วยกองก้าด

นางสาวนฤมล คุ้มครอง

1,085 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านห้วยทราย

นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยา

1,086 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านห้วยมะกอก

นายธารินทร์ อินนัง่ แท่น

1,087 สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต 2

บ้านห้วยสิงห์

นางสาวสกุลรัตน์ ไพรธรฤทธิ์
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1,088 สพป.ยโสธร เขต 1

บ้านพระเสาร์

นางอมรรัตน์ อุปมา

1,089 สพป.ยโสธร เขต 2

บ้านโคกนาโก

นางสาวอัชราภรณ์ สาริบูรณ์

1,090 สพป.ยโสธร เขต 2

บ้านโพง

นางบุหงา พินิจพล

1,091 สพป.ยะลา เขต 2

บ้านวังสาราญ

นางพเยาว์ ชาลีกลุ

1,092 สพป.ยะลา เขต 2

บ้านวังสาราญ

นางสาวพาซีเย๊าะ ยูโซะ

1,093 สพป.ยะลา เขต 2

บ้านวังสาราญ

นางอาดีละห์ เจ๊ะแม

1,094 สพป.ยะลา เขต 2

ลูโบ๊ะปันยัง

นายมะซอดิก เจ๊ะแม

1,095 สพป.ยะลา เขต 3

บ้านใหม่ (วันครู)

นายพนัส ศิริสวุ รรณ

1,096 สพป.ยะลา เขต 3

บ้านใหม่ (วันครู)

นางจุฑามาศ สว่างโสดา

1,097 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

บ้านหนองคูโคกเพ็ก

นางสาวพุธศรี เกรียงศรี

1,098 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

บ้านหนองแวงใหญ่

นางวิภารัตน์ พลเยี่ยม

1,099 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

บ้านหนองม่วง

นางจุฑามาศ ผกากลีบ

1,100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

บ้านหนองหว้านาคาพัฒนา

นางคนึงนิตย์ เหนือคูเมือง

1,101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

วังหลวง

นางอรุพี จันทร์ขอนแก่น

1,102 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

หนองหลวงประชาบารุง

นางบุญจันทร์ สวัสดิ์นาที

1,103 สพป.ระนอง

อนุบาลบ้านด่าน

นางประวีณา มณีรัตน์

1,104 สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

นางชุตินันท์ ยอดพิกลุ

1,105 สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

นางปราณี ศิริมงคล

1,106 สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

นางสาวปัทมา เชื้อรอด

1,107 สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

นางอรพินท์ อินตรา

1,108 สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

นางสุทธิณี ไม้สงู

1,109 สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

นางสาวขวัญเรือน บุญยม

1,110 สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนบ้านมาบตาพุด

นางจริยา กล้ารบ

1,111 สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนวัดกรอกยายชา

นางพัชรินทร์ ยุทธเจริญกิจ

1,112 สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนวัดธรรมสถิต

นายสุฬิญัณห์ สมกุล

1,113 สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านชาฆ้อ

นางจุฑารัตน์ พึง่ ผล

1,114 สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านชาฆ้อ

นางสาคร ก้อนนาค

1,115 สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านชาฆ้อ

นางรสริน ทองเชื้อ

1,116 สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านสามแยกน้าเป็น

นางประภา ท้วมมา

1,117 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านรางเฆ่

นางสาวรินรดา วิเศษสิงห์

1,118 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านรางเฆ่

นางลักษณา ธรรมจง

1,119 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านรางเฆ่

นางสาววันวิสาข์ พวงทอง
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1,120 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านรางเฆ่

นางพัชรี ราชเจริญ

1,121 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านรางเฆ่

นางสาวยุวดี อินธิแสง

1,122 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านรางเฆ่

นางวริศรา อุ้ยฟัก

1,123 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านรางม่วง

นางสาวกนกวรรณ พรเจริญพานิชย์

1,124 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านรางม่วง

นางสาวเสวนา จันทรศรี

1,125 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านวังปลา

นางสาววันวิสา เครือแก้ว

1,126 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านวังปลา

นางสาวจันทร์เพ็ญ เพชรเอี๊ยะ

1,127 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านวังปลา

นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล

1,128 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านวังปลา

นายเขมภูมิ ประพันธ์พจน์

1,129 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านวังปลา

นางสาวเมตตา นะสีห์โต

1,130 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านวังปลา

นางกัลจะญาณี ศิริบุญมา

1,131 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านหนองไผ่

นางสาวบุษรา เต็มทวี

1,132 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านหนองไผ่

นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์

1,133 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านหนองขาม

นางสุภัทรา ภมร

1,134 สพป.ราชบุรี เขต 1

บ้านห้วยท่าช้าง

นางอัญชรีย์ นิโกรธา

1,135 สพป.ราชบุรี เขต 2

วัดหนองหิน

นางจินดา คงสบาย

1,136 สพป.ราชบุรี เขต 2

วัดหนองหิน

นายไพศาล รุ่งวิภูษณะ

1,137 สพป.ราชบุรี เขต 2

วัดหนองหิน

นางปิยนาถ เจิมปรุ

1,138 สพป.ลพบุรี เขต 1

เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

นางวันเพ็ญ เจริญหลาย

1,139 สพป.ลพบุรี เขต 1

เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

นางพรรณทิพา คชสถิตย์

1,140 สพป.ลพบุรี เขต 1

เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

นางประยงค์ เพชระ

1,141 สพป.ลพบุรี เขต 1

โคกสาโรง

นางวรรธณี ชูเชื้อ

1,142 สพป.ลพบุรี เขต 1

บ้านเขาสะพานนาค

นางพรธิภา แสงเรือง

1,143 สพป.ลพบุรี เขต 1

บ้านกล้วย

นางพิศมัย แสวงบุญราศรี

1,144 สพป.ลพบุรี เขต 1

บ้านหลุมข้าว

นายสิริมงคล เนือ้ น่วม

1,145 สพป.ลพบุรี เขต 1

วัดซับเสือแมบ

นางชุดา ธรรมนิยม

1,146 สพป.ลพบุรี เขต 1

วัดพานิชธรรมิการาม

นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร์

1,147 สพป.ลพบุรี เขต 1

วัดมหาสอน

นางสาววิมล ชูเชื้อ

1,148 สพป.ลพบุรี เขต 1

วัดมหาสอน

นางวิมล โพธิ์ชว่ ย

1,149 สพป.ลพบุรี เขต 1

วัดหนองกระเบียน

นางสุดใจ สังวร

1,150 สพป.ลพบุรี เขต 1

วัดหนองคู

นางเกยูร ชนะบุญ

1,151 สพป.ลพบุรี เขต 1

วัดหนองหอย

นายยศศักดิ์ ก่อแก้ว
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1,152 สพป.ลพบุรี เขต 1

อนุบาลลพบุรี

นายชัยนันท์ ยิ่งอานวยรัตน์

1,153 สพป.ลพบุรี เขต 1

อนุบาลลพบุรี

นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ

1,154 สพป.ลพบุรี เขต 1

อนุบาลลพบุรี

นางวีณา บุญสุขศรี

1,155 สพป.ลพบุรี เขต 2

บ้านแก่งเสือเต้น

นายปรีชา เปลี่ยนสกุล

1,156 สพป.ลพบุรี เขต 2

บ้านดีลงั

นางสาวสุวารี ป้อมเกษตร์

1,157 สพป.ลาปาง เขต 1

แม่กง๋ วิทยา

นางเกตุสดุ า อนุรักษ์ธงไชย

1,158 สพป.ลาปาง เขต 1

ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

นางนิลาวัณย์ สุวรรณจักร์

1,159 สพป.ลาปาง เขต 1

ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

นางรุ่งเรือง ขัดสี

1,160 สพป.ลาปาง เขต 1

ธงชัยวิทยา

นางนิรมล เกตุวงค์

1,161 สพป.ลาปาง เขต 1

บ้านทาน

นางญาณภัทร หลีแก้วสาย

1,162 สพป.ลาปาง เขต 1

บ้านทาน

นางสาวณัชชา ใยดี

1,163 สพป.ลาปาง เขต 1

บ้านทาน

นางสาวอภิญญา นิมิตประทุม

1,164 สพป.ลาปาง เขต 1

บ้านทาน

นายฤทธิรงค์ สุภาสืบ

1,165 สพป.ลาปาง เขต 1

อนุบาลงาว(ภาณุนิคม)

นายพิษณุ ศรีขนั ทะ

1,166 สพป.ลาปาง เขต 2

แม่ถอดวิทยา

นางพรรณิภา อังคะนาวิน

1,167 สพป.ลาปาง เขต 2

แม่ถอดวิทยา

นายพธีรพงษ์ บุญสมปาน

1,168 สพป.ลาปาง เขต 2

แม่ถอดวิทยา

นางสาวโสภา กุลาวงศ์

1,169 สพป.ลาปาง เขต 2

บ้านเหล่ายาว

นางสาวนิลวรรณ กันใจ

1,170 สพป.ลาปาง เขต 2

ผาปังวิทยา

นางชินภัค สิทธิวงศ์

1,171 สพป.ลาปาง เขต 2

วังหินวิทยา

นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์

1,172 สพป.ลาปาง เขต 2

ศรีลงั กาวิทยา

นางกฤษยาภรณ์ ศรีเทพ

1,173 สพป.ลาปาง เขต 2

สันโป่งวิทยา

นายนพดล แก้วฉาย

1,174 สพป.ลาปาง เขต 3

ไผ่งามวิทยา

นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร

1,175 สพป.ลาปาง เขต 3

ชุมชนบ้านใหม่

นายวุฒิชยั ผ่องใส

1,176 สพป.ลาปาง เขต 3

ชุมชนบ้านใหม่

นายสายสวาท มณีเวียง

1,177 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านเมืองตึง

นางสาวน้าฝน พงษ์กองเงิน

1,178 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านเมืองตึง

นางพิมลพรรณ อุทัยหิรัญทวี

1,179 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านเมืองตึง

นางสาวกนกวรรณ บุญเรือง

1,180 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านเมืองตึง

นางอมรรัตน์ ปงลังกา

1,181 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านแม่สกุ

นางอารีรัตน์ ไชยวงค์

1,182 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านทุง่ ผึ้ง

นางสุชญ
ั ญา ต้อนรับ

1,183 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านทุง่ ผึ้ง

นางนันทลักษณ์ นพธัญญะ
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1,184 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านทุง่ ส้าน

นางฐานิตา พรหมมา

1,185 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านปงดอน

นางอัจฉรา ใจชุ่ม

1,186 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านวังใหม่

นางชาลี พิทยาธารง

1,187 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านหนอง

นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะ

1,188 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านฮ่องลี่

นางกิตติพร บุญเตี่ยม

1,189 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านฮ่องลี่

นางรัตตนา ราหุรักษ์

1,190 สพป.ลาปาง เขต 3

บ้านฮ่องลี่

นางสุพัชรีย์ แหลมคม

1,191 สพป.ลาปาง เขต 3

วังทองวิทยา

นางรินระวี อุดร

1,192 สพป.ลาปาง เขต 3

วังทองวิทยา

นางอาภรณ์ บุญญฤทธิ์

1,193 สพป.ลาปาง เขต 3

อนุบาลแจ้ห่ม

นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน

1,194 สพป.ลาพูน เขต 1

วัดอรัญญาราม

นางชฎาทอง จินะกาศ

1,195 สพป.ลาพูน เขต 2

บ้านโฮ่ง

นางทองศรี นามะสนธิ

1,196 สพป.ลาพูน เขต 2

บ้านโฮ่ง

นายอนุกลุ วงค์ฟาลีย์

1,197 สพป.ลาพูน เขต 2

บ้านโฮ่ง

นางสาวโสรยา แดงชัย

1,198 สพป.ลาพูน เขต 2

บ้านม่วงโตน

นางสาวดาราวรรณ ยะเวียง

1,199 สพป.ลาพูน เขต 2

บ้านห้วยชัยยะวงศาอุปถัมภ์

นางตวงพร คงเมือง

1,200 สพป.ลาพูน เขต 2

สามัคคีศรีวิชยั

นายทวีชยั อัมพุธ

1,201 สพป.ลาพูน เขต 2

สามัคคีศรีวิชยั

นายนิรันดร์ แสนยศ

1,202 สพป.เลย เขต 1

บ้านเพียซาพุวิทยา

นางหอมไกร มีมะจา

1,203 สพป.เลย เขต 1

บ้านน้าพร

นางสาวอัจฉรา สอนพรม

1,204 สพป.เลย เขต 1

บ้านน้าพร

นางสาววันทนีย์ ศรีบุรินทร์

1,205 สพป.เลย เขต 2

บ้านโนนป่าซาง

นายปริญญา ศรีสมัย

1,206 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

บ้านโนนคูณ

นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์

1,207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

บ้านโพนเมือง

นางจิรัชญา แก้วภักดี

1,208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

บ้านหนองยาง

นางจงกลณี ห้วยจันทร์

1,209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง

นางสาวศิริลกั ษณ์ สว่างภพ

1,210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

บ้านโศกขามป้อม

นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข

1,211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

บ้านโศกขามป้อม

นายคงศักดิ์ พิศดู

1,212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

บ้านโศกขามป้อม

นางสุธนี พิศดู

1,213 สพป.สกลนคร เขต 1

บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)

นางรัตนาภรณ์ เกตวงษา

1,214 สพป.สกลนคร เขต 1

บ้านลาดค้อ

นางสุมาลี วงศ์เครือศร

1,215 สพป.สกลนคร เขต 2

บ้านพังโคน

นายทองเพชร การุญ

61
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

1,216 สพป.สกลนคร เขต 2

บ้านหนองแวงน้อย

นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์

1,217 สพป.สกลนคร เขต 3

บ้านโพธิ์ชยั

นายบารมี อุดมแสน

1,218 สพป.สกลนคร เขต 3

บ้านนาซอ

นางสาวธิดารัตน์ หาญมนตรี

1,219 สพป.สกลนคร เขต 3

บ้านหนองเหมือดเมีย่ ง

นางรัชนี ศรีพรหม

1,220 สพป.สกลนคร เขต 3

บ้านหนองเหมือดเมีย่ ง

นายพรมศักดิ์ ศรีพรหม

1,221 สพป.สกลนคร เขต 3

บ้านหนองแสงดาอีขา่ ง

นางสาวเกศินี ศรีพรหม

1,222 สพป.สกลนคร เขต 3

บ้านหนองแสงดาอีขา่ ง

นางสาวอมรรัตน์ พลไชย

1,223 สพป.สกลนคร เขต 3

บ้านหนองแสงดาอีขา่ ง

นางสาวพิกลุ มีทองแสน

1,224 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน

นางอนงษ์ เสะยามา

1,225 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว

นางกุลภัสสรณ์ ม่วงแดง

1,226 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนบ้านเขาแดง

นางเรวดี แสงสุริยงค์

1,227 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนบ้านเขาแดง

นางเมธิญา กาญจนรัตน์

1,228 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนบ้านเขาแดง

นางอารี นวลสาลี

1,229 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนบ้านเขาแดง

นางสาวสุมัยย๊ะห์ สามารถ

1,230 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก

นายนพรัตน์ วัฒนกุล

1,231 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)

นางพรทิพย์ จันทร์ทอง

1,232 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดตาหลวงคง

นางสาวเจิดจรรย์ พรหมอินทร์

1,233 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดปะโอ

นางรุจริ า วงศ์พรัด

1,234 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

นางแพรวสุริยา ธรรมเดชศักดิ์

1,235 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

นางกัญจนพร ยอดมุณี

1,236 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

นางสาวมัณฑนา โชติอมั พร

1,237 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

นางสาววราภรณ์ สุวรรณโณ

1,238 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

นางกันยา แสวงผล

1,239 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดหนองหอย

นางธนิกานต์ ดิษฐสุวรรณ

1,240 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดหนองหอย

นายเนตร นิลโกษี

1,241 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดหนองหอย

นางศิริรัตน์ นิลโกษี

1,242 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวัดหนองหอย

นางเพ็ญณี หิรัญสาลี

1,243 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางนัชชา ชัยมณี

1,244 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางสุดารัตน์ สุกใส

1,245 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางธมลวรรณ โชติระโส

1,246 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางสายทอง สีนวล

1,247 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางสุดารัตน์ กรรไพเราะ

62
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

1,248 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางสุพิศา พีรธรากุล

1,249 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางจันทิรา นนทิกาล

1,250 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางสุภาวดี สุระกาแหง

1,251 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางอรวรรณ เชาว์บวร

1,252 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางกฤษณา คาใส

1,253 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางสุมณฑา ทายุโก

1,254 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางประทุม ขันติกลุ านนท์

1,255 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางอันธิกา อินทร์แก้ว

1,256 สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม

นางผกามาส คงสี

1,257 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนชาติตระการโกศล

นางปรีดาพร บุญโสภา

1,258 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธี

1,259 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

นางสมเสริญ สังข์ไข

1,260 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

นางวัชราภรณ์ กาญจนเพ็ญ

1,261 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน

1,262 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

นางสาวฐายวดี สังข์อน้

1,263 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

นางสาวสุภาภรณ์ หลี

1,264 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

นางสุณีย์ รัตนโชติ

1,265 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

นางผอื้น ชาติวัฒนา

1,266 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

นางวรรณี ราชแก้ว

1,267 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4

นางรอบิหย๊ะ ราชชารอง

1,268 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4

นางพิณฑา สุขศรีทอง

1,269 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4

นายอิสมาแอ แสมเน็ง

1,270 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ่อเกดวิจติ รวิทยา

นางสาววรัญญา เธียรเงิน

1,271 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ่อเกดวิจติ รวิทยา

นางสาวธนพร จันทร์จติ จริงใจ

1,272 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ่อเกดวิจติ รวิทยา

นางสาวสุวพร เอียดแก้ว

1,273 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง

นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์

1,274 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านโต้นนท์

นางอภิชยภาฑิ์ พรหมกัณฑ์

1,275 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านโต้นนท์

นางสุภาพ ทองจินดา

1,276 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านโต้นนท์

นางสาวผะอบ ปานเมือง

1,277 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านโต้นนท์

นางสาวอานวยพร ชาลิผล

1,278 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกระอาน

นางสาวชลิตา บูดาเล็ง

1,279 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกระอาน

นางนาตยา ไชยกูล
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1,280 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกระอาน

นางฟานาซีเราะห์ เล๊าะโส๊ะ

1,281 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกระอาน

นางสาวกัลยาณี แลหาด

1,282 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกระอาน

นางพัชรินทร์ ลาโฆะ

1,283 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกระอาน

นางสมจิต อ่อนแก้ว

1,284 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกระอาน

นางสาวซาลูมา ไชยยอด

1,285 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกระอาน

นางสาวชมัยพร ท่อนทอง

1,286 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกะทิง

นางสายเนตร โอฬาริ

1,287 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกะทิง

นางปรีดาภรณ์ ปานบัว

1,288 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกะทิง

นางสาวกมลทิพย์ ศรีสวุ รรณ์

1,289 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกะทิง

นางสมส่วน ชุมวาส

1,290 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกะทิง

นางสาวเดือนเพ็ญ ทองใฝ

1,291 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านกะทิง

นางณธษา มณีรัตน์

1,292 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองประดู่

นางสาวชดาษา จันพรมทอง

1,293 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางสาวคอดีเย๊าะ ขเดมัน

1,294 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางสาวมาริสา หมัดโส๊ะ

1,295 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางอาริตา แมเราะ

1,296 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางณาตยา ตัดสายชล

1,297 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางจันทิรา เกิดช้อง

1,298 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางสุณี ตีมันยา

1,299 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางสาวรอบียะ๊ นันแน่

1,300 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางสาวกัญหา ปิยะเขตต์

1,301 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางคอเย๊าะ จินทร์สงค์

1,302 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางมีนะ บุญฤทธิ์

1,303 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านควนหรัน

นางสาวฮาวอรี หะมะ

1,304 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านคูหา

นางอาชีพ ศรีทวีป

1,305 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านคูหา

นางจุรีรัตน์ ทองคา

1,306 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านคูหา

นางสาวเสาวรส ชูมนต์

1,307 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านคูหา

นางพิศมัย พงค์สวุ รรณ

1,308 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านคูหา

นางชวนพิศ โชติกรณ์

1,309 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา

นางสาวปาวีณา หลับจันทร์

1,310 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

นางสาวฐานียา พรหมพัฒน์

1,311 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านถ้าตลอด

นายกีรติ กองการณ์
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1,312 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านทัพหลวง

นางกิ่งแก้ว ไชยสองสี

1,313 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าไทร

นางสมจิตร มุณีศรี

1,314 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านทุง่ โพธิ์

นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร

1,315 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางวรรณี สู่สมแก้ว

1,316 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวปราณี ตันจะโข

1,317 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวนิตยา ลาเต๊ะ

1,318 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางลลนา อิแอ

1,319 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวดาราวรรณ นุม่ พุม่

1,320 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวอังสนา สีตะพงศ์

1,321 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาววนิดา สายกี่เส็ง

1,322 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวนูรฮัลนาน ล่าบูรี

1,323 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางจรินทิพย์ คงคต

1,324 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวภัตมา แหลมัน

1,325 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวฮุสนา หมะประสิทธิ์

1,326 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวยุวิตา นิสนั

1,327 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวสาวิตรี แซ่เล่า

1,328 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านวังบวบ

นางสุดคนึง ทองศรีนวล

1,329 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหน่าฮั้ว

นางสาวศิริลกั ษณ์ ราชสุวรรณ์

1,330 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหน่าฮั้ว

นายเกียรติยศ สุวรรณชาตรี

1,331 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหน่าฮั้ว

นางจารุวรรณ แสงเกตุ

1,332 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์

นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร

1,333 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์

นางภัทราวดี ราชรองวังนุชติ

1,334 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์

นางจันเพ็ญ คงศรี

1,335 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์

นายจันทโรจน์ กี้ติ๊ก

1,336 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดคลองยอ

นางจินตนา เกื้อก่อยอด

1,337 สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดท่าประดู่

นางวราภรณ์ ศรีขวัญ

1,338 สพป.สตูล

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3

นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่

1,339 สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านตูแตหร่า

นางคัดติญา จิเบ็ญจะ

1,340 สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

นายสุกรี มาลียนั

1,341 สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

นางอัษนีย์ รุ่งเรือง

1,342 สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

นายฐปวัฒ ประกอบชัยชนะ

1,343 สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

นางอาบีดะฮ์ คงสิเหร่

65
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

1,344 สพป.สตูล

บ้านไร่

นางสาวสุไวย๊ะ วาเหตโดย

1,345 สพป.สตูล

บ้านไร่

นายคอเล็ด ปังเตะ

1,346 สพป.สตูล

บ้านไร่

นางโนรี หนูชสู ขุ

1,347 สพป.สตูล

บ้านไร่

นางสาวกัลยาณ์ หลีดินซุด

1,348 สพป.สตูล

บ้านไร่

นางสุดา เส็นสมมาตร

1,349 สพป.สตูล

บ้านไร่

นางซอลีห๊ะ แสงขาว

1,350 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ชุมชนวัดราษฎร์บารุง

นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์

1,351 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

นายชยพล แปลงไล

1,352 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

นางสาววลัยพร มุสกิ มาศ

1,353 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง

1,354 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วัดบางนางเกรง

นางกฤชญา จันทรประภา

1,355 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วัดบางนางเกรง

นางละไม แซ่ต่าง

1,356 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วัดบางนางเกรง

นางบุณยรัตน์ สิงห์พันดอน

1,357 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วัดบางนางเกรง

นางธัณย์สติ า จอมจิรโรจน์

1,358 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วัดบางนางเกรง

นายวีระยุทธ อุปเนตร

1,359 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วัดบางนางเกรง

นางสาวธิดาวดี ภูฆัง

1,360 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วัดบางนางเกรง

นางสาวมยุรี ทิพา

1,361 สพป.สมุทรปราการ เขต 2

วัดบางพลีใหญ่ใน

นางมนต์ศิริ ทองมัน่

1,362 สพป.สมุทรสงคราม

บ้านคลองบางกก

นางสาวพรชนก จันทิมา

1,363 สพป.สมุทรสงคราม

บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) นางพิศมัย ธรรมสนอง

1,364 สพป.สมุทรสาคร

บ้านคลองแค

นางนิภา กันเสือ

1,365 สพป.สมุทรสาคร

บ้านคลองแค

นางสาวจุฑาทิพย์ ตันผาง

1,366 สพป.สมุทรสาคร

บ้านคลองแค

นางวรรณี ชุนถนอม

1,367 สพป.สมุทรสาคร

บ้านคลองแค

นางสุธิดา คาวงค์

1,368 สพป.สมุทรสาคร

บ้านคลองแค

นางสุวรรณา อุ่นไทยแท้

1,369 สพป.สมุทรสาคร

บ้านคลองแค

นางสาวพรทิพย์ ศรีสมุทร

1,370 สพป.สมุทรสาคร

บ้านคลองแค

นางสาวศศิญา สารี

1,371 สพป.สมุทรสาคร

บ้านคลองแค

นางบุญสม พรหมสาขา ณ สกลนคร

1,372 สพป.สมุทรสาคร

บ้านคลองแค

นายประเสริฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร

1,373 สพป.สมุทรสาคร

วัดใหญ่บ้านบ่อ

นายนาวิน แกละสมุทร

1,374 สพป.สมุทรสาคร

วัดใหญ่บ้านบ่อ

นางวันเพ็ญ กานดา

1,375 สพป.สมุทรสาคร

วัดพันธุวงษ์

นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน

66
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

1,376 สพป.สมุทรสาคร

วัดราษฎร์บารุง

นางเกชฎาพร วีระกุล

1,377 สพป.สมุทรสาคร

วัดราษฎร์บารุง

นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี

1,378 สพป.สมุทรสาคร

วัดราษฎร์บารุง

นางสาวศิริพร ลือภักดีสกุล

1,379 สพป.สมุทรสาคร

วัดราษฎร์บารุง

นางสาวทิพวรรณ จันทรา

1,380 สพป.สมุทรสาคร

วัดราษฎร์บารุง

นางสาวกิตติยา บุติมาลย์

1,381 สพป.สมุทรสาคร

วัดราษฎร์บารุง

นางสาวปภาษา พนมพานทอง

1,382 สพป.สมุทรสาคร

วัดราษฎร์บารุง

นางโสภี ศรีวารีรัตน์

1,383 สพป.สมุทรสาคร

วัดราษฎร์บารุง

นายคณพัทธ์ แสงอรุณ

1,384 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางวรรณวิภา วิทยสรณะ

1,385 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาวพัชรีพร เทีย่ งสมบุญ

1,386 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาวสกาวรัตน์ แสงสุดา

1,387 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาววรุณยุภา คะโยธา

1,388 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาวประภารัตน์ แหวนหล่อ

1,389 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาววิลาสินี ขัติยะ

1,390 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาววิภาวิน ภาคีเนตร

1,391 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาวณัฐชิมา อินทรโคราช

1,392 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาวโสภา สาแหรกทอง

1,393 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางทองฟู เติมสายทอง

1,394 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นายสราวุฒิ บัวกลีบ

1,395 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาวฐานวีร์ จันทร์คา

1,396 สพป.สมุทรสาคร

วัดศรีเมือง

นางสาวปัทมา แก้วบัวสังข์

1,397 สพป.สระแก้ว เขต 1

ชุมชนบ้านหลังตาใน

นางพีรียา วงษ์ธานี

1,398 สพป.สระแก้ว เขต 1

ชุมชนบ้านหลังตาใน

นางสาวศศิธร พรพิทักษ์กลุ

1,399 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านคลองเจริญ

นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร

1,400 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านคลองเจริญ

นางสาวปุญญาพร ใจสันเทียะ

1,401 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านคลองเจริญ

นางสาวออรยา ชินหู

1,402 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านคลองเจริญ

นางสาวมะลิพร แดงตะขบ

1,403 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านคลองน้าเขียว

นางสาวจิราพร ขุนวิชติ

1,404 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านด่าน (ราษฎรบารุง)

นางสาววริศรา อรุณกิตติพร

1,405 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านด่าน (ราษฎรบารุง)

นายศราวุธ อภัยศิลา

1,406 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านพรหมนิมิต

นางสมพร ฟักแก้ว

1,407 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านพระเพลิง

นางกัญญาภา ขอดทอง
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1,408 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านพระเพลิง

นางกันหา ภูชมศรี

1,409 สพป.สระแก้ว เขต 1

บ้านหนองกะทะ

นางบังอร เผ่าภูรี

1,410 สพป.สระแก้ว เขต 1

วังศรีทอง

นางเย็นจิตร มาดา

1,411 สพป.สระแก้ว เขต 1

วัดพวงนิมิต

นายโกศล กิจเจริญธารงค์

1,412 สพป.สระแก้ว เขต 1

วัดพวงนิมิต

นางอมรา กิจเรืองศรี

1,413 สพป.สระแก้ว เขต 1

วัดพวงนิมิต

นางสาวไพจิตตรี กรชม

1,414 สพป.สระแก้ว เขต 1

อนุบาลวัดสระแก้ว

นางสาวนิยดา นานประโคน

1,415 สพป.สระแก้ว เขต 2

คลองยางนุสรณ์

นายเฉลิมศักดิ์ มาลา

1,416 สพป.สระแก้ว เขต 2

คลองยางนุสรณ์

นางสาวกมลพร อัตวานิช

1,417 สพป.สระแก้ว เขต 2

บ้านหนองใหญ่

นายสกนธ์ โกสุม

1,418 สพป.สระแก้ว เขต 2

บ้านห้วยชัน

นายอภิสทิ ธิ์ ฐานะ

1,419 สพป.สระแก้ว เขต 2

อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

นางสาวพรกนก ชุนประเสริฐ

1,420 สพป.สระบุรี เขต 2

บ้านท่าพลู

นางสาวเยาวนิจ มุกดา

1,421 สพป.สระบุรี เขต 2

บ้านหนองผักหนอก

นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อน

1,422 สพป.สิงห์บุรี

วัดทอง

นางพิณทิพย์ พงษ์ขา

1,423 สพป.สิงห์บุรี

วัดบ้านลา

นางสาวสุภาภัณฑ์ บุญประเสริฐ

1,424 สพป.สิงห์บุรี

วัดอัมพวัน

นางวีนัส ร่างใหญ่

1,425 สพป.สุโขทัย เขต 1

เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒ)ิ

นางสุดาวัลย์ รู้คุณ

1,426 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านกงราษฎร์อทุ ิศ

นางณัฐคิณี นิลนนท์

1,427 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นายจิรายุทธ แก้วเนย

1,428 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางวันเพ็ญ แก้วรัตนศรีโพธิ์

1,429 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นายสระเกษต์ หนานกุล

1,430 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางสาวลันทม สังจันทร์

1,431 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางเดือนฉาย ผาลา

1,432 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางนันทิกร อินทรศิลา

1,433 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางสาวณัฐรดา ภาคภูมิ

1,434 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรือง

1,435 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วม

1,436 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นายธีระชัย เทียนบุตร

1,437 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางสาวรวีวรรณ รอดสุวรรณ

1,438 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางสาวพระแพง แม่นหวา

1,439 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นางสาวศิรินทิพย์ อิ่มเขียว
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1,440 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านตลิ่งชัน

นายอัษฎางค์ พงษ์เฉย

1,441 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านยางเมือง

นางสาวศรุชา นาคทรัยพ์

1,442 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านลานทอง

นายไกรสร พรมลา

1,443 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านลานทอง

นางวศินี ประเจิดสกุล

1,444 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังแดด

นางฉวี ธนูสาร

1,445 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังโคนเปือย

นางสาวชนัญธิดา คาเอก

1,446 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังโคนเปือย

นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกร

1,447 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังโคนเปือย

นางสาวดวงพร จาลองศิลป์

1,448 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังน้าขาว

นางสาวลัดดา มณีเขียว

1,449 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังน้าขาว

นางสาวอุทัยวรรณ ไกรกิจราษฎร์

1,450 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังน้าขาว

นางสาวณัฐชา โคยามา

1,451 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังลึก

นางนันทวัน พันปี

1,452 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังหิน

นางณัฐทินันท์ เหล็กแก้ว

1,453 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังหิน

นางนงณภัส แก้วถึง

1,454 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านวังหิน

นางณัฐกฤตา แสงสว่าง

1,455 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านหนองจิกตีนเนิน

นางปิยมาศ สงธนู

1,456 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านหนองจิกตีนเนิน

นางหรรษา เจริญสิน

1,457 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านหนองจิกตีนเนิน

นางลัดดา แจ่มจันทร์

1,458 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านหนองมะเกลือ

นายนพดล มุขทัง่

1,459 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านห้วยไคร้

นางสาวจิราพร แสงเขียว

1,460 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านห้วยไคร้

นางวิลาวัณย์ อรัญทิมา

1,461 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านห้วยไคร้

นางพานาลักษณ์ คงคีรี

1,462 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านห้วยไคร้

นางสาวสีนวล เจือจันทร์

1,463 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านห้วยไคร้

สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล

1,464 สพป.สุโขทัย เขต 1

บ้านห้วยไคร้

นางกนกพร คารุณ

1,465 สพป.สุโขทัย เขต 1

วัดมุจลินทาราม

นางจิตรา คาเบิก

1,466 สพป.สุโขทัย เขต 1

วัดลัดทรายมูล

นางทัสณี ฤทธิ์น้า

1,467 สพป.สุโขทัย เขต 2

บ้านสุเมน

นางสาวดวงนภา จริตงาม

1,468 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

บ้านนเรศ

นางโสภา เกิดสมนึก

1,469 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วัดใหม่รัตนเจดีย์

นางอินทิรา ศาสตร์เณร

1,470 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

นางจินตนา ดีกาว

1,471 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

นางสาววีณา เชิดฉันท์
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1,472 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

นายบันเทิง สุดแสวง

1,473 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

นางสาอางค์ มลินิล

1,474 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

นางสาวคาพลอย โพธิ์ทอง

1,475 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วัดสกุณปักษี

นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี

1,476 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วัดสกุณปักษี

นางปัทมาภรณ์ เหลืองอ่อน

1,477 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นางสาวมนฤดี ศักดิ์ศรี

1,478 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุมณทิพย์ นวลงาม

1,479 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นางสาวเยาวเรศ ชโลธร

1,480 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นางสาวสิริยา สุขสกล

1,481 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นางสาวสุภากร ขวัญยืน

1,482 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นายกัณฑ์อเนก พงษ์เพชร

1,483 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นางทองจันทร์ ทองภู

1,484 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นางสาเนียง พงศ์จนั ทรเสถียร

1,485 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นางประดิษฐา นุย้ รัตน์

1,486 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นางสาวนัฐริดา เพชรชู

1,487 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นางสาวสิริรัตน์ ทรงพระ

1,488 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อนุบาลขวัญยืน

นายสมพล ไพมณี

1,489 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านคลองโร

นางมณฑกานต์ ชุมช่วย

1,490 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านควนคีรีวงศ์

นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา

1,491 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านควนสินชัย

นายสมพร จักรหวัด

1,492 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านบ้างเหรียง

นายสมเกียรติ ศิลปวิศาล

1,493 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านบางรูป

นางอนุษา ศิลปวิศาล

1,494 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านปลายสาย

นางมลิณีย์ วรรณะ

1,495 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านพรุแชง

นางอัญชลี เชื้อพลพิชยั

1,496 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านหนองหญ้าปล้อง

นางนันทนา ประไพวรรณ

1,497 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านหนองหญ้าปล้อง

นางศศิธร สุขสงค์

1,498 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านหนองหญ้าปล้อง

นางสาวรัชนี พรหมภักดี

1,499 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านหนองหญ้าปล้อง

นางจินดา ยกทอง

1,500 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านหนองหญ้าปล้อง

นางสุนันทา สาบุตร

1,501 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

บ้านห้วยมุด

นางกัลย์กมล ดาวกระจาย

1,502 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

มหาราช 2

นางสาวโซเฟีย อีซอ

1,503 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

วัดคลองตาล

นางจิตตินันท์ ปรีชา
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1,504 สพป.สุรินทร์ เขต 1

บ้านเทนมีย์

นางกนกอร ยิ่งได้ชม

1,505 สพป.สุรินทร์ เขต 1

บ้านจารย์

นางเดือนเพ็ญ ภูเขียว

1,506 สพป.สุรินทร์ เขต 1

บ้านจารย์

นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา

1,507 สพป.สุรินทร์ เขต 1

ราชวิถี (ประสาทราษฏร์บารุง)

นางอรพิน งามสุธรรม

1,508 สพป.สุรินทร์ เขต 1

ราชวิถี (ประสาทราษฏร์บารุง)

นางธัญญารัตน์ บริสทุ ธิ์

1,509 สพป.สุรินทร์ เขต 1

วัดประสพ

นางธัญภา พันชนะ

1,510 สพป.สุรินทร์ เขต 1

วัดประสพ

นางกิตติมา อึงชื่น

1,511 สพป.สุรินทร์ เขต 1

วัดประสพ

นางกนกลักษณ์ เกษรบัว

1,512 สพป.สุรินทร์ เขต 2

ชุมชนบ้านซาด

นางนงนาถ เอกา

1,513 สพป.สุรินทร์ เขต 2

บ้านกระเบือ้ งใหญ่

นางรัตนา เหลามี

1,514 สพป.สุรินทร์ เขต 2

รัตนวิทยาคม

นางชนัญญา ผลไม้

1,515 สพป.สุรินทร์ เขต 3

บ้านโคกกลาง

นางมณีรัตน์ คงใจดี

1,516 สพป.หนองคาย เขต 1

เซนต์ปอลหนองคาย

นางสาววงเดือน เจริญดี

1,517 สพป.หนองคาย เขต 1

เซนต์ปอลหนองคาย

นางปิยะฉัตร ขาวนอก

1,518 สพป.หนองคาย เขต 1

ชุมชนบ้านถ่อน

นายบุญมี ทองชมภู

1,519 สพป.หนองคาย เขต 1

ชุมชนบ้านถ่อน

นางผดุงศรี โยศิน

1,520 สพป.หนองคาย เขต 1

ชุมชนบ้านหม้อ

นางจันทร์ศรี สุวัฒ

1,521 สพป.หนองคาย เขต 1

ธนากรสงเคราะห์

นายไกรษร แก้วฝ่าย

1,522 สพป.หนองคาย เขต 1

บ้านเมืองบาง

นางจันดา อุดามาลย์

1,523 สพป.หนองบัวลาภู เขต 1

บ้านหนองลุมพุก

นางสาวประไพรพร สาวะรก

1,524 สพป.อ่างทอง

บ้านหนองถ้า

นายสวัสดิ์ มาเยอะ

1,525 สพป.อ่างทอง

บ้านหนองถ้า

นายสุเมธ พลหงษ์

1,526 สพป.อ่างทอง

วัดพิจารณ์โสภณ

นางวนิดา เสือทรงศีล

1,527 สพป.อ่างทอง

วัดราชสกุณา

นางสาวเรณุกา เกษสังข์

1,528 สพป.อ่างทอง

วัดสามประชุม

นางอุบล โกสุม

1,529 สพป.อ่างทอง

วัดห้วยโรง

นางสาเนียง คาแก้ว

1,530 สพป.อ่างทอง

อนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) นางจุไรรัตน์ จีนขจร

1,531 สพป.อ่างทอง

อนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) นางบุญชู หรหมหากุล

1,532 สพป.อานาจเจริญ

เค็งใหญ่หนองงูเหลือม

นางรจจิรา สมดี

1,533 สพป.อานาจเจริญ

เค็งใหญ่หนองงูเหลือม

นางสาวศิริกร แก้วพิลา

1,534 สพป.อานาจเจริญ

ตารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ

นางลัดดา โสดาภักดิ์

1,535 สพป.อานาจเจริญ

บ้านโคกกลาง

นางสมบัติ ถามะพันธ์
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1,536 สพป.อานาจเจริญ

บ้านโคกกลาง

นางศิริพร เหนือโชติ

1,537 สพป.อานาจเจริญ

บ้านคาแก้ว

นางสาวบรรณวัลลิ์ มณีพันธ์

1,538 สพป.อานาจเจริญ

บ้านนาผาง

นางมนัญญา ลาหาญ

1,539 สพป.อานาจเจริญ

บ้านหนองเม็ด

นางจินตนา อุนาภาค

1,540 สพป.อุดรธานี เขต 2

บ้านโนนสูง

นางสาวอรุณณี สายเสมา

1,541 สพป.อุดรธานี เขต 2

บ้านกุดจิก

นางสาวอานวย แน่นอุดร

1,542 สพป.อุดรธานี เขต 2

บ้านนายูง

นางพวงพะยอม พันธ์ศรี

1,543 สพป.อุดรธานี เขต 2

บ้านนายูง

นางสุขี วรรณกุล

1,544 สพป.อุดรธานี เขต 2

บ้านนายูง

นางสาววัชรินทร์ วรรณพราหมณ์

1,545 สพป.อุดรธานี เขต 3

บ้านดอนกลอย

นายนันทพงษ์ เกษรศุกร์

1,546 สพป.อุดรธานี เขต 4

น้าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) นางฐิตินันท์ อุปการ

1,547 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ชายเขาวิทยา

นางวราภรณ์ มีศิริพันธ์

1,548 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

บ้านหาดสองแคว

นางคมดาว โสดา

1,549 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

บ้านปากปาด

นางสาวภาณิกา พุฒลา

1,550 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

บ้านห้วยยาง

นายคณิต ทิพย์โอสถ

1,551 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

บ้านห้วยยาง

นางสาวรุ่งทิวา จันธิจร

1,552 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

บ้านห้วยยาง

นางศิริรัตน์ ทิพย์โอสถ

1,553 สพป.อุทัยธานี เขต 2

บ้านทุง่ สามแท่ง

นางสาวทศพร แสงรื่น

1,554 สพป.อุทัยธานี เขต 2

บ้านห้วยเปล้า

นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม

1,555 สพป.อุทัยธานี เขต 2

วัดทัพหมัน

นางมยุรี แมลงภู่

1,556 สพป.อุทัยธานี เขต 2

วัดทัพหมัน

นางดวงรัตน์ อินทรีย์

1,557 สพป.อุทัยธานี เขต 2

วัดทุง่ หลวง

นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ

1,558 สพป.อุทัยธานี เขต 2

อนุบาลบ้านไร่

นายประดิษฐ์ พันธ์ผา

1,559 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านเตย

นางรัญจวน รูปแก้ว

1,560 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ)

นางสาวสีดา กาสา

1,561 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านโนนกุง

นางกัญญาภัค โคระรัตน์

1,562 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านโนนกุง

นางวิภาวรรณ ขันเลข

1,563 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านโนนสาราญ

นางสาวณัฐศิมา เห็มอ่อน

1,564 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านกาบิน

นางสาวอมรรัตน์ โลมรัตน์

1,565 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านกาบิน

นางเพชรมณี โสภิตะชา

1,566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านกาบิน

นางพรทิพย์ กางกั้น

1,567 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านค้อ

นางธิติมา ชิณพันธ์
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1,568 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านตุ

นายวิโรจน์ ผดุงวิทย์

1,569 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านนางิ้ว

นางประนอม ริ้วทอง

1,570 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านนาหว้า

นางยุพิน ชาวศรี

1,571 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านนาหว้า

นางสมปอง หล้าเพ็ง

1,572 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านนาหว้า

นางอรวรรณ พงศ์ภัทรพร

1,573 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านนาหว้า

นายวันดี ขันเลข

1,574 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

บ้านนาหว้า

นางศักดิ์สทิ ธิ์ บุญยั้ง

1,575 สพป.อุบลราชธานี เขต 3

บ้านแหลมทอง

นางฉวีวรรณ ทองขาว

1,576 สพป.อุบลราชธานี เขต 3

บ้านแหลมทอง

นายสมาน ทองขาว

1,577 สพป.อุบลราชธานี เขต 3

บ้านแหลมทอง

นางปราณี อ่อนรัตน์

1,578 สพป.อุบลราชธานี เขต 3

บ้านนาโป่งโพน

นายไพรวัลย์ อุปถัมภ์

1,579 สพป.อุบลราชธานี เขต 3

บ้านนุจนั ทัย

นางสาวรักษินาวรรณ์ คาสา

1,580 สพป.อุบลราชธานี เขต 4

บ้านห่องชัน

นายกฤตพล ชนะภัย

1,581 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางจุฑารัตน์ ทองอยู่

1,582 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางนิภา คาเพชร

1,583 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางกนกรัตน์ ทิพย์จอ้ ย

1,584 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางบุศรา ปัญญาดี

1,585 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางสาวธัญพร เกิดกูล

1,586 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางเกษร ฟุกลาเจียก

1,587 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางวรรณา เวียงแก้ว

1,588 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางเนาวรัตน์ ใจทรุณ

1,589 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นายวีระ มุขลาย

1,590 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางสาวจันทร์จริ า ชาวบ้านเกาะ

1,591 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทอง

1,592 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นายคณิต ศรีผาติ

1,593 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ปิยะบุตร์

นางสาวสุนีย์ พูนทอง

1,594 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา นางสาวสุวดี คงเพ็ง

1,595 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา นางสาวกัลย์ณภัส ภิวัฒน์ฐากุล

1,596 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

เทพศิรินทร์

นางสาวนฤมล รอดเสมอ

1,597 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

นายอธิพันธ์ ศรีรุ่งกาญจน์

1,598 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

นางสาวมะลิวัลย์ ศิริรรณ

1,599 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา นางสาวอาภาพร เจือพานิช
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1,600 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

ดอนฉิมพลีพิทยาคม

นางนันทพร เย็นประสิทธิ์

1,601 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

ดอนฉิมพลีพิทยาคม

นางอุษ ตีระวัฒนานนท์

1,602 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

ดอนฉิมพลีพิทยาคม

นางสมหมาย ลัดลอย

1,603 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

ดอนฉิมพลีพิทยาคม

นางสาวชยากานต์ เปีย่ มถาวรจจน์

1,604 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

ดอนฉิมพลีพิทยาคม

นางสาวสุมิตรา พันทอง

1,605 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

ดอนฉิมพลีพิทยาคม

นางสาวสุพัฒนี เกียรติเวทย์

1,606 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

ดอนฉิมพลีพิทยาคม

นางวิไลวรรณ โต๋ะยีบอ

1,607 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

บางคล้าพิทยาคม

นายสุรศักดิ์ ศิริอดุ มโชค

1,608 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

บางพลี

นายลภิชาติ เกตุขวง

1,609 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

พนมสารคามพนมอดลวิทยา

นางรุ้งลาวัลย์ ศรีประเสริฐ

1,610 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

ราชสาส์นวิทยา

นางวัลลิกา หวันวงศ์

1,611 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

วิสทุ ธิกษัตรี

นางเจนจิรา บุตรเมือง

1,612 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

วิสทุ ธิกษัตรี

นางวรัทยา วีณะคุปต์

1,613 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

วิสทุ ธิกษัตรี

นายพิชยั วงษ์น้อย

1,614 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)

สตรีสมุทรปราการ

นายภัสส์กญ
ุ ช์ ศิริศวร์ชยุต

1,615 สพม. เขต 1 (กทม.)

เบญจมราชาลัยในพระราชูปถัมภ์

นางเบญจภรณ์ ศรีเมือง

1,616 สพม. เขต 1 (กทม.)

ชิโนรสวิทยาลัย

นางสาวณัฏฐินี แสงสุข

1,617 สพม. เขต 1 (กทม.)

ชิโนรสวิทยาลัย

นางณภัชดา สิงคนิภา

1,618 สพม. เขต 1 (กทม.)

ชิโนรสวิทยาลัย

นางสาวธนิตา สาธุพันธุ์

1,619 สพม. เขต 1 (กทม.)

ชิโนรสวิทยาลัย

นางปราณี มีมงคล

1,620 สพม. เขต 1 (กทม.)

ชิโนรสวิทยาลัย

นางสาวศิวพร แสงแก้ว

1,621 สพม. เขต 1 (กทม.)

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นางชุติมาดี ทิมตระกูล

1,622 สพม. เขต 1 (กทม.)

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาวนวลจันทร์ ทองคา

1,623 สพม. เขต 1 (กทม.)

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายชินโชติ ธรรมสอน

1,624 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นางนงนุช แพทยานันท์

1,625 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นางสาวบัวหลวง กุลเกษ

1,626 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นางสาวอุลติ า ทีเกาะ

1,627 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นายปราศรัย เจตสันติ์

1,628 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นางสาวรพีพรรณ สุคนธวงค์

1,629 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นายวันชัย แคล้วภัย

1,630 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นางสาวภัทรานี ไชยสุวรรณ

1,631 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นายทวีพงศ์ สูตรภาษานนท์
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1,632 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล

1,633 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นางวรรณี แสงเดือนฉาย

1,634 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์

1,635 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นางสาวนุชสุคนธ์ อักษรศรี

1,636 สพม. เขต 1 (กทม.)

บางปะกอกวิทยาคม

นางสาวสุณัฎฐา อยู่เจริญ

1,637 สพม. เขต 1 (กทม.)

มหรรณพาราม

นางพรนภา รัชนิพนธ์

1,638 สพม. เขต 1 (กทม.)

มหรรณพาราม

นางสาวเจนจิรา เวียนสุข

1,639 สพม. เขต 1 (กทม.)

มหรรณพาราม

นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรติ์

1,640 สพม. เขต 1 (กทม.)

มหรรณพาราม

นางสาวดวงเดือน กลีบอุบล

1,641 สพม. เขต 1 (กทม.)

มหรรณพาราม

นางวีระนันท์ ทิพย์ธนาศิริ

1,642 สพม. เขต 1 (กทม.)

มหรรณพาราม

นางอังสนา เกิดบุญส่ง

1,643 สพม. เขต 1 (กทม.)

มหรรณพาราม

นางขนบภรณ์ แก้วคงคา

1,644 สพม. เขต 1 (กทม.)

มัธยมวัดดาวคะนอง

นางสาวเกษุฎา ธงศรี

1,645 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางสุขวรรณ ชื่นตา

1,646 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางสาวแก้วใจ เทียนธรรม

1,647 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางสาวจิรพร เตียวิรัตน์

1,648 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางเฉลิมขวัญ นาคทอง

1,649 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางพัชรี วงศ์เสถียร

1,650 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางสาวกัลยา งามดี

1,651 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางสมจิตร์ ศิริวิสตู ร

1,652 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางศิริวรรณ สิงห์ปาน

1,653 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางวลัยพร แสงจันทร์

1,654 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นายศุพกฤษณ์ สืบวงษ์

1,655 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นายวรพล โชติธนญาณภาส

1,656 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางอรัญญา ตันบุญเจริญ

1,657 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางสาวศศิวิมล เพิม่ ลาภ

1,658 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางสาวเพ็ญฤดี เรียนสี

1,659 สพม. เขต 1 (กทม.)

รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน นางสาวมาลี เรืองฤดี

1,660 สพม. เขต 1 (กทม.)

ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 นางสาววิภาพร เรืองประทีป

1,661 สพม. เขต 1 (กทม.)

ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 นายธเนศ เจริญทรัพย์

1,662 สพม. เขต 1 (กทม.)

ราชวินิต มัธยม

ว่าทีร่ ้อยตรี ภวิชช์ อรุณวรรณ

1,663 สพม. เขต 1 (กทม.)

ราชวินิตบางแคปานขา

นางสาวมุกดา กมลวานนท์
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1,664 สพม. เขต 1 (กทม.)

วัดพุทธบูชา

นายคิดลึก สังข์สาลี

1,665 สพม. เขต 1 (กทม.)

วัดราชบพิธ

นายสมถวิล มาเจริญ

1,666 สพม. เขต 1 (กทม.)

สตรีวิทยา

นายพลวิทย์ กุมภา

1,667 สพม. เขต 1 (กทม.)

สตรีวิทยา

นางสาวปรางพร พงษ์ประเสริฐ

1,668 สพม. เขต 1 (กทม.)

สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางอรุณศรี ทวีโภคา

1,669 สพม. เขต 2 (กทม.)

เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

นางนิษา บุญทิพย์

1,670 สพม. เขต 2 (กทม.)

เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

นางชุลวี ัลย์ เรืองเนียน

1,671 สพม. เขต 2 (กทม.)

กุนนทีรุทธารามวิทยาคม

นางสาววณัชฌาณ์ วาสิงหน

1,672 สพม. เขต 2 (กทม.)

ดอนเมืองจาตรุจนิ ดา

นางสาวเบญจวรรณ โถนคา

1,673 สพม. เขต 2 (กทม.)

ดอนเมืองจาตรุจนิ ดา

นางสมประสงค์ ภานุพินทุ

1,674 สพม. เขต 2 (กทม.)

ดอนเมืองจาตรุจนิ ดา

นางสาวกฤษณา ครุฑธกะ

1,675 สพม. เขต 2 (กทม.)

บดินทรเดชา ( สิงค์ สิงหเสนีย์ )

ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภิสเขื่อนจันทร์

1,676 สพม. เขต 2 (กทม.)

บดินทรเดชา ( สิงค์ สิงหเสนีย์ )

นายนิยม บุญญาเศวต

1,677 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางสาวเพ็ญศิริ บุณยเกตุ

1,678 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางมณีรัตน์ ประสมสินธ์

1,679 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นายสรณ์ นามสิงข์

1,680 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางสาวธารทิพย์ ทองมี

1,681 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางสาวนพรัตน์ ธิสานนท์

1,682 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางสาวสกาวดือน การสรรพ์

1,683 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นายณัฐพงศ์ แสงสิริไพศาล

1,684 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางสาวคัคนางค์ บัวเทศ

1,685 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางสาวกาณจนัญถ์ ไตรถาวร

1,686 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางสาวธริสา ไผ่สนจาลองศรี

1,687 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางสาวบังอร สารวรรณ

1,688 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นางสววรรษมน ม่วงสวย

1,689 สพม. เขต 2 (กทม.)

มัธยมวัดบึงทองหลาง

นายกฤษณะ จุลจังหรีด

1,690 สพม. เขต 2 (กทม.)

ฤทชิยะวรรณาลัย

นางวราภรณ์ เรืองพัฒนทวี

1,691 สพม. เขต 2 (กทม.)

ลาดปลาเค้าพิทยาคม

นางสาวนพวรรณ ลอยประโคน

1,692 สพม. เขต 2 (กทม.)

ลาดปลาเค้าพิทยาคม

นางพันผกา เกี้ยวสกุล

1,693 สพม. เขต 2 (กทม.)

สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

นายพิเชฎฐ์ ชัยยัง

1,694 สพม. เขต 2 (กทม.)

สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

นางสาวสุนันทา เชื้อฉ่าหลวง

1,695 สพม. เขต 2 (กทม.)

สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

นางสาววรภรณ์ ศศิณานุรักษ์
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1,696 สพม. เขต 2 (กทม.)

สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

นางสาวปราณี นิลเหม

1,697 สพม. เขต 2 (กทม.)

สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

นางมยุลี ปันทะโชติ

1,698 สพม. เขต 2 (กทม.)

สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

นางสาวรัตติกาล มัง่ ทัด

1,699 สพม. เขต 2 (กทม.)

สุขมุ นวพันธ์อปุ ถัมภ์

นางสาวศุภลักษณ์ เห็นผลงาม

1,700 สพม. เขต 2 (กทม.)

สุขมุ นวพันธ์อปุ ถัมภ์

นางสาวนภัฎสร ศรนรินทร์

1,701 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

เทพศิรินทร์ พุแค

นางอนงค์ อารีรักษ์

1,702 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

เทพศิรินทร์ พุแค

นางครองศิล แดงโสภา

1,703 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

เทพศิรินทร์ พุแค

นางสนิทร์ทิพย์ ประชากุล

1,704 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นางสาวนาตยา เวชมุข

1,705 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นางจรัญญา เกตุคง

1,706 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นางสาวเยาวเรศ รุ่งพันธ์

1,707 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นายยุทธนา กองโค

1,708 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นางสาวกัลยา เทีย่ งแท้

1,709 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นางจรรยา ศรศรี

1,710 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นางสาวชิราภรณ์ อ่อนสลวย

1,711 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นางสาวนวลสวาสดิ์ มณีมัย

1,712 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

นางภัทรวดี ฐิติธนภูมิ

1,713 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ธัญรัตน์

นายยุทธศักดิ์ กุลมา

1,714 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

บัวแก้วเกษร

นางสาวจิตตกาญจน์ เอี่ยมอนงค์

1,715 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

บัวแก้วเกษร

นายธนากร ขจรฟุง้

1,716 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

บัวแก้วเกษร

นางสาวรังสินี เบ้าวันดี

1,717 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ประเทียบวิทยาทาน

นางประนอม นอบน้อม

1,718 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

ประเทียบวิทยาทาน

นายศุภเนตร นอบน้อม

1,719 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สระบุรีวิทยาคม

นางสุนีย์ ไชยเทพ

1,720 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สระบุรีวิทยาคม

นางสิทธิรัตน์ สงึมรัมย์

1,721 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สระบุรีวิทยาคม

นางรัชติการ์ ศรีประเสริฐ

1,722 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นายเสกสันติ รจนากร

1,723 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล

1,724 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางสาวจินดาพร พ่วงปิน่ เพชร

1,725 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางสาวธิฐิกาญจน์ มุง่ เบียดกลาง

1,726 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชานาญ

1,727 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางจารีรัตน์ บัวแย้ม

77
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

1,728 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางดุษณี กลั่นเกษร

1,729 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย

1,730 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

นางศิตา เมธากุลนันท์

1,731 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางสาวรัตนา ทองคาธรรมชาติ

1,732 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางสาวประภาพร รุ่งเรือง

1,733 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางสาววิภาพร เบีย้ มุกดา

1,734 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง

1,735 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางสาวปราทีป สุขโชค

1,736 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นายสงกรานต์ เรื่องประทีป

1,737 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางสาวลาพอง ต้นจาน

1,738 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางสาวภัคปภา บัญญัติ

1,739 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางนิตติมาพร แซ่เฮง

1,740 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางจีรนันท์ พรไพศาล

1,741 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่

1,742 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางวรรณา จันทร์รักษา

1,743 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางแอนนารี วชิรเขื่อนนันธ์

1,744 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางสาวภัสราภรณ์ สิงห์ลอ

1,745 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางชูศรี ศรีกรด

1,746 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นายชิตพร คาวัน

1,747 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางบุณฑริกา วิเศษพานิชกิจ

1,748 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางศิริ สุกลงาม

1,749 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หนองเสือวิทยา

นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ

1,750 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หอวัง ปทุมธานี

นางสาววราภรณ์ มอญภาษา

1,751 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หอวัง ปทุมธานี

นางปุณยานุช มัฆนาโส

1,752 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หอวัง ปทุมธานี

นายวรากฤช นันท์แก้ว

1,753 สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)

หอวัง ปทุมธานี

นายสุเทพ ปรีชานุวัน์

1,754 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม

1,755 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางสาวณปภัช กล้าสาริกจิ

1,756 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นายชาตรี ต่ายจันทร์

1,757 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางรัศมี ทองแว่น

1,758 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางสาวสุขมุ าภรณ์ มลทอง

1,759 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
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1,760 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญมาล

1,761 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางสาวรัตนา จันทรา

1,762 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว

1,763 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์

1,764 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางสายฝน มาภรณ์

1,765 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางมยุรีย์ ใจแสน

1,766 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย

1,767 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ

1,768 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

วัดสิงห์

นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด

1,769 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

วัดสิงห์

นางศิริวรรณ ผุดผ่อง

1,770 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

วัดสิงห์

นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์

1,771 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

วัดสิงห์

นางสาวสิรินุช ฉายประทีป

1,772 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

วัดสิงห์

นางสาวสุรรัตน์ ธูปทอง

1,773 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางภุมรี รัตนวิมานชัย

1,774 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์

1,775 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

พ.ต.ภาสกร รัตนวิมานชัย

1,776 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวสมคิด พึง่ พวก

1,777 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางกรรณิการ์ รงค์ทอง

1,778 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางพรทิพย์ ดีประเสริฐ

1,779 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายสมหวัง เมืองวงษ์

1,780 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางเข็มทราย กิมสวัสดิ์

1,781 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายสุทธิโรจน์ พงศ์ธนะวรคุณ

1,782 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางนภัค สุพรรณไสว

1,783 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายสุรินทร์ ใจแสน

1,784 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์

1,785 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวศริญญา กองคูณ

1,786 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางจิราภรณ์ ศรีโมรา

1,787 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางไพลิน ตุ่มทอง

1,788 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวไมตรี เนียมทอง

1,789 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางทิพวัน สุวรรณสถิตย์

1,790 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวญาณกร หอมเนียม

1,791 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวมะนิสา สารวิก
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1,792 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิ์

1,793 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางพชรมน นวลดี

1,794 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวชไมพร ศรีนิล

1,795 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางเพ็ญสินี ทองคาเภา

1,796 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่า

1,797 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางกุศล เกิดม่วง

1,798 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางวรรณทนารัตน์ สุรินทร์อาภรณ์

1,799 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวลดาวรรณ สาระกูล

1,800 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางวาสนา ธนัคฆเศรณี

1,801 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายบุญมา ม่วงพูล

1,802 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางวิจติ รา รสวงษ์ไพศาล

1,803 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวฉัฐมาศ อยู่โต

1,804 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวตรีทิพย์ ดีประสิทธิ์

1,805 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางปิยพร รัตนโกสุม

1,806 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ

1,807 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายนิกลู พุม่ สมุท

1,808 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายปกรณ์ ธงศรี

1,809 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวกวินท์ภรณ์ สุวรรณสถิตย์

1,810 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวณิฐชานันท์ รุจริ าภัทรสิทธิ์

1,811 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวมนฤดี แสงอรุณ

1,812 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวขนิษฐา บัวศรี

1,813 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวภัสรา เพ็งใย

1,814 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาววิชญา จิวประเสริฐ

1,815 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายปิติกลุ ประยูรธรรม

1,816 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวพัชรี วังกานนท์

1,817 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายจานงค์ ศรีโมรา

1,818 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางจิรภัทร ดีประเสริฐ

1,819 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวเบญญาภา จิวประเสริฐ

1,820 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวรุ่งรัตน์ พึง่ พิทยานันต์

1,821 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางศิริมา แสงสิมมา

1,822 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสุดารัตน์ พรรณแสง

1,823 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสุดใจ ล่าสัน
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1,824 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสุธาสินี รัมมะญาณ

1,825 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางชุติมา ประทีปพรศักดิ์

1,826 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นายผจญศักดิ์ มิง่ สกุล

1,827 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์

1,828 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางสาวสิริมา อยู่โต

1,829 สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

หันคาพิทยาคม

นางประมวลศรี เมืองวงษ์

1,830 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

โคกเจริญวิทยา

นางสาวสุรียพ์ ร อินไชย

1,831 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

โคกเจริญวิทยา

นางสาวศุภวรรณ นาคเกษม

1,832 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

โคกเจริญวิทยา

นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์

1,833 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

โคกเจริญวิทยา

นางสาวอุบลวรรณ กาทุง่

1,834 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

โคกเจริญวิทยา

นางสางนภาภรณ์ เพียงเพ็ญ

1,835 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

โคกเจริญวิทยา

นางสาวนงลักษณ์ ทองสุข

1,836 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

โคกเจริญวิทยา

นางสายหยุด นามวงศ์

1,837 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

โคกเจริญวิทยา

นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์

1,838 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางสาวสุมาลี ทองอยู่

1,839 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางสาวปาริฉตั ร คนึงเหตุ

1,840 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางดารา วิชยั พาณิชย์

1,841 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางประทุมรัตน์ หุน่ สุวรรณ

1,842 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางรัชพร ขยันกลาง

1,843 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางอารีลกั ษณ์ เมืองเจริญ

1,844 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางสาววีรวรรณ ลีวะพงษ์เพียร

1,845 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางสาวดวงกมล แสงประดิษฐ์

1,846 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางสาวรัตนา เพิม่ สิริปัญญา

1,847 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางพัณณ์ชติ า วงศ์ว่องไว

1,848 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าวุ้งวิทยาคาร

นางวาสนา กล่าเดช

1,849 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

ท่าหลวงวิทยาคม

นางพรทิพย์ ทาสี

1,850 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

บ้านเบิกวิทยาคม

นายไพบูลย์ วิริยะอุดมเสถียร

1,851 สพม. เขต 5 (ลพบุร)ี

พระนารายณ์

นางรุ่งทิพย์ วัฒนา

1,852 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี)

ท่าช้างวิทยาคาร

นางลิขติ มามีเจริญ

1,853 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี)

สิงห์บุรี

นางคนึงค์ นิธิยานันท์

1,854 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี)

สิงห์บุรี

นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สตั ยา

1,855 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี)

สิงห์บุรี

นางสาววันวิสา ภมร
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1,856 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี)

สิงห์บุรี

นางอรุณศรี ศรีชยั

1,857 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี)

สิงห์บุรี

นางสาวทรรศพร พิศรูป

1,858 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี)

สิงห์บุรี

นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรี

1,859 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นางสุรางค์ เครือเมฆ

1,860 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นายมนต์เทพ นัยพร

1,861 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นางสาวปราณี พ่วงทองคา

1,862 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นายสุรดี สงธิ

1,863 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นางสาวนพพร ปรีชา

1,864 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่อม

1,865 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์

1,866 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นางสาวณัฐนรี สงวนสุข

1,867 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นายธนวัฒน์ เอี่ยมสาอางค์

1,868 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นายศิริชยั เอี่ยมพันธ์

1,869 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นางบุษกร ธนเดชพงศ์สขุ

1,870 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

โยธินบูรณะอ่างทอง

นางสาวสุกลั ย์ เจริญสุข

1,871 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

ป่าโมกข์วิทยาภูมิ

นางสาวขนิษฐา นิยมแสง

1,872 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

ป่าโมกข์วิทยาภูมิ

นางนิตยา ปิน่ แก้ว

1,873 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

ป่าโมกข์วิทยาภูมิ

นายธนายุรัชษ์ สุขแป้น

1,874 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

ป่าโมกข์วิทยาภูมิ

นางสมศรี ศรีโชติ

1,875 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

ป่าโมกข์วิทยาภูมิ

นางสาวชุติมา โตชัยศรี

1,876 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

วิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

นางสาวพรรณพัชร เพชรหมืน่ ไวย

1,877 สพม. เขต 5 (อ่างทอง)

สตรีอา่ งทอง

นายเอกพงษ์ โตชัยศรี

1,878 สพม. เขต 7 (นครนายก)

นครนายกวิทยาคม

นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์

1,879 สพม. เขต 7 (นครนายก)

บ้านนา"นายกพิทยากร"

นางกิตินัทธ์ ขันอาษา

1,880 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

1,881 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสมหญิง ศรีนิล

1,882 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสาวจตุพร ตันติกาธน

1,883 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นายปกรณ์ แจ้งประจักษ์

1,884 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสาวยุพิน สามสี

1,885 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสาวณัฐฐ์ติกาญ เจียวยี่

1,886 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสาวกัลยา ยิ้มละไม

1,887 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด
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1,888 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสาวพัชราภรณ์ พานทอง

1,889 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสาวสุภนิช การสมจิตร

1,890 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสาวนิชาภา อ่อนละออ

1,891 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางกนกรัตน์ ตรีสวุ รรณ์

1,892 สพม. เขต 8 (กาญจนบุร)ี

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

นางสาวกชพร ล้อมวงษ์

1,893 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสาวฐิติรัตน์ กันนะ

1,894 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางเชาวลา สุภชัยพานิชพงศ์

1,895 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางมะลิ จันทวงศ์

1,896 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสายทิพย์ เกรียงวงศ์

1,897 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสุพัตรา พุม่ บุญทริก

1,898 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางอันติมา รุ่งสว่าง

1,899 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางนภาภรณ์ แก้วศรี

1,900 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ

1,901 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ

1,902 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสุวรรณี สินทรัพย์

1,903 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย

1,904 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสาววิปัศยา เยี่ยวยา

1,905 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสาวอภิญญา ศรีเวียง

1,906 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสาวปาจรีย์ สิริปริญญา

1,907 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

โพธาวัฒนาเสนี

นางสาวนราพร ญาณไพศาล

1,908 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

นางสาวฉัตรแก้ว พรหมมา

1,909 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

นางสาวสายฝน เกิดสุข

1,910 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

นางพิกลุ นิลเพ็ชร

1,911 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

นางสาววีระวัลย์ จันทร์แป้น

1,912 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

นางสาววพรรณี วันกระจ่าง

1,913 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

นายธนสาร รุจริ า

1,914 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล

1,915 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

นายธเนศ ชะพินทร

1,916 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

นายนิมิต สายสิทธิ์

1,917 สพม. เขต 8 (ราชบุร)ี

ประสาทรัฐประชากิจ

นางขนิษฐา แก้วทอง

1,918 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ

1,919 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

โพรงมะเดื่อวิทยาคม

นางวิมลพรรณ จงสุขมีทรัพย์
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1,920 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

โพรงมะเดื่อวิทยาคม

นายสิทธิเดช ฐานพัญชา

1,921 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

กาแพงแสนวิทยา

นางกฤติกา โชควัฒนชัย

1,922 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

ภัทรญาณวิทยา

นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น

1,923 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

ราชินีบูรณะ

นางสุนีย์ แจ้งใจ

1,924 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

ราชินีบูรณะ

นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล

1,925 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

ราชินีบูรณะ

นางสาวสิริพร รัตนมุง

1,926 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางจินดา จันทร์อบุ ล

1,927 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางวรรณพัทร ซื่อตรง

1,928 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นายสิทธิพงษ์ เพ็ชรคา

1,929 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางขนิษฐา วรฮาด

1,930 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางสมคิด รอดผล

1,931 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางกมลทิพย์ ดาผิวดี

1,932 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางสมสกุล จิตราพิเนตร

1,933 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางสาวรติพร หุน่ ภู

1,934 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางรัตนา หิรัญโรจน์

1,935 สพม. เขต 9 (นครปฐม)

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

จ่าสิบตรีปวัน ศรีสนิท

1,936 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุร)ี

กรรณสูตศึกษาลัย

นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

1,937 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุร)ี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นางสาวชญามา พินิจการ

1,938 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุร)ี

ทุง่ คลีโคกช้างวิทยา

นางสาวทิวากร ดวงแก้ว

1,939 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

คงคาราม

นางอุทัยวรรณ มีนุช

1,940 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

คงคาราม

นางสาวสุนิสา ขาทวี

1,941 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

คงคาราม

นางวิภารัตน์ เจียมอุย

1,942 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

คงคาราม

นางสุนันท์ ตั้งเจียวลี้

1,943 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

คงคาราม

นางดารณี จันทร์นาค

1,944 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

ชะอาคุณหญิงเนือ่ งบุรี

นางสุมลฑา ปานมณี

1,945 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

พรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี

นางสาววิลาสินี ทองสมนึก

1,946 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

วัดจันทราวาส

นางสาวสุอนงค์ บัวทอง

1,947 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

วัดจันทราวาส

นายฉัตรมงคล สนพลาย

1,948 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

วัดจันทราวาส

นางวัชรินทร์ ขุนเมือง

1,949 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

วัดจันทราวาส

นางสาวบุษกร งามสม

1,950 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

วัดจันทราวาส

นางสุรียพ์ ร ทองแดง

1,951 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

วัดจันทราวาส

นางสาวไขมุก หังสบุตร์
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1,952 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

หนองจอกวิทยา

นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง

1,953 สพม. เขต 10 (เพชรบุร)ี

หนองจอกวิทยา

นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่

1,954 สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขนั ธ์)

ปากน้าปราณวิทยา

นางสาวดรุณี วงจีน

1,955 สพม. เขต 10 (สมุทรสงคราม)

เทพสุวรรณชาญวิทยา

นายสกล สุขสวัสดิ์

1,956 สพม. เขต 10 (สมุทรสงคราม)

เทพสุวรรณชาญวิทยา

นางสาวทองทิพย์ คุ้มทรัพย์

1,957 สพม. เขต 10 (สมุทรสงคราม)

เทพสุวรรณชาญวิทยา

นางพรรณทิพย์ ดิบแดง

1,958 สพม. เขต 11 (ชุมพร)

ปากน้าชุมพรวิทยา

นางสัตตบุษย์ แก้วลมัย

1,959 สพม. เขต 11 (ชุมพร)

มาบอามฤตวิทยา

นางสายสุนีย์ เอื้องเรืองโรจน์

1,960 สพม. เขต 11 (ชุมพร)

ละแมวิทยา

นางสาวศศิณี จุลรักษ์

1,961 สพม. เขต 11 (ชุมพร)

ละแมวิทยา

นางสาวอรอุมา แดงชนะ

1,962 สพม. เขต 11 (ชุมพร)

ละแมวิทยา

นางบังเอิญ มีเดช

1,963 สพม. เขต 11 (ชุมพร)

สวนศรีวิทยา

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ

1,964 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ไชยาวิทยา

นางสุนันท์ ศรียาภัย

1,965 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ไชยาวิทยา

นายจงรักษ์ ขุนชานาญ

1,966 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ไชยาวิทยา

นางศิริมา แสงสุวรรณ์

1,967 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ไชยาวิทยา

นายวีระศักดิ์ ปานกลาง

1,968 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ไชยาวิทยา

นายสมศักดิ์ เวชแดง

1,969 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

คีรีรัฐวิทยาคม

นางนุสรา สมเขาใหญ่

1,970 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

คีรีรัฐวิทยาคม

นางสมจิตร เกือด้วง

1,971 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นายจรัส แก้วมณี

1,972 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางกรรณิการ์ แก้วมณี

1,973 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางสาวชนิกา ไตรย์พืชน์

1,974 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางสาวรุ่งฤดี เกตเพ็ชร

1,975 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางอาธิตา ฤทธิเพชร์

1,976 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางพัชรี สิทธิชู

1,977 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางนิชภัค พรหมคีรี

1,978 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางวาสนา จันทร์อยู่

1,979 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางสาวศรีเพ็ญ ชูเรือง

1,980 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางชุติมา นามตาปี

1,981 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ตะกุกใต้ศึกษา

นางพชรมน พรหมคีรี

1,982 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ท่าชนะ

นายวิรัตน์ นาคน้อย

1,983 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ท่าชีวิทยาคม

นายเธียร ศิริสกุล
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1,984 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ท่าชีวิทยาคม

นางสุภารัตน์ ศรีเนียม

1,985 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ท่าชีวิทยาคม

ว่าทีร่ ้อยตรี รัฐพงษ์ ถือทอง

1,986 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

ท่าชีวิทยาคม

นางสาวคนึงนิตย์ เนียมขา

1,987 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

บ้านนาวิทยาคม

นางชะโลม บุญเกื้อ

1,988 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

บ้านนาวิทยาคม

นางสาวสุนันทา ทองสุข

1,989 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

บ้านนาวิทยาคม

นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวาง

1,990 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

บ้านนาวิทยาคม

นายสุวพล พุทธวิสทุ ธิ์

1,991 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

พระพีพิทยาคม

นางเกษราภรณ์ ทองไชย

1,992 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวรัชนีกรณ์ จงเทพ

1,993 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวสุธีกานต์ ขวัญพัทลุง

1,994 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางวิณีนาถ พุม่ แย้ม

1,995 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางจิราพร กระจ่างจบ

1,996 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางอัจฉรา ขจรศักดิ์สริ ิกลุ

1,997 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวพรศิริ พงศ์ถนอมศักดิ์

1,998 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวแววตา สมทรง

1,999 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นายสุพจน์ บุญฤทธิ์

2,000 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร

2,001 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวกฤตกร เมืองพรหม

2,002 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสุภาวดี โอชา

2,003 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวชุติมา ทองชนะ

2,004 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางบุญญวรรณ โสภาประดิษฐ์เจริญ

2,005 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นายวิชชญะ ฤทธิแดง

2,006 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

สุราษฏร์ธานี 2

นางสาวสินานาถ สุวรรณโชติ

2,007 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

สุราษฏร์ธานี 2

นางสาวนันท์จรัส มณีโชติ

2,008 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

สุราษฏร์ธานี 2

นายวุฒิชยั พูลสวัสดิ์

2,009 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

นางกัลยา ยอดวิจารณ์

2,010 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

นางธนชพร ภูวรณ์

2,011 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

ขนอมพิทยา

นางสาวนทิกานต์ ทองใหญ่

2,012 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

ขนอมพิทยา

นางอมรรัตน์ อินทสุวรรณ

2,013 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

คีรีราษฎร์พัฒนา

นางจันทร์พร ผาดศรี

2,014 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

นางสุภาพ รักถิ่นเดิม

2,015 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางสาววาสนา รัตนพันธ์

86
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

2,016 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางทัศนีย์ รัตนพันธ์

2,017 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางพัชราภรณ์ สุวัตถิกลุ

2,018 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางทิพย์อษุ า ชูพงศ์

2,019 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางวราภรณ์ เขียวมา

2,020 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นายสุธรรม เขียวมา

2,021 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางสักการะ จู่ซู่

2,022 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางเบญจมาศ นาคะโร

2,023 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางพัสตราภรณ์ แผลงรักษา

2,024 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางมนทกานติ ยะโก๊ะ

2,025 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางปราณี สุวรรณชัย

2,026 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางนิภาภรณ์ นาคฤทธิ์

2,027 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางตุ๊กตา บุญศิริ

2,028 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางธารทิพย์ ศรีทวีป

2,029 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางสาวอ้อย นริทธิกลุ

2,030 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางพิมภ์ลภัส วานิช

2,031 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

นาบอน

นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแก้ว

2,032 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

สิชลประชาสรรค์

นางสุนทรี ใจห้าว

2,033 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)

สิชลประชาสรรค์

นางวาสนา ปานการ

2,034 สพม. เขต 12 (พัทลุง)

กงหราพิชากร

นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี

2,035 สพม. เขต 12 (พัทลุง)

กงหราพิชากร

นางประทีป สุขสวัสดิ์

2,036 สพม. เขต 12 (พัทลุง)

พัทลุงพิทยาคม

นางณัฐยา โชคพระสมบัติ

2,037 สพม. เขต 14 (พังงา)

ตะกั่วป่า "เสนานุกลู "

นายกันต์ณัฐภัทร ไกยดุลย์

2,038 สพม. เขต 14 (ภูเก็ต)

กะทูว้ ิทยา

นางศุภลักษณ์ อรุณโชติ

2,039 สพม. เขต 14 (ภูเก็ต)

กะทูว้ ิทยา

นางสาวคันธรัตน์ เพ็ชรมุณี

2,040 สพม. เขต 14 (ระนอง)

ละอุ่นวิทยาคาร

นางสาวพิมพา กาหลง

2,041 สพม. เขต 14 (ระนอง)

ละอุ่นวิทยาคาร

นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์

2,042 สพม. เขต 15 (นราธิวาส)

นราธิวาส

นางเปาเซียะห์ เด็นอาเร๊ะ

2,043 สพม. เขต 15 (นราธิวาส)

สวนพระยาวิทยา

นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ

2,044 สพม. เขต 16 (สตูล)

กาแพงวิทยา

นายชัยศักดิ์ ระเด่น

2,045 สพม. เขต 16 (สตูล)

กาแพงวิทยา

นางสาวนลินี หวังสบู

2,046 สพม. เขต 16 (สตูล)

กาแพงวิทยา

นางนัจญวา นายาว

2,047 สพม. เขต 16 (สตูล)

กาแพงวิทยา

นางสาววันเพ็ญ หมันหย่อง
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2,048 สพม. เขต 16 (สตูล)

กาแพงวิทยา

นางสาวกิตติพร สัจจะบุตร

2,049 สพม. เขต 16 (สตูล)

กาแพงวิทยา

นางฮลีตา เกปัน

2,050 สพม. เขต 16 (สตูล)

กาแพงวิทยา

นางอรณี จิเหม

2,051 สพม. เขต 16 (สตูล)

ควนกาหลงวิทยาคม

นางลาไพ ศรีปาน

2,052 สพม. เขต 16 (สตูล)

ควนกาหลงวิทยาคม

นางสิทธินี ศรีสงคราม

2,053 สพม. เขต 16 (สตูล)

ทุง่ หว้าวรวิทย์

นางสาวกัลยา ทุง่ ปรือ

2,054 สพม. เขต 16 (สตูล)

ทุง่ หว้าวรวิทย์

นางวรรณี เห้งกุล

2,055 สพม. เขต 16 (สตูล)

ทุง่ หว้าวรวิทย์

นางอัมพร ชาวสวน

2,056 สพม. เขต 16 (สตูล)

พิมานพิทยาสรรค์

นางสาวธิดา ขวัญพรม

2,057 สพม. เขต 16 (สตูล)

พิมานพิทยาสรรค์

นางสาวสุดสวาท กุมารจันทร์

2,058 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นายนาวา คงเขียว

2,059 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นายภูวนาถ แก้วสุวรรณ

2,060 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางอายีซะห์ มอเกาะ

2,061 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางโศจิรัตน์ นิลสกุล

2,062 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางสาวกณิตา รัตนคา

2,063 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางอนงค์ สันเหล็ม

2,064 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางนัดวะฮ์ แคยิหวา

2,065 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางสาวอาอีฉะ๊ มาระมาต

2,066 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางฮาหวา วาฮะ

2,067 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางสาวอาลีซ๊ะฮ์ พุทซา

2,068 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางสาวยามีละห์ ซาสูดิง

2,069 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางสาวจามรี เอ็มเล่ง

2,070 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางกรองใจ ปองอนุสรณ์

2,071 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางสาวใหม่สรุ ีย์ สวาหลัง

2,072 สพม. เขต 16 (สตูล)

ละงูพิทยาคม

นางสาวศิริขวัญ บัวทอง

2,073 สพม. เขต 17 (จันทบุรี)

ขลุงรัชดาภิเษก

นางสาวพุดซา นุสติ

2,074 สพม. เขต 17 (จันทบุรี)

ตกพรมวิทยาคาร

นางชมภูนุช โพธิจกั ร์

2,075 สพม. เขต 17 (จันทบุรี)

ตกพรมวิทยาคาร

นางวราภรณ์ พรมอินทร์

2,076 สพม. เขต 17 (จันทบุรี)

ตกพรมวิทยาคาร

นางจันทิรา ทรงธรรม

2,077 สพม. เขต 17 (จันทบุรี)

ศรียานุสรณ์

นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์

2,078 สพม. เขต 17 (ตราด)

คลองใหญ่วิทยาคม

นางสาวมัทรี ขนรกุล

2,079 สพม. เขต 17 (ตราด)

สตรีประเสริฐศิลป์

นายศุภกร รัตนวงษ์
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2,080 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

นางสาวเดือนรุ่ง น้อยกมล

2,081 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

นางพัชชา อนุกลู เวช

2,082 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

นางคานึง เทพกร

2,083 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

นางเริงณรงค์ กงแก้ว

2,084 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

นางศศิธร กงแก้ว

2,085 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

นางสาวกัญญา พรรณนา

2,086 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

บางละมุง

นางสาวสโรชา คล้ายพันธุ์

2,087 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

พนัสพิทยาคาร

นางคานึง ผุดผ่อง

2,088 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

พนัสพิทยาคาร

นางอมรรัตน์ เบญจพล

2,089 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

ศรีราชา

นางนภัทร มีศรีเดชา

2,090 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

นายธีรภัทร์ ดงยางวัน

2,091 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

นางสาววิราภรณ์ ทีห่ อคา

2,092 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

สัตหีบวิทยาคม

นางอุบลรัตน์ สัมปัตติกร

2,093 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

สัตหีบวิทยาคม

นางสาวรัตติกาล อินพูลวงษ์

2,094 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

สัตหีบวิทยาคม

นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ

2,095 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

สัตหีบวิทยาคม

นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์

2,096 สพม. เขต 18 (ชลบุร)ี

สัตหีบวิทยาคม

นางอรุณี ถมยางกูร

2,097 สพม. เขต 18 (ระยอง)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ระยอง

นางสาวนันทนิตย์ สวงนกิจ

2,098 สพม. เขต 18 (ระยอง)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ระยอง

นางณัฐชยา เวทวงษ์

2,099 สพม. เขต 18 (ระยอง)

ชาฆ้อพิทยาคม

นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี

2,100 สพม. เขต 18 (ระยอง)

ชาฆ้อพิทยาคม

นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู

2,101 สพม. เขต 18 (ระยอง)

ชานาญสามัคคีวิทยา

นายธีรพร เอื้อเฟือ้

2,102 สพม. เขต 18 (ระยอง)

ชานาญสามัคคีวิทยา

นางสายชล ต่ายนิล

2,103 สพม. เขต 18 (ระยอง)

ชานาญสามัคคีวิทยา

นางกานต์สริ ิ มาตย์วิเศษ

2,104 สพม. เขต 18 (ระยอง)

ปลวกแดงพิทยาคม

นางอุไร วงศ์คาแสง

2,105 สพม. เขต 18 (ระยอง)

วัดป่าประดู่

นายฉลาด สมพงษ์

2,106 สพม. เขต 18 (ระยอง)

วัดป่าประดู่

นางกมลวัล ยุวเสวี

2,107 สพม. เขต 18 (ระยอง)

วัดป่าประดู่

นางสาวอรพิน ปุญวัฒโท

2,108 สพม. เขต 19 (เลย)

เลยพิทยาคม

นายทวีพัฒน์ พิมพ์พัฒน์

2,109 สพม. เขต 19 (เลย)

เลยพิทยาคม

นายสุวิทย์ สารเงิน

2,110 สพม. เขต 19 (เลย)

ท่าลี่วิทยา

นางนพวรรณ สมบัติวัฒนกูล

2,111 สพม. เขต 19 (เลย)

ท่าลี่วิทยา

นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์
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2,112 สพม. เขต 19 (เลย)

ท่าลี่วิทยา

นางสุพัตรา ไชยจันหอม

2,113 สพม. เขต 19 (เลย)

นาแห้ววิทยา

นางศิริพร กุวัง

2,114 สพม. เขต 19 (เลย)

ปากชมวิทยา

นางสงวน หล้าสีดา

2,115 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางอินทิรา แถลงกัณฑ์

2,116 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางสาเภา ทิพย์สวุ รรณ

2,117 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางสาวทิพวรรณ มูลสาร

2,118 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางสาวนิตยา ละอองศรี

2,119 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางจารุนีย์ สิงห์ทองลา

2,120 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางอุไรวรรณ มนตรี

2,121 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางศิริพร โนนุช

2,122 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางวรรณิศา อารยภัทรวงศ์

2,123 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางกรรณิการ์ อินทิแสน

2,124 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางสาวอิสริยารักษ์ ยศสุภาพ

2,125 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูกระดึงวิทยาคม

นางสาวสุกญ
ั ญา โพธิ์ศรี

2,126 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูหลวงวิทยา

นางพรศรี ศรีพรรณ

2,127 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูหลวงวิทยา

นางหทัยชนก กัลป์ชยั

2,128 สพม. เขต 19 (เลย)

ภูหลวงวิทยา

นางณัฏฉรียา ศรีหนารถ

2,129 สพม. เขต 19 (เลย)

วังโพนงามวิทยา

นางสาวพรรณนิภา สามศรี

2,130 สพม. เขต 19 (เลย)

วังโพนงามวิทยา

นางสาววิจติ รา กรมทอง

2,131 สพม. เขต 19 (เลย)

วังโพนงามวิทยา

นางสุกญ
ั ญา เศษสุวรรณ์

2,132 สพม. เขต 19 (เลย)

วังโพนงามวิทยา

นายสกัณฑ์ ทันศึก

2,133 สพม. เขต 19 (เลย)

สันติวิทยาสรรพ์

นางสาวศิราณี ปราบหลอด

2,134 สพม. เขต 19 (เลย)

สันติวิทยาสรรพ์

นางจีระนันท์ พิมพุฒิ

2,135 สพม. เขต 19 (เลย)

สันติวิทยาสรรพ์

นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์

2,136 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

โนนสังวิทยาคาร

นางอัจฉริยา สุวอ

2,137 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางลาบลาย ไวยวัฒน์

2,138 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางสาวนิตติการ์ เจริญลอย

2,139 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางสาวทัศนวรรณ ศรีเสน

2,140 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงฉันทนี คงแถลง

2,141 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางนันทิยา งามชัด

2,142 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

2,143 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางสาววนิดา ทัพทะมาตย์
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2,144 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางนิรมล ทาวงษ์

2,145 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางการะเกษ คงขุนทด

2,146 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางรัฎใจ ฉิมนิล

2,147 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นายสุวัฒน์ คงขุนทด

2,148 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นายนิคม บุญเรืองศรี

2,149 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางสาวนัฐกานต์ ชาวเหนือ

2,150 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

นาวังศึกษาวิช

นางกัญญ์กนิษฐ์ บุญเรืองศรี

2,151 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

บ้านขามพิทยาคม

นางสาวพนิดา พันชะโก

2,152 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

บ้านขามพิทยาคม

นางบุศรินทร์ เรืองฤทธิ์

2,153 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

ฝั่งแดงวิทยาสรรค์

นางสาวเต็มใจ ภูวิชยั

2,154 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

ฝั่งแดงวิทยาสรรค์

นางนารีรัตน์ สอนสุภาพ

2,155 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

นางสาวภัคธนัน แสนโฮม

2,156 สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)

สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

นางดารารายณ์ พรหมพืน้

2,157 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นายสุวรรณ ไชยลาภ

2,158 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นางอาภัสรา จันทรเสนา

2,159 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นางสาวปาณิสรา มะณีชม

2,160 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นางนริษา เกษรัตน์

2,161 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นางริดา ศรีพิกลุ

2,162 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นายบัญชา เกษรัตน์

2,163 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นางปราณี โคตรโสภา

2,164 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นางวิมลพันธุ์ พินธุรักษ์

2,165 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นายสมศักดิ์ วรรณขาม

2,166 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

กุดจับประชาสรรค์

นายสมบูรณ์ พินธุรักษ์

2,167 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

จอมศรีพิทยาคาร

นายสิทธิโชติ โคตรกระพี้

2,168 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

จอมศรีพิทยาคาร

นางสาวประภัสสร พังตุ้ย

2,169 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

จอมศรีพิทยาคาร

นางสาวจรูญศรี ศรีเชียงหวาง

2,170 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

จ่าสิบเอกสุรศักดิ์ ซองทุมมินทร์

2,171 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางวังอร โยธาศรี

2,172 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญ

2,173 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายศักดา สุทธิประภา

2,174 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายนิลพงษ์ กุนะ

2,175 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายณัฐชภัทร สุราช
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2,176 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายณัฐวัศ เกตุโสภา

2,177 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางสาวผ่องนภา โยธะพล

2,178 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางสาวสุพรรษา ศรีสงู เนิน

2,179 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางสาวรุจริ าวดี บัวคอม

2,180 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายทรงศักดิ์ ยงยืน

2,181 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางอรัญญา ภักดีอานาจ

2,182 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายโกวิท ชูปัญญา

2,183 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายเลอฤทธิ์ ทุมเทีย่ ง

2,184 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิรินทรา เทพขาม

2,185 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางรัตดาภรณ์ แสงสว่าง

2,186 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์

2,187 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายสราญวิฐ นามบุดดี

2,188 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัต

2,189 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายวีระศักดิ์ พลศรีดา

2,190 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางสาวเขมิกา วงศ์สรุ ิยา

2,191 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายจักรพงษ์ สร้อยจันดา

2,192 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นายจักรพันธ์ รัตนเพชร

2,193 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

นางสาวสุภาวดี คงสิมา

2,194 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

น้าโสมพิทยาคม

ว่าที่ ร.ต.ขุนพลเล็ก มะธิตะใน

2,195 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ราชินูทิศ 2

นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์

2,196 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ราชินูทิศ 2

นางนงลักษณ์ เศวตวงษ์

2,197 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ราชินูทิศ 2

นางสาวกัลยา นารถภักดี

2,198 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ราชินูทิศ 2

นางพัชรี อุปพระจันทร์

2,199 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ห้วยเกิ้งพิทยาคาร

นางสาวปิน่ ทิพย์ พิมพา

2,200 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)

ห้วยเกิ้งพิทยาคาร

นางสาวชวนพิศ จิตธรรมา

2,201 สพม. เขต 22 (นครพนม)

โคกสว่างประชาสรรค์

นายอุทิศ สาธิพา

2,202 สพม. เขต 22 (นครพนม)

โคกสว่างประชาสรรค์

นางเทียมขวัญ สาธีพร

2,203 สพม. เขต 22 (นครพนม)

โคกสว่างประชาสรรค์

นางสาววาสนา ไกยะฝ่าย

2,204 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ไชยบุรีวิทยาคม

นางจุฑามาศ มณีพรรณ

2,205 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ไชยบุรีวิทยาคม

นางสาวปราถนา มหามาตย์

2,206 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ไชยบุรีวิทยาคม

นางสาวอรทัย ธรรมโม

2,207 สพม. เขต 22 (นครพนม)

คาเตยอุปถัมภ์

นางสาวอรุณรัตน์ บุพศิริ
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2,208 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ท่าจาปาวิทยา

นางรัชนี สมรฤทธิ์

2,209 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ท่าจาปาวิทยา

นายเสวียน กวนศรี

2,210 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ท่าจาปาวิทยา

นางสาวชนิกา กุลคล

2,211 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ท่าจาปาวิทยา

นายสมศักดิ์ ธรรมโม

2,212 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางสาวนาฏยา ไล้สดี า

2,213 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

สิบเอกวัชรินทร์ วิเศษ

2,214 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางจุฑามาศ พันธุโพธิ์

2,215 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางสาวพิชญ์สนิ ี สิงหา

2,216 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางสาวนิตยา ผิวพ่อง

2,217 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางสาวศิริรตน์ โนจิตร

2,218 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหม

2,219 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางสาวสาวิตรี มาตข่าว

2,220 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางสาวสาฐิตา ศรีลาราช

2,221 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางสาววิพารัก แก้วมะ

2,222 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ธรรมโฆษิตวิทยา

นางสาวเนตรชนก ศรีโท

2,223 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาแกสามัคคีวิทยา

นางสาวเนตรชนก สารทอง

2,224 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาแกสามัคคีวิทยา

นางสาวณัฐริณีย์ วงค์ตามา

2,225 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาแกสามัคคีวิทยา

นางสาวทัศนีย์ โสประดับ

2,226 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาแกสามัคคีวิทยา

นางสาววิไลวรรณ สูญราช

2,227 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาแกสามัคคีวิทยา

นายธีระเดช ลือธิสาร

2,228 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาแกสามัคคีวิทยา

นางสาวประภาพร วรรณคดี

2,229 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาแกสามัคคีวิทยา

นางสาวสนทยา กาลังหาญ

2,230 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาคาราษฎร์รังสรรค์

นางอรอุมา สมรฤทธิ์

2,231 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาคาราษฎร์รังสรรค์

นางพิมชญา พุฒซ้อน

2,232 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาคาราษฎร์รังสรรค์

นางรุ่งฤดี บุญจันทร์

2,233 สพม. เขต 22 (นครพนม)

นาคาราษฎร์รังสรรค์

นางเขมิกา กาฬจันทร์

2,234 สพม. เขต 22 (นครพนม)

บ้านแพงพิทยาคม

นายทศพล ศรีสาระ

2,235 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ปิยะมหาราชาลัย

นายสุนทร จอมพรรษา

2,236 สพม. เขต 22 (นครพนม)

ปิยะมหาราชาลัย

นางสุวรรณ ธานี

2,237 สพม. เขต 22 (นครพนม)

พระซองสามัคคีวิทยา

นางสาววรานาก กิมาลี

2,238 สพม. เขต 22 (นครพนม)

พระซองสามัคคีวิทยา

นางวรารักษ์ สังกาชาติ

2,239 สพม. เขต 22 (นครพนม)

พระซองสามัคคีวิทยา

นางวิมลรัตน์ ศรีสาอางค์
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2,240 สพม. เขต 22 (นครพนม)

พระซองสามัคคีวิทยา

นางสาวสุภาณี เชื้อคาเพ็ง

2,241 สพม. เขต 22 (นครพนม)

รามราชพิทยาคม

นายณัฐพงค์ ทูชมุ

2,242 สพม. เขต 22 (นครพนม)

วัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ นาวฉวี มูลดา

2,243 สพม. เขต 22 (นครพนม)

วัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวมริสา แสนสุข

2,244 สพม. เขต 22 (นครพนม)

สหราษฎร์รังสฤษดิ์

นางยินยอม สุขเกษม

2,245 สพม. เขต 22 (นครพนม)

อุเทนพัฒนา

นางปราณีต วดีศิริศักดิ์

2,246 สพม. เขต 22 (นครพนม)

อุ่มเหม้าปะชาสรรค์

นางสาวมาลินี แซ่บ๊ก

2,247 สพม. เขต 22 (มุกดาหาร)

ผาเทิบวิทยา

นางสาวมลิวัลย์ สกุลโพน

2,248 สพม. เขต 22 (มุกดาหาร)

ผาเทิบวิทยา

นายธีระศักด์ ครตรง

2,249 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

เทพสวัสดิ์วิทยา

สิบโทอุฤษดิ์ ม่วงมณี

2,250 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

เทพสวัสดิ์วิทยา

นายวิชยั ทองประภา

2,251 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

แวงพิทยาคม

นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร

2,252 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

แวงพิทยาคม

นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุม

2,253 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

แวงพิทยาคม

นางทิพเนตร หมุดน้อย

2,254 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

โพธิ์ชยั ทองพิทยาคม

นายคาสอน ประเสริฐสังฆ์

2,255 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

ด่านม่วงคาพิทยาคม

นางตวงสุวรรณ ลาแสดง

2,256 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

ด่านม่วงคาพิทยาคม

นายชาญฤทธิ์ ศรีหานาม

2,257 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

ด่านม่วงคาพิทยาคม

นางสาวถนอม ถิ่นตองโขบ

2,258 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

ด่านม่วงคาพิทยาคม

นางจารุวรรณ สุรินทร์

2,259 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

ด่านม่วงคาพิทยาคม

นางรุ่งทิพย์ วิเศษ

2,260 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

ด่านม่วงคาพิทยาคม

นางวราภรณ์ พลราชม

2,261 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

ธรรมบวรวิทยา

นางสาวรัตนา อินทร์เพ็ง

2,262 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอกั เศษ

2,263 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางกิติยา ทองไสย

2,264 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางพนิดา สาขามูละ

2,265 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางอนงค์รักษ์ โตปิตา

2,266 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นายณัฐวุฒิ เวียงคา

2,267 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางพนิดา เทพคนดี

2,268 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางกฤษนา ถาบุตร

2,269 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นายพนาสวรรค์ ยงพรหม

2,270 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางสาวสมจิตร จันทาสี

2,271 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางดวงกมล พาเพียเพ็ง
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2,272 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางสาวสุภาพร ไชยเทพ

2,273 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางภัทรกันย์ บรรเทา

2,274 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นายสุริเยนทร์ วงค์กาคา

2,275 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางราตรี ทิพย์มหาอินทร์

2,276 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

บ้านม่วงพิทยาคม

นางประณาลี ยงพรหม

2,277 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

มัธยมวานรนิวาส

นางเทวา ดาวจันทึก

2,278 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

มัธยมวานรนิวาส

นายอภิสทิ ธิ์ จิระสวัสดิ์พงษ์

2,279 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

มัธยมวาริชภุมิ

นางสุพัตรา สุดเสน่ห์

2,280 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

มัธยมวาริชภุมิ

นายดารงศักดิ์ สุดเสน่ห์

2,281 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

ส่องดาววิทยาคม

นางยุพิน ปันธวิชยั

2,282 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

หนองแวงวิทยา

นายธนานิศ ดวงเพชร

2,283 สพม. เขต 23 (สกลนคร)

หนองแวงวิทยา

นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ

2,284 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

แก้วเสด็จพิทยาคม

นายไพรัช ศรีซัง

2,285 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

แก้วเสด็จพิทยาคม

นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ

2,286 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

แก้วเสด็จพิทยาคม

นางวลัยรัตน์ แก้วกัณหา

2,287 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นางวิภาพร สวัสดิภาพ

2,288 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นางโสภิดา ศรีลาพัง

2,289 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นางสาวสุรชา เวินชุม

2,290 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นางสาวสุทิศา บรรยง

2,291 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นางหฤทัย นวลบัตร

2,292 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

คาม่วง

นายธนพล มหากาล

2,293 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์

นางนัฐภรณ์ ภามาศ

2,294 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

สมเด็จพิทยาคม

นางลมโชย ด่านขุนทด

2,295 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

หนองกุงศรีวิทยาคาร

นางชลธิชา คาศิลา

2,296 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

เขาสวนกวางวิทยานุกลู

นางณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน

2,297 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

แก่นนครวิทยาลัย 2

นางมานิตย์ โยธาชัย

2,298 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

แก่นนครวิทยาลัย 2

นางนภาพร เคนคาภา

2,299 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

แก่นนครวิทยาลัย 2

นายสุวิทย์ ดิษฐเนตร

2,300 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

แวงน้อยศึกษา

นางสาวปิยะนันท์ ห้ามไธสง

2,301 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

แวงน้อยศึกษา

นางสาวประดิษฐา อานาจ

2,302 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

แวงน้อยศึกษา

นางยุวลี งบประโทก

2,303 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

แวงน้อยศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ เทีย่ งมา
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2,304 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

แวงน้อยศึกษา

นางนฤมล ไสยสาลี

2,305 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

แวงน้อยศึกษา

นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก

2,306 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ก้านเหลืองวิทยาคม

นางสาวทัตินา อินทิแสน

2,307 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นพัฒนศึกษา

นางสาวประภาพร หาญสุริย์

2,308 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นพัฒนศึกษา

นางเรณู เทียนคา

2,309 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นพัฒนศึกษา

นางสาวนริศสรา บุญสอาด

2,310 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นพัฒนศึกษา

นางสิริประภา วารีศรี

2,311 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นพัฒนศึกษา

นางยุพิน พันธุ์ดิษฐ์

2,312 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยายน

นางพาสุข เลิศพรประสพโชค

2,313 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยายน

นางสุกลั ยา วิทย์ตะ

2,314 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยายน

นางอุมาพร สุขสอาด

2,315 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยายน

นางสาวนันทนา แสนจาลาห์

2,316 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยายน

นางสาววราภรณ์ หล้าหาร

2,317 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยายน

นางสุจติ รา สว่างโรจน์

2,318 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยายน

นางอรทัย พรมลี

2,319 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นางชุลติ า ไชยหงษ์

2,320 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นางอุไรวรรณ ฉลองภูมิ

2,321 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นางประไพศรี เสรีสขุ

2,322 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นางกมลพิชร ไชยาดุลานันท์

2,323 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นายไชยา ชะมารัมย์

2,324 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นางเพ็ญสมัย เชษฐพสุธาดล

2,325 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นางเนาวรัตน์ ณรงค์การดี

2,326 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นายเนรมิตร ม่วงศรี

2,327 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นางปวีณวรรณ แทนไธสง

2,328 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นายนราวิชญ์ คามูล

2,329 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นางพาณิภัค มงคลธง

2,330 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นายพิม พิมสวัสดิ์

2,331 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย

นางจุฑาทิพ แสงฤทธิ์

2,332 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขอนแก่นวิทยาลัย 2

นางสาวสุภาวณี ชาวเหนือ

2,333 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ขามแก่นนคร

นางนภธร อัครธรสกุล

2,334 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ชนบทศึกษา

นางประดับศรี พิศพล

2,335 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ชนบทศึกษา

นางรัตนา จิมขุนทด
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2,336 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ชนบทศึกษา

นางนิดาวัณย์ หมูด่ ี

2,337 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ชนบทศึกษา

นางสาวรัตนา ศิริมา

2,338 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ชนบทศึกษา

นางสาวกัลยา ขันละคร

2,339 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ชนบทศึกษา

นางพัชริดา เย็นสวัสดิ์

2,340 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ทุง่ ใหญ่รัตนศึกษา

นายกฤษณา กิตติลาภ

2,341 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นางวราณี วงคุย

2,342 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์

2,343 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นางสาวธีรกัลยา วงษ์ราช

2,344 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นายถาวร ศิริจติ ร

2,345 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นางวิลาวัณย์ ศิริจติ ร

2,346 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นางจันทลักษณ์ เถื่อนสมบัติ

2,347 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นางกาญจนาพา วิไลยวงศ์

2,348 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นายเสรี น้อยผาง

2,349 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นายนพคุณ แงวกุดเรือ

2,350 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นางสาวอุดม ศรีสวัสดิ์

2,351 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านแฮดศึกษา

นางปอเรียม แสงชาลี

2,352 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

บ้านไผ่ศึกษา

นางนภาพร ยุทไธสง

2,353 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ประชารัฐวิทยาเสริม

นายประวิทย์ วงษ์เก่า

2,354 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

ป่าหวายวิทยายน

นายกมล บุญเกษม

2,355 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

พล

นางสาวพิลกึ นิลศิริ

2,356 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

พังทุยพัฒนศึกษา

นางสาวเพ็ญแข ประชุมชาติ

2,357 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

พังทุยพัฒนศึกษา

นางสาวศิริวรรณ หล้าคอม

2,358 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

พังทุยพัฒนศึกษา

นายฐปนวัฒน์ เอกศิริ

2,359 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

พังทุยพัฒนศึกษา

นางสาวสุจติ รา น้อยศรี

2,360 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

มัญจาศึกษา

นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์

2,361 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

มัญจาศึกษา

นางสาวเตรียมศิลป์ แสงนางาม

2,362 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

มัญจาศึกษา

นางไยดี หงษ์เหิน

2,363 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

อุบลรัตน์พิทยาคม

นางกานติกา มูลทาดุล

2,364 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

อุบลรัตน์พิทยาคม

นางสาวจุณฑิกา ภูสฤี ทธิ์

2,365 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

อุบลรัตน์พิทยาคม

นางสาวเมวดี สุรนันท์

2,366 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

อุบลรัตน์พิทยาคม

นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน

2,367 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

อุบลรัตน์พิทยาคม

นางมลิวัลย์ แสนแก้ว
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2,368 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด

นางณัฏฐ์นีย์ จันทร์เดช

2,369 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

เสลภูมิ

นายศุภชาติ ทอดภักดี

2,370 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

เสลภูมิ

นางสาววรรณภา ขุนคา

2,371 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

โพธิ์ทองวิทยาคาร

นายกิตติชยั สุดานิช

2,372 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

โพนทองพัฒนาวิทยา

นางลัดดา สีนางกุ

2,373 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

โพนทองวิทยายน

นางสาวบุษยงค์ พิมพ์สงวน

2,374 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

นายปิยะ โกฎแสน

2,375 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

ปทุมรัตต์พิทยาคม

นางวนัชภรณ์ ปึง่ พรม

2,376 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

ปทุมรัตต์พิทยาคม

นายวิเชียร กาลา

2,377 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

ผาน้าทิพย์วิทยา

นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์

2,378 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

ผาน้าทิพย์วิทยา

นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล

2,379 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

นางประวิณา ทองวิเศษ

2,380 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

นายพรชัย ทองวิเศษ

2,381 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

นายราชันย์ สัมฤทธิ์

2,382 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

นางกิจติพร นาทาม

2,383 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

นางสาวไพวัลย์ สระคาจันทร์

2,384 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

นางสาวจักรีวรรณ พัฒนวิบูลย์

2,385 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

นางลัดดา บุญมี

2,386 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางพัชรินทร์ สามะณี

2,387 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางดาว จันทร์หนองสรวง

2,388 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางสุภาพร ไชยโย

2,389 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางจุลจิรา ทาสระคู

2,390 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู

2,391 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางสาวลาพูน สิงห์ขา

2,392 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางอาภา ขาวผ่อง

2,393 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์

2,394 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางปภาณี เวชกามา

2,395 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางสุภานดา ภาระเวช

2,396 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางทองไพร เปรมปรี

2,397 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางสาววรรณภา เลิศพันธ์

2,398 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นายอดิศร อัณโน

2,399 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางจิราพร จันทร์หนองสรวง
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2,400 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางอาภรณ์ แสวง

2,401 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางละออง สุดหนองบัว

2,402 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

สุวรรณภูมิวิทยาลัย

นางนิตินุช เสนาวงศ์

2,403 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

หนองพอกวิทยาลัย

นายวันที บุญพรม

2,404 สพม. เขต 28 (ยโสธร)

กู่จานวิทยาคม

นายธาริดา ท่าหาญ

2,405 สพม. เขต 28 (ยโสธร)

กู่จานวิทยาคม

นายรพีภัทร มัน่ จิต

2,406 สพม. เขต 28 (ยโสธร)

คาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

นายวุฒิศักดิ์ เนือ่ งแนวน้อย

2,407 สพม. เขต 28 (ยโสธร)

คาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวียงพล

2,408 สพม. เขต 28 (ยโสธร)

ทรายมูลวิทยา

นางสาวจริยา เงาศรี

2,409 สพม. เขต 28 (ยโสธร)

ทรายมูลวิทยา

นายชูวิทย์ แสงโชติ

2,410 สพม. เขต 28 (ยโสธร)

ทรายมูลวิทยา

นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม

2,411 สพม. เขต 28 (ยโสธร)

ทรายมูลวิทยา

นางมยุรี โพธิแสน

2,412 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กระแชงวิทยา

นายสมชาติ ทะนันชัย

2,413 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กระแชงวิทยา

นายแหลมทอง สาราญสุข

2,414 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กระแชงวิทยา

นางสาวสุภาวดี เลิศศรี

2,415 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กระแชงวิทยา

นางสุพักตรา สาราญสุข

2,416 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กระแปงวิทยา

นายนิธิโรจน์ ตรีรัตน์ริชยา

2,417 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์

2,418 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นายคาดี ภักพวง

2,419 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

พลตารวจสมัครอาคม วงศ์บา

2,420 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นายโกวิท วันศรี

2,421 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นายวชิรวิชญ์ เปล่งปลั่ง

2,422 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นางณภัค สิมณี

2,423 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์

2,424 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นายธัชกร สุริยวงศ์

2,425 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย

2,426 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นายชยพล คาสิงห์

2,427 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นางเอื้อจิต วรรณวงศ์

2,428 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นางสิรังยานุกลู บุญค้ามา

2,429 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

กันทรลักษณ์วิทยา

นางสาวพรทิพย์ ตันติประภาคาร

2,430 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

คลีกลิ้งพัฒนาทร

นายชูพงศ์ บรรทะโก

2,431 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

บัวเจริญวิทยา

นายรพีพงศ์ พงศ์ธีรวุฒิ
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2,432 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

บัวเจริญวิทยา

นางศศิพัชร์ พงศ์ธีรวุฒิ

2,433 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

บึงมะลูวิทยา

นายศิริพงษ์ เนียมมูล

2,434 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

บึงมะลูวิทยา

นางสมจิตร บัวแก้ว

2,435 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

บึงมะลูวิทยา

นางสาวภคอร อานวย

2,436 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

ผักไหมวิทยานุกลู

นางดรุณี เสมอภาค

2,437 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

ภูสงิ ห์ประชาเสริมวิทย์

นายปรีชา โต๊ะงาม

2,438 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

มักไหมวิทยานุกลู

นางภรุณี เสมอภาค

2,439 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

ยางชุมน้อยพิทยาคม

นางเรณู สีหะวงษ์

2,440 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

วรคุณอุปถัมภ์

นางสุจติ รา สมศรี

2,441 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

วรคุณอุปถัมภ์

นางปฐมาวดี มะโนรัตน์

2,442 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

วรคุณอุปถัมภ์

นางรัตติชานันท์ บัวไร

2,443 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

วรคุณอุปถัมภ์

นายเพ็ง แซ่กงั

2,444 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

ศรีสะเกษวิทยาลัย

นางสาวเพลินจิตร โพธิ์กระจ่าง

2,445 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

ศรีสะเกษวิทยาลัย

พลอากาศเอกอรรถพล เข็มแดง

2,446 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

ศรีสะเกษวิทยาลัย

นางสุเพ็ญพรรณ ลับโกษา

2,447 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

สตรีศรีสะเกษ

นางมยุรี สาลีวงศ์

2,448 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

สวายพิทยาคม

นายสถาน ปรางมาศ

2,449 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

สวายพิทยาคม

นางสาวอารีรัตน์ พันธมาศ

2,450 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

สวายพิทยาคม

นางสาวยุภาภรณ์ ทรงกลด

2,451 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

สวายพิทยาคม

นางสาวสุที คาลือชา

2,452 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

สวายพิทยาคม

นายสิทธิชยั ยอดมาลี

2,453 สพม. เขต 29 (อานาจเจริญ)

นาจิกพิทยาคม

นางสาวสุภาพร คุณรักษ์

2,454 สพม. เขต 29 (อานาจเจริญ)

ปลาค้าววิทยานุสรณ์

นางพรไพร บุญสุข

2,455 สพม. เขต 29 (อานาจเจริญ)

ปลาค้าววิทยานุสรณ์

นางสาวจิตรา สอนพงษ์

2,456 สพม. เขต 29 (อานาจเจริญ)

อานาจเจริญ

นางสาวอุมาพร ปกครอง

2,457 สพม. เขต 29 (อานาจเจริญ)

อานาจเจริญ

นายกิติ ครองบุญ

2,458 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

นางวันเพ็ญ พรมสอน

2,459 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

นางชลิตา ละเลิศ

2,460 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศ

2,461 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

นารีนุกลู

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา

2,462 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

นารีนุกลู

นางพิรุณ ทองกลม

2,463 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

นารีนุกลู

ว่าทีร่ ้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลม
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2,464 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

น้ายืนวิทยา

นางสิริณยา รุ่งเรือง

2,465 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

บุณฑริกวิทยาคาร

นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหา

2,466 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

บุณฑริกวิทยาคาร

นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงศ์

2,467 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

บุณฑริกวิทยาคาร

นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์

2,468 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

ศรีน้าคาศึกษา

นายทนงศักดิ์ สิงห์นาค

2,469 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

ศรีน้าคาศึกษา

นางรัชฎาภรณ์ พรมสวัสดิ์

2,470 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

ศรีน้าคาศึกษา

นางสาวจามรี เชื้อชัย

2,471 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

สว่างวีระวงศ์

นางสาวเพียรทรัพย์ ทองถม

2,472 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

สว่างวีระวงศ์

นางสุจติ รา เถาว์โท

2,473 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

สว่างวีระวงศ์

นายอดิศักดิ์ สุวรัตน์ชยั

2,474 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

สว่างวีระวงศ์

นางมณฑิตา คงศรี

2,475 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

สว่างวีระวงศ์

นางสาวบงกชกร ไชยกาล

2,476 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

สว่างวีระวงศ์

นางลัดดาวัลย์ คงพลปาน

2,477 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

สว่างวีระวงศ์

นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตร

2,478 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

หกสิบพรรษาวิทยาคม

นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียว

2,479 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

อ่างศิลา

นางฉวีวรรณ เมืองซอง

2,480 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)

อ่างศิลา

นายอัมฤทธิ์ ศรีกลุ วงศ์

2,481 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

เจียงทองพิทยาคม

นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์เปล่ง

2,482 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

เจียงทองพิทยาคม

นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู

2,483 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางศิริลกั ษณ์ บุญประคม

2,484 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางสุจลิ า เจริญขวัญ

2,485 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางปราณี โฉมมงคล

2,486 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางนวลจันทร์ เข็มทอง

2,487 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นายธีรวัฒน์ วัฒนาศีล

2,488 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางสุนันทา บุญโนนแต้

2,489 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางมัฑณา โชคเหมาะ

2,490 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางนิจวรรณ เกตขุนทด

2,491 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางบัวบาน วัฒนาศีล

2,492 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางรัศมี สรสิทธิ์

2,493 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นายอดิศร บุญโนนแต้

2,494 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นายภานุวัฒน์ บุญโสภณ

2,495 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านาง
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2,496 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางชรินทร์ทิพย์ ยุทธเศรษฐสิริ

2,497 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางวราภรณ์ ถนอมผล

2,498 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนคูณวิทยาคาร

นางพิลาสลักษณ์ จารัสแนว

2,499 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนสะอาดวิทยา

นายวิทูร หาดขุนทด

2,500 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนสะอาดวิทยา

นางจันทร์เพ็ญ หาดขุนทด

2,501 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนสะอาดวิทยา

นางกาญจนา เมตตา

2,502 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนสะอาดวิทยา

นางศิริพร เนาวะเศษ

2,503 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

โนนสะอาดวิทยา

นายสุนทร สุขมุ

2,504 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นางเครือดาว ขาหินตั้ง

2,505 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นายเผด็จ กุลประดิษฐ์

2,506 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

คอนสวรรค์

นางกมลณัท คลังเงิน

2,507 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

คอนสวรรค์

นางสมพิศ ทิพย์สนุ า

2,508 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

นางสาวธิดา วรรณแจ่ม

2,509 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

นางศิรินภา เชื้อศิริ

2,510 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

นางสาวจิดาภา ศรีวิมล

2,511 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

นางพิศมัย โชคสวัสดิ์

2,512 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

นางนงนุช สงคราม

2,513 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

นางสาวชุติกาญจน์ ปกติ

2,514 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ

2,515 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายณัฐพล โสมาบุตร

2,516 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวจิรัชฌา จุตะโน

2,517 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์

2,518 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายโอภาส กาลัยมาก

2,519 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม

2,520 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวชนิศา กาศเทศ

2,521 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางประไพ มีแก้วรัตนกุล

2,522 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายประดิษฐ์ คาชา

2,523 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวธารารัตน์ เป้ดทิพย์

2,524 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาววนิดา คงด้วง

2,525 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวจินตนา มีพงษ์

2,526 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวรุจริ า ชาดา

2,527 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายณัฎฐกิตติ์ คาสิงห์วงษ์
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2,528 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายอรรถพล บารุงเพชร

2,529 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวสุดารัตน์ กาเนิดบาง

2,530 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์

2,531 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายชวลิต บอขุนทด

2,532 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายคมสันต์ วรรณรักษ์

2,533 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวนวพร ทูลขุนทด

2,534 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายบุญมี ธนาไสย์

2,535 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายถนอม อาจสารมนต์

2,536 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายศุภชัย ศรีสอาด

2,537 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายเสกสรรค์ คงโนนกอก

2,538 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์

2,539 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี

2,540 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายอมรรัตน์ ชะโยมชัย

2,541 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวจันทร์ธิดา เดิมขะยอม

2,542 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางเตือนใจ ศรีสพุ รรณ

2,543 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางสาวเยาวลักษณ์ มูลตรีบุตร

2,544 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายวิทวัช ตาศรี

2,545 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายสุเทพ ทิพโชติ

2,546 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นายคาโพธิ์ ศรีสพุ รรณ

2,547 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางวรรณา ทิพโชติ

2,548 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางกุลนันท์ อาจศรี

2,549 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นางแดดวังชมภูวิทยา

นางณัษฎาพร อาจสารมนต์

2,550 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นายางกลักพิทยาคม

นางสาวปริยากร ครูทานา

2,551 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นายางกลักพิทยาคม

ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงศิริพร วันทา

2,552 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นายางกลักพิทยาคม

นายวัชรินทร์ วันทา

2,553 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นายางกลักพิทยาคม

นางพัชยา เกตุกลาง

2,554 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

นายางกลักพิทยาคม

นางมาลินี อาบสุวรรณ์

2,555 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

บ้านแท่นวิทยา

นางสาวธิติมา ทองสนิท

2,556 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

บ้านแท่นวิทยา

นางเกษราภรณ์ วันสุทะ

2,557 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

บ้านแท่นวิทยา

นางสาวปัทมวรรณ ปัตตะเน

2,558 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

บ้านแท่นวิทยา

นางสาวณัฐกานต์ โชคบัณฑิต

2,559 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

บ้านแท่นวิทยา

นางสาวภาวดี วิจติ รจันทร์
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2,560 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

บ้านแท่นวิทยา

นางภัทรปภา ส้มจีน

2,561 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ภักดีชมุ พลวิทยา

นางสาวธนัฎฐา ธนกิตตินันท์

2,562 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ภักดีชมุ พลวิทยา

นายไพรวัลย์ คงโนนกอก

2,563 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ภักดีชมุ พลวิทยา

นายนิธิวัฒน์ แก้วไกรไทย

2,564 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ภักดีชมุ พลวิทยา

นายธนกร วรรณชัย

2,565 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

ภักดีชมุ พลวิทยา

นางสาคร เนียนไธสง

2,566 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

หนองดอนไทยวิทยาคม

นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์

2,567 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

เกล็ดลิ้นวิทยา

นางสุภาพร อุ่นประชา

2,568 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

เกล็ดลิ้นวิทยา

นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง

2,569 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

โชคชัยสามัคคี

นางภิรมย์จติ ฉิมโห้

2,570 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

ปากช่อง

นายบุญสนอง สมวงศ์

2,571 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

สุรนารีวิทยา 2

นางเสาวณีย์ สวนสินไทย

2,572 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

สุรนารีวิทยา 3

นางนริศรา อินสูงเนิน

2,573 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หนองกราดวัฒนา

นางนภสรณ์ มากขุนทด

2,574 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

หนองกราดวัฒนา

นางอรทัย ศรีทอง

2,575 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

นางอรุณรัตน์ เกียรติสมวงศ์

2,576 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

นางสุกญ
ั ญา คุ้มกลาง

2,577 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางสาววรรณภา พันสารง

2,578 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางบงกช ฤกษ์นาวา

2,579 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางกมลวรรณ เครือวัลย์

2,580 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นายวรภัทร นนท์ศิริ

2,581 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางสาวจิราภรณ์ นากลาง

2,582 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ

2,583 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นายฐานิศวร์ ผลเจริญ

2,584 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางนฏกร แก้วชนะ

2,585 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางสาววิไลวรรณ สีแดด

2,586 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นายสุริยนั ต์ แก้วชนะ

2,587 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางทิพย์วิมล ทะนวนรัมย์

2,588 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางสุพัตรา เกรัมย์

2,589 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางธัญพร แซ่เทียน

2,590 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางปราณี ประจันบาล

2,591 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางณัฐยา คายิ่ง
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2,592 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

กระสังพิทยาคม

นางนุชพิชา สันทาลุนัย

2,593 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

ชานิพทยาคม

นางชนินทร์พร พัฒนะธีนันท์

2,594 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

ชานิพทยาคม

นางสาวกัญญาพร แก้วรักษา

2,595 สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

รัตนบุรี

นายกัมปนาท ผลไม้

2,596 สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

ศรีปทุมพิทยาคม

นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์

2,597 สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

ศรีปทุมพิทยาคม

นางสาวปรัชญาพร จันพุทซา

2,598 สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

สาโรงทาบวิทยาคม

นางสารภี สายหอม

2,599 สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

สิรินธร

นางกัลยารัตน์ แสนกล้า

2,600 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

เวียงแหงวิทยาคม

นางสหนันท์ ปัญญา

2,601 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

เวียงแหงวิทยาคม

นางสาวเตือนใจ สุนุกลู

2,602 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

เวียงแหงวิทยาคม

นางวดีลดา เขียวพรม

2,603 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

เวียงแหงวิทยาคม

นางสาวปาริชาติ เรือนวิน

2,604 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

เวียงแหงวิทยาคม

นางสาววัลยา กองแก้ว

2,605 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

เวียงแหงวิทยาคม

นางนัฏยา ไชยคา

2,606 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

เวียงแหงวิทยาคม

นายนิศาชล วงศ์นวล

2,607 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

เวียงแหงวิทยาคม

นางปุญญาพร ประทุม

2,608 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

เวียงแหงวิทยาคม

นางสาวอรอุมา กงไกรราช

2,609 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

แม่แจ่ม

นางรุงรั้ตน์ เถินบุรินทร์

2,610 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

แม่แจ่ม

นางสาวดาวเรือง แสงคา

2,611 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

ดอยเต่าวิทยาคม

นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ

2,612 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

ดอยเต่าวิทยาคม

นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน

2,613 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

สันกาแพง

นายชัยวัฒน์ ชมภูยอด

2,614 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

สันกาแพง

นายวสันต์ บูรณา

2,615 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

สันติสขุ

นายสมเกียรติ ชัยสาร

2,616 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

สันติสขุ

นางจันทิรา จันทเลิศ

2,617 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

อรุโณทัยวิทยาคม

นายภาณุพงษ์ แก้วอินทร์

2,618 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

อรุโณทัยวิทยาคม

นางวาสนา ทุนผล

2,619 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

ฮอดพิทยาคม

นางจุฑามาศ ดวงไทย

2,620 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

ฮอดพิทยาคม

นางสาวสายรุ้ง หล่อใจ

2,621 สพม. เขต 34 (แม่ฮอ่ งสอน)

ปายวิทยาคาร

นายชุติไชยวัย พูดงาม

2,622 สพม. เขต 34 (แม่ฮอ่ งสอน)

ปายวิทยาคาร

นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร

2,623 สพม. เขต 34 (แม่ฮอ่ งสอน)

ปายวิทยาคาร

นางสาวรุ่งทิวา ขุมเงิน
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2,624 สพม. เขต 34 (แม่ฮอ่ งสอน)

ปายวิทยาคาร

นางสาวสิริวัฒนา แก้วกระจ่าง

2,625 สพม. เขต 34 (แม่ฮอ่ งสอน)

ปายวิทยาคาร

นางเกศรินทร์ เจริญสุข

2,626 สพม. เขต 34 (แม่ฮอ่ งสอน)

ปายวิทยาคาร

นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์

2,627 สพม. เขต 34 (แม่ฮอ่ งสอน)

ปายวิทยาคาร

นางสาวปิยดา ปวงฟู

2,628 สพม. เขต 34 (แม่ฮอ่ งสอน)

ปายวิทยาคาร

นายวิทยา วงอินทร์

2,629 สพม. เขต 34 (แม่ฮอ่ งสอน)

ปายวิทยาคาร

นางรจนา พุทธิ

2,630 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

เถินวิทยา

นางสาวปาณิสรา ใจเรือน

2,631 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

เวียงมอกวิทยา

นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์

2,632 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

เวียงมอกวิทยา

นางศุภราพร ชัยวิลยศ

2,633 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

แม่พริกวิทยา

นางณิชพันธ์ อินทรียส์ งั วร

2,634 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

แม่สนั วิทยา

นางสาวณัฏฐณิชา ถาน้อย

2,635 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

ไหล่หินวิทยา

นางจาเนียร พุฒมาเล

2,636 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

ทุง่ กว๋าววิทยาคม

นางศิริญญา เขื่อนแก้ว

2,637 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

ทุง่ อุดมวิทยา

นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์

2,638 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

ทุง่ อุดมวิทยา

นางสาวทับทิม ใจอินทร์

2,639 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

ประชารัฐธรรมคุณ

ว่าทีร่ ้อยตรี เชาวน์วัศ ร่วมชาติ

2,640 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

ประชารัฐธรรมคุณ

นางสาวดานุมาศ ทิยาว

2,641 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

ประชารัฐธรรมคุณ

นางสาวอรอนงค์ นามวงศ์

2,642 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

ประชารัฐธรรมคุณ

นางสาวนิฤมล โนวิชยั

2,643 สพม. เขต 35 (ลาปาง)

ประชารัฐธรรมคุณ

นายเกรียงศักดิ์ จาปาอูป

2,644 สพม. เขต 35 (ลาพูน)

วชิรป่าซาง

นางอาพร นันทะชัย

2,645 สพม. เขต 35 (ลาพูน)

วชิรป่าซาง

นางเลไลย์ กิตติวรรณ

2,646 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นางศรีพรรณ สุขเสวี

2,647 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

เวียงแก่นวิทยาคม

นายสายัญ ธรรมจินดา

2,648 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

เวียงแก่นวิทยาคม

นางสาวพัชริน โนวิชยั

2,649 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

ดารงราษฎร์สงเคราะห์

นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์

2,650 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

ดารงราษฎร์สงเคราะห์

นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์

2,651 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

บุญเรืองวิทยาคม

นางศุภิสรา เรืองวิสยั

2,652 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

พญาเม็งราย

นางพรรณี บุญยืน

2,653 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

พญาเม็งราย

นายสิงห์ชาย อิ่นคา

2,654 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

วาวีวิทยาคม

นายพิพัฒน์ สรรพสุข

2,655 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

วาวีวิทยาคม

นายวีระพงษ์ กันทะเนตร
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2,656 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

สามัคคีวิทยาคม

นางพรพิศ หลวงสุภา

2,657 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

สามัคคีวิทยาคม

นางจารัส นันทฤทธิ์

2,658 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

สามัคคีวิทยาคม

นางนัฏฐิทนันน์ ไชยการ

2,659 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

สามัคคีวิทยาคม

นางโสภา ประจิตร

2,660 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

สามัคคีวิทยาคม

นางเยาวเรศ งานดี

2,661 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

สามัคคีวิทยาคม

นางสาวสุภาพร สุพนัส

2,662 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

สามัคคีวิทยาคม

นางนิลนภา จังหาร

2,663 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นางสาววราพร บุญมี

2,664 สพม. เขต 36 (เชียงราย)

ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นางสาวธารทิพย์ สุวรณณจันทร์

2,665 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นางสาวยุณีย์ ก๋าวิน

2,666 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นางศิริชร นันทชาติ

2,667 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นายสงการนต์ แก้วสา

2,668 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นางสาวอาพรรณ กันทวงค์

2,669 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคา

2,670 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นางวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์

2,671 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นางสาววันเพ็ญ เสียงห้าว

2,672 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นางสาวมะลิวัลย์ เรืองปัญโญ

2,673 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นางสาวจีราพร ตันแก้ว

2,674 สพม. เขต 36 (พะเยา)

เฉลิมพระเกียรติพะเยา

นายศราวุฒิ จันทร์หัวนา

2,675 สพม. เขต 36 (พะเยา)

จุนวิทยาคม

นางสาวอรอุมา กาญจนี

2,676 สพม. เขต 36 (พะเยา)

จุนวิทยาคม

นางพิชญา เทพไหว

2,677 สพม. เขต 36 (พะเยา)

จุนวิทยาคม

นางสาววรนุช มาตระกูล

2,678 สพม. เขต 36 (พะเยา)

จุนวิทยาคม

นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ

2,679 สพม. เขต 36 (พะเยา)

ถ้าปินวิทยาคม

นายประจิณ ปัญโญ

2,680 สพม. เขต 36 (พะเยา)

ปงพัฒนาวิทยาคม

นางพรทิพย์ กันทวี

2,681 สพม. เขต 36 (พะเยา)

ปงพัฒนาวิทยาคม

นายพชรพล บุญประเสริฐ

2,682 สพม. เขต 36 (พะเยา)

ปงพัฒนาวิทยาคม

นายณัฐพงษ์ ชุมภู

2,683 สพม. เขต 36 (พะเยา)

ปงพัฒนาวิทยาคม

นางสาวกาญจนา แสนวงค์

2,684 สพม. เขต 36 (พะเยา)

พญาลอวิทยาคม

นายธวัชชัย บัวภา

2,685 สพม. เขต 36 (พะเยา)

พญาลอวิทยาคม

นางสุทิน จันธิมา

2,686 สพม. เขต 36 (พะเยา)

ภูซางวิทยาคม

นางโสภณิศร์ เสือพิณ

2,687 สพม. เขต 36 (พะเยา)

ภูซางวิทยาคม

นายวิเชียร ใจดี
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2,688 สพม. เขต 36 (พะเยา)

ภูซางวิทยาคม

นางนงเยาว์ เทพนากิจ

2,689 สพม. เขต 36 (พะเยา)

ภูซางวิทยาคม

นางสาวลักษณาวดี คชเศียร

2,690 สพม. เขต 37 (แพร่)

นารีรัตน์จงั หวัดแพร่

นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง

2,691 สพม. เขต 37 (แพร่)

นารีรัตน์จงั หวัดแพร่

นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ

2,692 สพม. เขต 37 (น่าน)

เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

นางชิษณุชา รินฤทธิ์

2,693 สพม. เขต 37 (น่าน)

เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

นายภราดร หมืน่ โพธิ์

2,694 สพม. เขต 37 (น่าน)

เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

นางมธุละดา วีระพันธ์

2,695 สพม. เขต 37 (น่าน)

เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

นางกนกพร ประทุมแก้ว

2,696 สพม. เขต 37 (น่าน)

เมืองแงง

นางนิตยา พรมมินทร์

2,697 สพม. เขต 37 (น่าน)

เมืองแงง

นางสาวสุดารัตน์ ทุง่ พรวณ

2,698 สพม. เขต 37 (น่าน)

เมืองแงง

นางศรีไพ จิตอารี

2,699 สพม. เขต 37 (น่าน)

เมืองแงง

นางสาวสุมาลี ความสุข

2,700 สพม. เขต 37 (น่าน)

นันทบุรีวิทยา

นางสุภา ครุฑเงิน

2,701 สพม. เขต 37 (น่าน)

ศรีนครน่าน

นางสาวพิมสิริ ใจกว้าง

2,702 สพม. เขต 37 (น่าน)

ศรีสวัสดิวิทยาคาร จังหวัดน่าน

นางวาสนา อ่อนแก้ว

2,703 สพม. เขต 38 (ตาก)

แม่จะเราวิทยาคม

นางสาวเนตรนภา สายเสือ

2,704 สพม. เขต 38 (ตาก)

แม่จะเราวิทยาคม

นางจีรวรรณ คาน่าน

2,705 สพม. เขต 38 (ตาก)

แม่ปะวิทยาคม

นางราพรรณ ปันส่า

2,706 สพม. เขต 38 (ตาก)

แม่ปะวิทยาคม

นางสาวธนิดา แก้วทิพย์

2,707 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

เมืองด้งวิทยา

นางอนุตตรา รักษาวงศ์

2,708 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

เมืองด้งวิทยา

นางสาวปทิตตา ทนันไชย

2,709 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

เมืองด้งวิทยา

นางลดาวัลย์ คาวินิจ

2,710 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

กงไกรลาศวิทยา

นางนิภาวรรณ เกตุสาคร

2,711 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

กงไกรลาศวิทยา

นางศรีวรรณ หงษ์ทอง

2,712 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

กงไกรลาศวิทยา

นางสมพร สินสมุทร

2,713 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

กงไกรลาศวิทยา

นางรัติยา พลับผล

2,714 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

กงไกรลาศวิทยา

นายสุติ คงเผื่อน

2,715 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

กงไกรลาศวิทยา

นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์

2,716 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

ทุง่ เสลียมชนูปถัมภ์

นางชุติมา แก้วหล้า

2,717 สพม. เขต 38 (สุโขทัย)

หนองปลาหมอวิทยาคม

นางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง

2,718 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

นางอรทัย สินเหมืน่ เปีย่ ม

2,719 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

นางบุบผา ชุมพรผ่อง
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2,720 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

นางศริลลา ไวยวงษ์

2,721 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

นางรัฎฐินาท จรกิจ

2,722 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

นางสาวสมพร กุลนานันท์

2,723 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

บางระกาวิทยศึกษา

นางอาทิตญา น้อยน้าใส

2,724 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

พุทธชินราชพิทยา

นายไพบูลย์ อมรประภา

2,725 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

พุทธชินราชพิทยา

นายสมนึก ใยศิลป์

2,726 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

พุทธชินราชพิทยา

นางสาวสาคร อยู่นยุ้

2,727 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)

พุทธชินราชพิทยา

นางสุรภา จันทร์เปล่ง

2,728 สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ์)

น้าปาดชนูปถัมภ์

นางดอกรัก รักษา

2,729 สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ์)

บ้านโคกวิทยาคม

นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์ออ่ น

2,730 สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ์)

บ้านโคกวิทยาคม

นางธนัชพร ยันตะพันธ์

2,731 สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ์)

บ้านโคกวิทยาคม

นายพชร เตชณสิทธิ์

2,732 สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ์)

บ้านโคกวิทยาคม

นางสาววัฒนา กันทาเวศย์

2,733 สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ์)

บ้านโคกวิทยาคม

นางอรัญญา เอกนันทา

2,734 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

เพชรบูรณ์วิทยา

นางสาวกาญจนา ยังคง

2,735 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ชนแดนวิทยาคม

นางไพรัตน์ พัฒนถาวร

2,736 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ชนแดนวิทยาคม

นางชาณัฐธนพร สงวนสุข

2,737 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ชนแดนวิทยาคม

นางเกษรุ่ง แหยมแก้ว

2,738 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ชนแดนวิทยาคม

นางสาวมยุรี เหลี่ยมศร

2,739 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

วังโป่งศึกษา

นายวรายุ อินทราลักษณ์

2,740 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

วังโป่งศึกษา

นายนิกร พิมลา

2,741 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ศรีเทพประชาสรรค์

นางอ้อมทิวา บุญโชติ

2,742 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ศรีเทพประชาสรรค์

นางเพ็ญนภา ม่านตา

2,743 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ศรีเทพประชาสรรค์

นางสาวภัคสกร ก้อนคา

2,744 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ศรีเทพประชาสรรค์

นายชานนท์ คงรวยทรัพย์

2,745 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

หล่มเก่าพิทยาคม

นางนงเยาว์ เกษทองมา

2,746 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมัน่

2,747 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

ไทรงามพิทยาคม

นางกชพรรณ หวีจะกิจ

2,748 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

นางจัทร์เพ็ญ น้อยม่วง

2,749 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี

2,750 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

นางสาวน้าหวาน เพชรบูรณ์

2,751 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

ดร.ยุทธนา หงสไกร

109
ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

ชือ่ โรงเรียน

ชือ่ - สกุล

2,752 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

นางนันทวัน หงสไกร

2,753 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

นครไตรตรึงษ์

นางสาวทัศนวรรณ กันทาเดช

2,754 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

นครไตรตรึงษ์

นางสาวสุภาวดี ฤกษ์หร่าย

2,755 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

นครไตรตรึงษ์

นางกฤษฏี เงินทอง

2,756 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

นครไตรตรึงษ์

นางเพ็ญศรี เกียรติสดุ าเกื้อกูล

2,757 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

นครไตรตรึงษ์

นายถาวร จงอิ้ว

2,758 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

นครไตรตรึงษ์

นางสาวภัทริดาวดี นามวัง

2,759 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

นครไตรตรึงษ์

นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์

2,760 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

นครไตรตรึงษ์

นางสาวโสพา เบ้าทอง

2,761 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

นครไตรตรึงษ์

นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย

2,762 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

พิไกรวิทยา

นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์

2,763 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

นางธัญณัช สีขาว

2,764 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

นางรัชนี รักนาค

2,765 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์

2,766 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

ลานกระบือวิทยา

นางสาวนวลกมล สายนวล

2,767 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

สลกบาตรวิทยา

นางไฉไล แก้วประสิทธิ์

2,768 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

หนองกองพิทยาคม

นางสาวพิมพร แสงแก้ว

2,769 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

หนองกองพิทยาคม

นายยุทธนา ศรีสวุ รรณ

2,770 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

หนองกองพิทยาคม

จ.ส.อ.สมร แก้วหล้า

2,771 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

หนองกองพิทยาคม

นายศิริชยั เลี่ยมทอง

2,772 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

หนองกองพิทยาคม

นางรัตนากร ศรีนากรุง

2,773 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

หนองกองพิทยาคม

นายทัศนัยน์ ทึงขา

2,774 สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

หนองกองพิทยาคม

นางสาวปัทมา บุญเจริญพงษ์

2,775 สพม. เขต 41 (พิจติ ร)

เขาทรายทับคล้อพิทยา

นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่า

2,776 สพม. เขต 41 (พิจติ ร)

เมธีพิทยา

นายอภิชาติ ด้วงฉุน

2,777 สพม. เขต 41 (พิจติ ร)

เมธีพิทยา

นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญ

2,778 สพม. เขต 41 (พิจติ ร)

เมธีพิทยา

นางสุนทรา คัชมาตย์

2,779 สพม. เขต 41 (พิจติ ร)

เมธีพิทยา

นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์

2,780 สพม. เขต 41 (พิจติ ร)

เมธีพิทยา

นางสมใจ พละกสิกร

2,781 สพม. เขต 41 (พิจติ ร)

เมธีพิทยา

นายทรงวุฒิ นุชทัพ

2,782 สพม. เขต 41 (พิจติ ร)

ท่าเสาพิทยาคม

นางลัดดาวัลย์ ประมูลชัย

2,783 สพม. เขต 41 (พิจติ ร)

ท่าเสาพิทยาคม

นายกฤษดา แสนยะ

