
ที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ ชือ่โรงเรียน ชือ่ - สกุล

1        สพป.กระบี่ บ้านไร่ใหญ่ นางสาวขนิษฐา  กรก าแหง

2        สพป.กระบี่ บ้านพรุดินนา นายภักดี  ชชูว่ง

3        สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ดิศกลุ นางสาวอนุสรา  เกตุแกว้

4        สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ดิศกลุ 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  ทองเกดิ

9        สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสองห้อง นายอนุวัติ  สมสกลุ

10     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสองห้อง นางรัตนาพร  สาลี

11     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสองห้อง นางขนิษฐา  เกตุแดง  

12     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสองห้อง นางสาวทัศนีย ์ นิลผ้ึง

13     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสองห้อง นางสุดา  เขม็ไทย

14     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสองห้อง นางอายพุร  จนัทะวงศ์

15     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสองห้อง นางสาวสุรีรัตน์  กล่ินหอม

16     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พัฒน์พงศ์ นางวรัญญา  อนิทะบุตร

17     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พัฒน์พงศ์ นางสาวยวุดี  สีทองสุข  

18     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดท่าตะคร้อ นางดารารัตน์  ศรีสัตตบุษย์

19     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดหนองพังตรุ นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์  

20     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลกาญจนบุรี นางธิดารัตน์  นุชโสภา

21     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางอารีวัลย ์ ทองพูน

22     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางสาวนิโลบน  บ้านใหม่

23     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางสงกรานต์  เลิศวรายทุธิ์

24     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางสาวจนัทิรา  กระต่าย 

25     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นาชนิดา  ชลออยู่

26     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางอรัญญา  จติจ าเริญ

27     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางรัชนี  เสถยีรธนานนท์

28     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางศยามล  จนัทร์ศร

29     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางวนิตรา  ภุมมา

30     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางสาวอทุัยวรรณ  พรมจนัทร์

31     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางสาวธนกร  พวงแกว้

รำงวลัประเภทเกียรตบิัตร ประเภทครู จ ำนวน 2,799 คน
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32     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางประไพ  กล่ันบุศย์

33     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางชารี  มณีอนิทร์

34     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางวรรณา  พวงแกว้

35     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางสาวภัสรา  ชลูาภ

36     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางวรันธร  กลัปะ

37     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชมุพลชนะสงคราม นางปัทมา  รุ่งสว่าง

38     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เกยีรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) นางสาวปราณี  ภูท่รงกติติศักด์ิ

39     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านดอนเขว้า นางสาวพึงใจ  ฉตัรแถม

40     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านดอนเขว้า นางสาวสุพัตรา  สุดาทิพย์

41     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านดอนเขว้า นางคณิศร  เพิม่บุญ

42     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางสาวกฤติรัตน์  ข าทวี

43     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางสาวศศิวิมล  ส่งกลุ

44     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางสาวพรรณรัตน์  ชนิพัณณ์

45     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางสาวเกศกานดา  สุวรรณศรี

46     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางชญัญานุช  ศรีพิมานวัฒน

47     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ

48     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นางพลินี  โพธาราม 

49     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านนาใหม่ นางวิชติา  เชื้อวงศ์

50     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านนาใหม่ นางสาวผกา  ประเทืองบุญ

51     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านนาใหม่ นางสาวธัญชนก  ดอกพรม

52     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านบ่อระแหง นายชวินทร์พล  จนัทร์คล้าย

53     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านบ่อระแหง นางสาววารุณี  พวงสุข

54     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ นายสิทธิพล  ถอืความสัตย์

55     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ นางชลธิชา  เปรมปรีชา 

56     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดเขาใหญ่ นางสมทรัพย ์ แกน่น้อย

57     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดกระต่ายเต้น นางรัชนี  อนิต๊ะปัญญา

58     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที ่142 นางกาญจนา  คงสิน

59     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที ่142 นางสาวฑนาวัน  คงทน

60     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางสาวฉนัทนา  บุญพุม่

61     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นายวิชาญ  ต้นมงคลกาญจน์

62     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางวันดี  โชคสมกจิ

63     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางองัคณา  วอนเพียร
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64     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางสาวดุสดี  บุญส่ง

65     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางสาวจรีะวรรณ  พรศิริ

66     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นายวิฑูรย ์ ชนิเจริญทรัพย์

67     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางสาวเบญจวรรณ  ดีค า

68     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางดาราณี  ถอืความสัตย์

69     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางสาวมสาวรี  นาสวนโสภณ

70     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางสาวกรรณิการ์  มะโนมัน่

71     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นางสรัญญา  โพธ์เอี่ยม

72     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดตะคร้ าเอน นายวิรัช  สว่างอรุณ

73     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดท่าเรือ "อตุสาหะวิทยาคาร" นางพัชรินทร์  ไชยวัฒน์

74     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดท่าเรือ (อตุสาหะวิทยาคาร) นางสาวนิชาภา  วอนเพียร

75     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดทุง่มะกรูด นางวัลภา  อาดปัภษา

76     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหนองพลับ นายไพโรจน์  ศรีจนัทร์

77     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหนองพลับ นางวิไลลักษณ์  ศรีจนัทร์

78     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางสาวชดิชนก  วันดี

79     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นายอทิธิกร  อนิต๊ะปัญญา

80     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางโสภา  ค านา

81     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางลักษิกา  แพทยว์งษ์

82     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นายปรีชา  ร่มโพธ์ชี

83     สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางสาวอารัตน์  แกว้อนิทร์

84     สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านป่าไม้สะพานลาว นางสุรินทร์  อว่มเจริญ

85     สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านห้วยเสือ นางสาววิไลวรรณ  สมบูรณ์

86     สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านห้วยมาลัย นางรพิพรรณ  สุขอดุมกอบกลุ

87     สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดตะคร้ าเอน นางสาวสุทธิกาญจน์  จนัทร์ทอง

88     สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดป่าถ้ าภูเตย นางสาวธัญวรรณ  ค าเสาร์

89     สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดป่าถ้ าภูเตย นางปราณี  ชั้นสูง

90     สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สมานคมไทย-ออสเตรเลียน นางสาวรัชนี  กจิสอ

91     สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นางพลูศรี  หุน่ประเสริฐ

92     สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นางกญัญา  สุขวิสิฎฐ์

93     สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเขาหินต้ัง นางสมจติร  อาสา 

94     สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านจนัเดย์ นางสาวจณิสตา  ตุมรสุทร 

95     สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านชอ่งกล้ิงชอ่งกรด นางกฤษณา  ฉวีรัตน์
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96     สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านชอ่งกล้ิงชอ่งกรด นางสาวศิริพร สระทองหน

97     สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านชอ่งด่าน นางราณี  เจนปัญญาวุฒิกลุ

98     สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านพุบอน นางวาสนา  ค าภา

99     สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง นางสาวศิริกานต์  โพธิ์ทอง

100   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง นางสุดารัตน์  สาระ

101   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านยางสูง นางสาวสิริกรานต์  แกว้ทิมบุตร

102   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านสามยอด นางสาวกรรณิการ์  ใจกล้า

103   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองแกใน นางสาวกมลทิพย ์ ฟักแกว้

104   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองแกใน นางสาวสุชาดา  ป้านสะอาด

105   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองขอนเทพพนม นางวนิดา  ค าดี

106   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองตากา้ย นางสาวนภาพร  แซ่จงั

107   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 วัดทุง่มะสัง (มิตรภาพ 9) นางนาตยา  เชดิสูงเนิน

108   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 วัดทุง่มะสัง (มิตรภาพ 9) นางณัฐชา  จนัทมัด 

109   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 วัดทุง่มะสัง (มิตรภาพ 9) นางสาวพรรณี  ชแูกว้

110   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 วัดทุง่มะสัง (มิตรภาพ 9) นางพรพิมล  เหมือนริด

111   สพป.กาญจนบุรี เขต 4 อนุบาลบ่อพลอย นางสาวชอ่ทิพย ์ บุญไสว

112   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ถ้ าปลาวิทยายน นางอรุณี  จริมหาศาล

113   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จนิดาสินธวานนท์ นายณัฐวุฒิ  อุ่นส าโรง

114   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จนิดาสินธวานนท์ นางบุษรา  ชนินะราม

115   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จนิดาสินธวานนท์ นางสาวพัทธานันทิอ์ร  ยนต์ชยั

116   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จนิดาสินธวานนท์ นางสาวพัสวรรณ  มาตยแ์ท่น

117   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จนิดาสินธวานนท์ นางศิริพร  อุ่นส าโรง

118   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จนิดาสินธวานนท์ นายจกัรพันธุ์  นาทองไชย

119   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จนิดาสินธวานนท์ นางรจนา  เชื้อสูง

120   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชมุชนโพนพิทยาคม นางกองใจ  ศิริกลุ

121   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชมุชนโพนพิทยาคม นางดาราพร  บุตรสุวรรณ์

122   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นิคมกฉุนิารายณ์หมู ่2 นางกนกพรรณ  พลต้ือ

123   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บุง่คล้าวิทยาคมมิตรภาพที ่194 นางสาวรัชฎาวรรณ  พันธุภา

124   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หนองห้างฉวีวิทย์ นางสุปราณี  ชมศิริ

125   สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านทรงธรรม นางอสุุภรณ์  นาคน้อย

126   สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านบึงมาลย์ นายอนันต์  มีสุข

127   สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจด็รัง นางสาวศรัณยา  ทัพเหลือ
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128   สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจด็รัง นางศรีไพร  ค าเทีย่ง

129   สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจด็รัง นางสาวเกษร  สังคง

130   สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านประดาเจด็รัง นางณัฐชาพร  อน้อนิ

131   สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านพรานกระต่าย นายสุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์

132   สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านศรีไกรลาศ นางสุธีรา  สิงห์ค าโล

133   สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านสุขขมุ ฯ นางสาวปิยวรรณ  พงษ์พิทักษ์

134   สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านใหม่เจริญสุข นายจรัิฎฐ์  ศูนยจ์นัทร์

135   สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านท่ามะเขอื นางสาวจฑุามาศ  หมืน่วงษ์เทพ

136   สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที ่189 นางวารีพร  ทัศนศร

137   สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที ่189 นางสาวณิชกานต์  แนวโสภี

138   สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที ่189 นายสมชาย  ทัศนศร

139   สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที ่189 นางวิไลลักษณ์  นงนุช

140   สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านอดุมทรัพย์ นางศุภาณี  นวมิตยว์รานนท์

141   สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 วัดปริชาราษฎร์บ ารุง นางสาวสุวรรณา  คงศัตรา

142   สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 สักงามประชาสรรค์ฯ นางชญารัศน์  ต๊ิพพุง่

143   สพป.ขอนแกน่ เขต 1 สนามบิน นางสุภานันต์  ชาทอง

144   สพป.ขอนแกน่ เขต 1 อนุบาลต้ังใจ นางสาวสายใจ  คันธราช

145   สพป.ขอนแกน่ เขต 2 บ้านวัวแคน นางพรนภา  กมลปรีดี

146   สพป.จนัทบุรี เขต 1 วัดต้นกระบก นางสาวบุปผา  สังขล์าโพธิ์

147   สพป.จนัทบุรี เขต 2 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) นายกรวีร์  บุตรมะลา

148   สพป.จนัทบุรี เขต 2 บ้านทรัพยเ์จริญ นางสาวนงลักษณ์  จนัทร์สุข

149   สพป.จนัทบุรี เขต 2 บ้านทรัพยสิ์นพูน นางนพรัตน์  เกดิทอง

150   สพป.จนัทบุรี เขต 2 มิตรภาพ20 นางสาวสุภาวดี  ล้ีสกลุ

151   สพป.จนัทบุรี เขต 2 มิตรภาพ20 นางธาราทิพย ์ ทองศรี

152   สพป.จนัทบุรี เขต 2 มิตรภาพ20 นางวีชญา  หอมถวิล

153   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกว้ นางวีณา  รุ่งเรือง

154   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกว้ นางบุญเรือน  เกดิสมบูรณ์

155   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกว้ นางนิรมล  ผลิพืช

156   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกว้ นางยพุา  เบญพงษ์วิมล

157   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกว้ นางสาวพรพรรณ  ไชยริปู

158   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกว้ นางจรรยา  ยทุธเสรี 

159   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกว้ นางศิริญากาญจน์  ศรีขนัแกว้
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160   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกว้ นางสาวปัทมา  สัจจาศิริ

161   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกว้ นางสุขสม  แสนเสนะ

162   สพป.จนัทบุรี เขต 2 วัดบางสระเกา้ นางบุญลือ  ลอยศักด์ิ

163   สพป.จนัทบุรี เขต 2 ส.ไทยเสรีอตุสาหกรรม  2 นางสาวเกษร  ทาสีแกว้

164   สพป.ฉะเชงิเทรา เขต 1 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ นายธนวัฒน์  ด ารงพานิช

165   สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางสาวส าออย  เทพสวัสด์ิ

166   สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางวิภา  โชติสันเทียะ

167   สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางสาวโสธิดา  นาบุญเรือง

168   สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางสาวจรรยา  มีนะพงศ์

169   สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นายอษัฎางค์  สมาวงค์

170   สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองประดู่ นางศันสนา  คมน์อนันนต์

171   สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหัวโกรก นางพวงเพ็ญ  สวัสดีมงคล

172   สพป.ชลบุรี เขต 1 วดับุญญาราศรี (ต าหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางชติุมา  เกษรมาลา

173   สพป.ชลบุรี เขต 1 วดับุญญาราศรี (ต าหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวประภัสสร  พูลผล

174   สพป.ชลบุรี เขต 1 วดับุญญาราศรี (ต าหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางสมคิด  สีหะไตร

175   สพป.ชลบุรี เขต 1 วดับุญญาราศรี (ต าหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางเกษร  กลุฑลบุตร

176   สพป.ชลบุรี เขต 1 วดับุญญาราศรี (ต าหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางวรรณา  อดุมศิลป์

177   สพป.ชลบุรี เขต 1 อนุบาลพุทธยาคม นางสาวร าพึง  มิง่มงคล

178   สพป.ชลบุรี เขต 1 อนุบาลพุทธยาคม นางปิยวรรณ  รัตนสกลุชล

179   สพป.ชลบุรี เขต 1 อนุบาลพุทธยาคม นางสาวรุ้งระวี  เจริญพิทักษ์

180   สพป.ชลบุรี เขต 1 อนุบาลพุทธยาคม นางสาวลักษมีกานต์  เทีย่งพิมล

181   สพป.ชลบุรี เขต 1 อนุบาลพุทธยาคม นางพรรณี  สมบูรณ์

182   สพป.ชลบุรี เขต 2 ชมุชนบ้านตลาดท่งเหียง นายอภิชยั  ทองเชื้อ

183   สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านบ่อกวางทอง นางสุนันต์  วินิจสกลุไทย

184   สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองเสม็ด นางสาวฉตัรภรณ์  ธนิทธิพันธ์

185   สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองไผ่แกว้ นางรุ่งอรุณ  อฐิงาม

186   สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองไผ่แกว้ นางวันเพ็ญ  ทรงพระนาม

187   สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองไผ่แกว้ นายสุธี  อมัพรศักด์ิ

188   สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองไผ่แกว้ นางรังสิยา  สิงห์ครุ

189   สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดแหลมแค นางสาวระพีพรรณ  ศรีมงคล

190   สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดโคกเพลาะ นางสาวศุภาภร  มงกฎุทอง 

191   สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดพานทอง นางสาวนารี  ไตรพรม
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192   สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดหนองแชแ่ว่น นางอจัฉรา  สว่างวงค์

193   สพป.ชลบุรี เขต 3 ชมุชนบ้านชอ่งแสมสาร นางสาธิยา  เบทส์

194   สพป.ชลบุรี เขต 3 ชมุชนบ้านชอ่งแสมสาร นางสุณี  จงเจริญ

195   สพป.ชลบุรี เขต 3 ชมุชนบ้านชอ่งแสมสาร นางอรัญญา  คงสาตรา

196   สพป.ชลบุรี เขต 3 ชมุชนบ้านชอ่งแสมสาร นางณัฐวรา  ศรีวัฒนะ

197   สพป.ชลบุรี เขต 3 ชมุชนบ้านชอ่งแสมสาร นางรชยา  แสงอว่ม

198   สพป.ชลบุรี เขต 3 ชมุชนบ้านชอ่งแสมสาร นางสาวรัชพี  บ ารุงศักด์ิ

199   สพป.ชลบุรี เขต 3 ชมุชนบ้านบางเสร่ นายสถาพร  พวงแกว้

200   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านขลอด นางสาวนภัสวรรณจนัทร์  รัศมี

201   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านขลอด นางอมรา  โพธิ์ศรี

202   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นางออ้ยทิพย ์ อนิทรวิเชยีร

203   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นายคะนอง  มัง่คง

204   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นางกาญจนา  เทวศรัญยดิษฐ์

205   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นางกรกมล  จนัทร์สุข

206   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นายอดิศร  บุญล้ า

207   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นายสุชาติ  ทองสี

208   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นางสาวยนิดี  ฉ่ าสดใส

209   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง นางประไพ  พรหมประเสริฐ์

210   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางสายทิพย ์ บุญญะสัญ

211   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางสาวเอกอนงค์  นิจสุนกจิ

212   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางพรทิพย ์ เทพศาสตรา

213   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา ว่าทีร้่อยตรีหญิงสุลัดดา  พรหมลิ

214   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางสาวผ้ึงผกา  จนัทร์ต๊ะยศ

215   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางสาวศศิธร  สุขแสวง

216   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางสาววันเพ็ญ  ชมภูโคตร

217   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางนิศานาถ  คงแคล้ว

218   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางธนัชญา  อนิบุตร

219   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางสาวจนิตนา  อทุยานิก

220   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางวรินทร์  แน่นหนา

221   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางสาวณัฐฎรภัฎ  สมพงษ์ธรรม

222   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางเยาวรัตน์ ขนัทอง

223   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางภัคสกลุ  มูลอดุม
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224   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางสาวมยรุา  วังศิริกลุ

225   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทุง่คา นางสาวจริาภรณ์  นาเมืองรักษ์

226   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านสุรศักด์ิ นางสาวรัติการ  ปล่ังบัวแกว้

227   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านหินวง นางจนิตนา  กนัเอม

228   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านหินวง นายไพทูรย ์ เสนียศ์รีสกลุ

229   สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านหินวง นางปรีดา  ปฐมนีละ

230   สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นางภรภัทร  จนัทรเสน

231   สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดเขาโพธิ์ทอง นายสุชาติ  เปีย่มทอง

232   สพป.ชลบุรี เขต 3 ห้วยใหญ่ นางนิลุมล  ประดับพร

233   สพป.ชลบุรี เขต 3 ห้วยใหญ่ นางสุมาลี  วอนเมือง

234   สพป.ชลบุรี เขต 3 อนุบาลบางละมุง นางสาวสุดใจ  ฝูงใหญ่

235   สพป.ชลบุรี เขต 3 อนุบาลบ้านบางพระ นายอปุกติ  ทรวงทองหลาง

236   สพป.ชลบุรี เขต 3 อนุบาลบ้านบางพระ นางสาวผ่องศรี  ตันเทียน

237   สพป.ชลบุรี เขต 3 อนุบาลบ้านบางพระ นางพรรณนภา  ทานตะวิริยะ

238   สพป.ชยันาท บ้านหนองแค นางสุรัมภา  เครือแสง

239   สพป.ชยันาท บ้านหนองแค นางสาววนรัตน์  วิริยะธรรมรักษ์

240   สพป.ชยันาท วัดเทพรัตนวนาราม นายวิเชยีร  พรหมมา

241   สพป.ชยันาท วัดโรงวัว นางสาวรุ่งอรุณ  หมูพ่ยคัฆ์

242   สพป.ชยันาท อนุบาลเมืองชยันาท นางอรนุช  บุญคงมา

243   สพป.ชยันาท อนุบาลเมืองชยันาท นางสุจนิต์  ดีประดิษฐ์

244   สพป.ชยันาท อนุบาลเมืองชยันาท นางอจัฉมิา  ออ่นน้อม

245   สพป.ชยัภูมิ เขต 1 บ้านนาอนิทร์แต่ง นางภัทรวดี  เชื้อโนนแดง

246   สพป.ชยัภูมิ เขต 2 บ้านโพธิ์ นางสมคิด  บุพตา 

247   สพป.ชยัภูมิ เขต 2 บ้านท่าขามไร่เด่ือสามัคคี นายโกศล  เดชโนนสังข์

248   สพป.ชยัภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางพวงพยอม  เจยีมภูเขยีว

249   สพป.ชยัภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางกิ่งออ้  ธรรมสมบัติ

250   สพป.ชยัภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นางสาวเพ็ญประภา  ประทุมไทย

251   สพป.ชมุพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวร าเพย  ก าไลแกว้

252   สพป.ชมุพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) นางสาวพินิดา  ศิริมาสกลุ

253   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านกลาง นางสวนีย ์ จลุรักษ์

254   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านทรายขาว นางสาวดวงกมล  แกว้นิม่

255   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวบังอร  เทียมจนัทร์
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256   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจารุวรรณ  อนิทรนิมิตร

257   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นายอนันต์  ทองชู

258   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวฐิติพร  แกว้ตุ้ม

259   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวนวรัตน์  ทรัพยอ์นันต์

260   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาววรรณี  สอนสุภา

261   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นายนพพร  ศรีทองสุข

262   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางยพุิน  จติดี

263   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาววีรภรณ์  เสนะกลู

264   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางณัฎฐกนัย ์ เพชรเวียง

265   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวิตรี  เสาะไธสง

266   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสุวรรณา  เทพเต็ม

267   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวอมัภาพร  สงเนียม

268   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาววนิดา  บุญชวูงศ์

269   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางราตรี  ไชยวรรณ์

270   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวอมรรัตน์  หาญสุวรรณ

271   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจงรัก  รอดภัย

272   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางปิยนุช  ยิ้มศรี

273   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจตุพร  ระดาขนัธ์

274   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวรักคณา  สัมฤทธิ์

275   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวพรภิมล  พิษพล

276   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวศศิวิมล  ซารัมย์

277   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านร้านตัดผม นางสาวจอมใจ  จนัทร์สิน

278   สพป.ชมุพร เขต 1 บ้านหาดทรายรี นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า

279   สพป.ชมุพร เขต 2 บ้านในหุบ นางสาวนิพาภรณ์  ยอดราช

280   สพป.ชมุพร เขต 2 บ้านในหุบ นางสาวรัตติกาญจน์  ศรีเมือง

281   สพป.ชมุพร เขต 2 บ้านคลองกก นางสาวเยาวดี  ยอ้ยสวัสด์ิ

282   สพป.ชมุพร เขต 2 บ้านคลองกก นางจารี  เทอดพงษ์

283   สพป.ชมุพร เขต 2 บ้านสวนสมบูรณ์ นางสาวเสาวนิต  เมียนแกว้

284   สพป.ชมุพร เขต 2 บ้านสวนสมบูรณ์ นางระพีพรรณ  อนิทมุณี

285   สพป.ชมุพร เขต 2 บ้านสวนสมบูรณ์ นางสาวอมรา  กาฬสมุทร

286   สพป.ชมุพร เขต 2 วัดแหลมปอ นางอภิรา  จนัทเวช

287   สพป.ชมุพร เขต 2 วัดท่าทอง นางสาวอาภรณ์  สวัสด์ิวงศ์
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288   สพป.เชยีงราย เขต 1 บ้านแม่ขา้วต้มท่าสุด นางอรพินท์  โพรี

289   สพป.เชยีงราย เขต 1 บ้านใหม่ นายสุทธิชยั  ปอรอ

290   สพป.เชยีงราย เขต 1 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) นางเทียนรัตน์  ธนาค า

291   สพป.เชยีงราย เขต 1 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) นางนวนันท์  สิทธิวงศ์

292   สพป.เชยีงราย เขต 1 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) นางรัตนาภรณ์  โพธิเลิศ

293   สพป.เชยีงราย เขต 1 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) นางรัชฎาวดี  จนัแกน่

294   สพป.เชยีงราย เขต 1 บ้านหนองบัวแดง นายสมรส  ไกลถิ่น

295   สพป.เชยีงราย เขต 1 อนุบาลเชยีงราย นายด ารงค์  ดีแกว้

296   สพป.เชยีงราย เขต 1 อนุบาลเชยีงราย นางสุพิศ  ดีแกว้

297   สพป.เชยีงราย เขต 1 อนุบาลเชยีงราย นางขนิษฐ  มณีรัตน

298   สพป.เชยีงราย เขต 1 อนุบาลหัวฝาย นางเกษร  แกว้ตา

299   สพป.เชยีงราย เขต 2 ชมุชนบ้านป่ากอ่ด า นางประทินทิพย ์ สลีสองสม

300   สพป.เชยีงราย เขต 2 ทุง่ห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา นายวิชยั  ติม้า 

301   สพป.เชยีงราย เขต 2 บา้นเมอืงนอ้ย (นมิมานเหมนิทานสุรณ์) นางเกศรินทร์  บุญมา

302   สพป.เชยีงราย เขต 2 บา้นเมอืงนอ้ย (นมิมานเหมนิทานสุรณ์) นางสาวณัฐกฤตา  นรชาญ

303   สพป.เชยีงราย เขต 2 บ้านทุง่พร้าว นายกฤษณะ  อะโน

304   สพป.เชยีงราย เขต 2 บ้านป่าบงท้าวแกน่จนัทร์ นางกญัจนา  ยอดกระโทก

305   สพป.เชยีงราย เขต 2 บ้านห้วยไคร้ นายณรงค์ฤทธิ์  ขนุแกว้พะเนา

306   สพป.เชยีงราย เขต 2 บ้านห้วยหมอเฒ่า นายอดุมศักด์ิ  สันสมบัติ 

307   สพป.เชยีงราย เขต 2 ห้วยส้านยาววิทยา นางสาวปราณี  ประยรูค า

308   สพป.เชยีงราย เขต 3 บ้านราษฎร์ภักดี นางสาวมนต์ธิดา  ตามัย

309   สพป.เชยีงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางสาวอ าพัน  ดวงแกว้ 

310   สพป.เชยีงราย เขต 3 บ้านสันทราย นางราตรี  สุตะวงศ์

311   สพป.เชยีงราย เขต 3 รัฐราษฎ์วิทยา นางสาวพุฒิธาดา  อดุร

312   สพป.เชยีงราย เขต 3 รัฐราษฎ์วิทยา นางโชติกา  มณีภูวนัตถ์

313   สพป.เชยีงราย เขต 3 รัฐราษฎ์วิทยา นางสาวศันสนา  ปวกหลวง

314   สพป.เชยีงราย เขต 3 รัฐราษฎ์วิทยา นายวราเมธ  อุ่นใจ

315   สพป.เชยีงราย เขต 3 รัฐราษฎ์วิทยา นางสาวยวุดี  ศรีทอง

316   สพป.เชยีงราย เขต 3 รัฐราษฎ์วิทยา นางสาวพิกลุ  ธุระค า

317   สพป.เชยีงราย เขต 3 รัฐราษฎ์วิทยา นายเอกชยั  ใจอา้ย

318   สพป.เชยีงราย เขต 3 รัฐราษฎ์วิทยา นางสาวกญัญภัทร  นวลแจม่

319   สพป.เชยีงราย เขต 3 รัฐราษฎ์วิทยา นางสาวกิ่งกาญจน์  ฝ่านจติรชอบ
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320   สพป.เชยีงราย เขต 4 บ้านแม่ต  ากลาง นายมรกต  อนุเคราะห์

321   สพป.เชยีงราย เขต 4 บ้านราษฎร์ภักดี นายปุณณวัฒน์  โพธิ์คง

322   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 แม่โป่งประชาสามัคคี นางสาวเนตรติกานต์  เทียนเลาแสน

323   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา นางสุนิตย ์ จนัต๊ะวงค์

324   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา นางดวงเดือน  เฉลยศิลป์

325   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา นาวสาววาสนา  พวงบุบผา

326   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านเชงิดอย  (ดอยสะเกด็ศึกษา) นางสาวกรรณิการ์  ค าดวงดาว

327   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านแม่หวาน นางสาวพาวสันต์  วงศ์ไพบูลย์

328   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านแม่หวาน นางอารัรัตน์  สายสนิท

329   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท นางพัชราภรณ์  ขนุแกว้

330   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านป่าเหมือด นางสาวศรีพลอย  อทุัย

331   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านป่าเหมือด นางโสภิต  สุทาชยั

332   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านป่าเหมือด นางกฤติญา  แสงแกว้

333   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านป่าเหมือด นางดวงเดือน  ไชยลังการ์

334   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านป่าเหมือด นางกลิุสรา  ค าใจใส่

335   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 บ้านป่าเหมือด นางสาวจริาภรณ์  นันตากลู

336   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 วัดเมืองสาตร นางธดาภรณ์  พงษ์ไทย

337   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 วัดขะจาว นางศิราณี  โกฎแกว้

338   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 วัดคลองจั่น นางเบญจวรรณ  หาญใจ

339   สพป.เชยีงใหม่ เขต 1 อนุบาลเชยีงใหม่ นายประชา  รุ่งศิริ

340   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 ชมุชนวัดชอ่แล นางสุดฤทัย  ฤทธิพิชติชยั

341   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านแม่เหียะ นางสาวกาญจนา  เทิดอา้ย

342   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านแม่ปู นางสาวรพีพร  เตมีศักด์ิ

343   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านกิ่วเสือ นางอนอนงค์  พิทักษ์พันธกจิ

344   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านชา้งใน นางสาวอษุณีย ์ พันธุมเสน

345   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านศรีงาม นางชลาลัย  แกว้กริิยา

346   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านสะลวงนอก นางสาวนันทพร  ทิพยพ์นะ

347   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านหลักปัก นางสาวหทัยกาณร์  บัวชมุ

348   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านหลักปัก นางสาวทัศนีย ์ พิพัฒน์สมุทร

349   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านหลักปัก นางจติรขวัญ  สุวัฒนพล

350   สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 บ้านหลักปัก นางสาวดลนภา  กณุราชา

351   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 ชมุชนบ้านเมืองงาย นางสาวธนพร  จั่นเพชร
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352   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 ชมุชนบ้านเมืองงาย นางอญัชลี  กาญจนสุวรรณ

353   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 ชมุชนบ้านเมืองงาย นางสาวรัชฎา  ดวงใจ

354   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 ชมุชนบ้านเมืองงาย นางอรุณี  เล็กพลอย

355   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 ชมุชนบ้านเมืองงาย นางสาวสุชาดา  บุญมาลา

356   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 ชมุชนบ้านเมืองงาย บุศรินทร์  อภัยโรจน์

357   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านเชงิดาว นางนรินทร์  ชติมินทร์  

358   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านเชยีงดาว นางพัชรี  อุ่นละออ

359   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านเมืองนะ นายอนุวัต  โปธา

360   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านเมืองนะ นางสุพิชฌาณย ์ อรุณสิทธิ์

361   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านเมืองนะ นางจรีนันท์  กนัป้อ

362   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านแม่แมะ นางมยเุรศ  จโิน

363   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านแม่แมะ นางสาวยภุาวรรณ  มาละใจ

364   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านแม่แมะ นางสาวกชพรรณ  สิงหธนากรกลุ

365   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านแม่ขา่ นางนันทิวา  สมุทร์หอม

366   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านแม่ขา่ นางอไุรวรรณ  สุทธไชย

367   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านแม่ขา่ นางสาวอนัญญา  กนัสีนวล

368   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์

369   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านแม่คะ นายณัฐกติต์ิ  กนัทะศร

370   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านแม่ป๋าม นางมลิวรรณ  เวชศาสตร์

371   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านทุง่ขา้วพวง นางสมศรี  อายมุัน่

372   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านทุง่ขา้วพวง นางสาวสุวนา  ขดัเงางาม

373   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านปางสัก นายสิณมหัฒฆ์  มณีรัตน์พร

374   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านปางสัก นางวรากร  ขวัญสุวรรณ

375   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านม่วงชมุ นางอรุณี  ต๊ะน้อย

376   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านม่วงชมุ นางสาวชลลดา  วงค์ดาว

377   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านรินหลวง นายส าราญ  ทุนผล

378   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านรินหลวง นางรัตนา  บัณฑิตเอกตระกลู

379   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านสันทรายคองน้อย นางสายสุณี  อนิจนัทร์

380   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 บ้านห้วยกลาง นายเกษม  ไทยเจริญ

381   สพป.เชยีงใหม่ เขต 3 มิตรมวลชนเชยีงใหม่ นางสาวยนัฐทพร  ชื่นชอบ

382   สพป.เชยีงใหม่ เขต 6 บ้านสามสม นายอดิศร  องอาจ

383   สพป.เชยีงใหม่ เขต 6 ศรีจอมทอง นางสาวธนัญชนก  แกจา่ม
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384   สพป.ตรัง เขต 1 ไทรงาม นางกาญจนา  เกดิบางนอน

385   สพป.ตรัง เขต 1 ไทรงาม นางชาลี  เทศนอก

386   สพป.ตรัง เขต 1 ไทรงาม นางสุนีย ์ พันธุ

387   สพป.ตรัง เขต 1 ไทรงาม นางระเบียบ คงฉาง

388   สพป.ตรัง เขต 1 ต้นบากราษฏร์บ ารุง นางลดาวัลย ์ พรศิริวงศ์

389   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านเกาะปุด นางเพ็ญพรรณ  นวลหนูปล้อง

390   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านเกาะปุด นางเพ็ญนภา  สิกขาจารย์

391   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านเกาะปุด นางโสพิศ  จนัทรแสงทอง

392   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านเกาะปุด นางสาวทิวาพร  ทวิสุวรรณ

393   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านเกาะปุด นางวชริญาณ์  อนิทรสาม

394   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านแหลม นายทรรศน์วิทย ์ วิ้นฉว้น

395   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านในควน นางเพ็ญพโยม  อุ้ยเอง้

396   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไร่พรุ นางวนิดา  พรหมชู

397   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไร่พรุ นางพวงทิพย ์ ศรีสว่าง 

398   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไร่พรุ นายวสันต์  อกัษรทอง

399   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไร่พรุ นางณิชากร  ศรสงวนสกลุ

400   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไร่พรุ นางอไุร  เชยชื่นจติร

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  ล้ิมฉุ้น

405   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านไร่พรุ นางปราณี  อยู่เยน็

406   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุง่มะขามป้อม นายพรนิรัตน์  ลีสุรพงศ์

407   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านยงูาม นางยนิดี  ชยัรัตน์

408   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านยงูาม นางสุวรรณี  รอดสวัสด์ิ

409   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองเจด็บาท นายเวชยนัต์  สรรพเศียร

410   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองชวด นายเอกทัศ  เดชอรัญ

411   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองหว้า นางเกศินี  ล่ิมวัน

412   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองหว้า นางสาวนิพัทธา  ปลอดทอง

413   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองหว้า นางสาวปฐมมาพร  สร้อยระยา้

414   สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองหว้า นางสมญา  เกา้เอี้ยน

415   สพป.ตรัง เขต 1 วัดนางประหลาด นางอาภรณ์  ศิลปเฉลิม
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416   สพป.ตรัง เขต 1 วัดนางประหลาด นางเยน็ฤดี  สีหมาน

417   สพป.ตรัง เขต 1 วัดนางประหลาด นางอมัพร  รอดคืน

418   สพป.ตรัง เขต 1 วัดนานอน นายสมโชค  ซุ่นอื้น

419   สพป.ตรัง เขต 1 วัดนานอน นางมาลี  ราชภิรมย์

420   สพป.ตรัง เขต 1 วัดนานอน นายอสิระ  หนูชู

421   สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางณัฐพร  โบสะอิ

422   สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางดารา  ชสัูงข์

423   สพป.ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง นางบุญยรัตน์  จนัดี

424   สพป.ตรัง เขต 2 บ้านเกาะเค่ียม นายธีระพงษ์  ปานทอง

425   สพป.ตรัง เขต 2 บ้านพระม่วง นางหนึง่หทัย  ปานทอง

426   สพป.ตรัง เขต 2 วัดควนไทร  นางจธุาทิพย ์ ซุ่นอื้อ

427   สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) นางอษุา  สินกั้ง

428   สพป.ตราด บ้านไม้รูด นางจารุณี  จนัมี

429   สพป.ตราด บ้านคลองประทุน นางอมรรัตน์  จติรจนัทึก

430   สพป.ตราด บ้านคลองประทุน นางสร้อยสุดา  แสบงบาล

431   สพป.ตราด บ้านคลองประทุน นางสาวปิยวรรณ  กระทงยาม

432   สพป.ตราด บ้านคลองมะนาว นางสาวกญัชพร  ปานเพ็ชร

433   สพป.ตราด บ้านคลองมะนาว นางมาติกา  สิงห์ฝัน

434   สพป.ตราด บ้านคลองมะนาว นางสาวนที  แสงจนัทร์

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  บุน้กี้

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  ภักดิสัย

445   สพป.ตาก เขต 1 บ้านวังประจบ นางสาวศรีสมร  บ ารุงศรี

446   สพป.ตาก เขต 1 บ้านวังประจบ นางสาวสุนันทา  รัตนหิรัญวงศ์

447   สพป.ตาก เขต 1 บ้านวังประจบ นางวชติา  แพ่งสุภา
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448   สพป.ตาก เขต 1 บ้านแม่ระวานสองแคว นางสินทร  บัวต๊ิบ

449   สพป.ตาก เขต 2 ไทยรัฐวิทยา 61 นางฉนัทนา  มุน่อนิต๊ะ

450   สพป.ตาก เขต 2 บ้านเจดียโ์คะ นางเกษมณี  เหลือสุข

451   สพป.ตาก เขต 2 บ้านน้ าดิบ นางดวงแกว้  พัดข า

452   สพป.ตาก เขต 2 บ้านน้ าดิบ นางจนิตนา  เพ็งสอน

453   สพป.นครนายก บ้านคลอง 31 นายส าลี ศรแกว้

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 นางสาวสุวนิตย ์คูณหอม

460   สพป.นครนายก วัดวังไทร นางวราภรณ์ สว่างสุข

461   สพป.นครนายก วัดสบกเขยีว นายชยัวัฒน์ วังเวชช์

462   สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางสาวชอ่ทิพย ์น้ าทอง

463   สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางสมใจ เดชสนอง

464   สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางสาวชติุมา เบ็ญจมินทร์

465   สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นายสัตถามุติ รักสนิทสกลุ

466   สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางสาลี จนัทร์ลอย

467   สพป.นครนายก อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นางจนิตนา ดวงรัศมี

468   สพป.นครปฐม เขต 1 บ้านหนองงูเหลือม นางสาวสร้อยฟ้า มาศภากร

469   สพป.นครปฐม เขต 1 วัดรางปลาหมอ นางสมควร ปิน่ทอง

470   สพป.นครปฐม เขต 1 วัดรางปลาหมอ นางบุญเตือน แพรรัตร์

471   สพป.นครปฐม เขต 1 วัดรางปลาหมอ นางเพ็ญนีต์ อนุชติอารมณ์

472   สพป.นครปฐม เขต 1 วัดรางปลาหมอ นางจรินทร์ ขนุวิเศษ

473   สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองศาลา นางสาวนุชนารถ ศรีจนัทร์อนิทร์

474   สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองศาลา นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ

475   สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองศาลา นางวัลยา แสงสวัสด์ิ 

476   สพป.นครปฐม เขต 2 บ้านปางประแดง(เลาหดิลกราษ าร์) นางลัดดาวัลย ์ตันเสถยีร

477   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดเกาะแรต นางสุกญัญา นิพิวรรณ์

478   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดเกาะแรต นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์

479   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดเกาะแรต นางศศิกานต์ มะค าแป้น
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480   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดเกาะแรต นางสาวดวงกมล ริยะบุตร

481   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิน่รัตนราษฎร์) นางศศิญาภรณ์ ค ามหา

482   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิน่รัตนราษฎร์) 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 ชวูงศ์วาน

487   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดไผ่หูชา้ง นางสาวจารุวรรณ คงวิเชยีร

488   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นางนุชนาจ ทาบิดา

489   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นางสาวเสาวลักษณ์ นาคค า 

490   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางสาวกญัญาณัฐ เต็กจนิดา

491   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางสาวนันทพร ขาวใจผ่อง

492   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางณิศราพร นวลกลับ

493   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์

494   สพป.นครปฐม เขต 2 วัดวังน้ าขาว นางสาวหัฐญา เสาร์ทอง

495   สพป.นครพนม เขต 2 บ้านแค นางสาวแกว้ตา พิมพ์พงษ์

496   สพป.นครพนม เขต 2 บ้านโพนสวรรค์ นายครองชยั สุวรรณมาโจ 

497   สพป.นครพนม เขต 1 บ้านกตุาไก้ นางดวงนภา โคตรวงศ์

498   สพป.นครพนม เขต 1 บ้านกรุุคุ นางทัศนีย ์จอ้งสาระ

499   สพป.นครพนม เขต 2 บ้านค าเตย นางระเบียบ สุวรรณมาโอ

500   สพป.นครพนม เขต 2 บ้านดอนกลาง นายเทพสิทธิ์ กติิศรีวรพันธุ์

501   สพป.นครพนม เขต 1 บ้านดอนขา้วหลาม นายวโรดม เพชรมุข

502   สพป.นครพนม เขต 2 บ้านนาขา่ท่า นายสมบูรณ์ วงษาพัฒน์

503   สพป.นครพนม เขต 1 สุนทรวิจติร(บ ารุงวิทยา) นางอตัถยิา วารี

504   สพป.นครราชสีมา เขต 1 โพธารามพิทยาคม นางสาววันเพ็ญ มุง่เอื้อมกลาง

505   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านระกาย นายธานี ส าเร็จศิลป์

506   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านระกาย นางสาวจริยา โคขนุทด

507   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านระกาย นางสาวสงวน กุ๊กสันเทียะ

508   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง

509   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางจโิรจ พิทยธาราธร

510   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางวันทนา เหิดขนุทด

511   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางถวัลย ์ทอนเกาะ
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512   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางชลิดา วิชชเุวทิน

513   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางสายใจ กล่อมปัญญา

514   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นายสมาน ทบวอ

515   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางสาวนิภา พุทธรา

516   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางสาววิลาวัณย ์ชนุเกาะ

517   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางวนิดา รักษ์สุจริต

518   สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ-์ล าโพง นางปิยนันท์ พัฒนพงศ์สันติ

519   สพป.นครราชสีมา เขต 1 วัดสระแกว้ นายอนุวัฒิ ศรีสระน้อย

520   สพป.นครราชสีมา เขต 2 เทียมนครวิทยา นายอธิวัฒน์ ธนกจิเสถยีรชยั

521   สพป.นครราชสีมา เขต 2 เทียมนครวิทยา นายส าเริง กลอนโพธิ์

522   สพป.นครราชสีมา เขต 2 เทียมนครวิทยา นางลักนภา กลอนโพธิ์ 

523   สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชมุชนบ้านทับสวาย นายวิษณุพงษ์ แปลกผักแว่น

524   สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชมุชนบ้านทับสวาย นางสาวรุ่งทิพย ์จ าเนียรกลู

525   สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชมุชนบ้านทับสวาย นางจรรยา ปักการะโต

526   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านกอกวิทยา นางสุภัตรา ทศานนท์

527   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านกอกวิทยา นายปรารม เกร่ินกระโทก

528   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านกอกวิทยา นางนิรันดร์ อธิพรหม

529   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านคลองสารเพชร นายพิเชษฐ์ โคนกระโทก

530   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านคลองสารเพชร นางนิสรา เขยีนสุวรรณ

531   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านซับตะคร้อ นางฐิติกมล เกยีรติวีราภรณ์

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 ถอ่นสันเทียะ

536   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านด่านเกวียน นางอรทัย แกว้อาจ

537   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านบุกระโทก นางณัฐชยา ศิริสวัสด์ิ

538   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านพระนารายณ์ นางอรวรรณ พระไตรยะ

539   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านพระนารายณ์ นางสาวสุพรรณา อนิทะวัน

540   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองกระทุม่ นางสาวพะเยาว์ ผลุงกระโทก

541   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองหัวแรด นางสุพรรนณี วิมลธรรม

542   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองหัวแรด นางอรวรรณ สุทธิศักด์ิไพบูลย์

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 จกัรแกว้

547   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองหัวแรด นางสาวนิษรา แจม่จ ารัส

548   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองหัวแรด นายณรงค์ วงษานนท์

549   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองหัวแรด นางจฑุารัตน์ คงนันทะ

550   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองหัวแรด นางสาวดวงใจ จนัทร์แสง

551   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองหัวแรด นางณัฐวลัญช ์เร่ิมสกลุชยั

552   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองหัวแรด นางสาวฐิติชญา ขนัทะวงค์

553   สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองหัวแรด นางธัณยจ์ริา ลีนามวงษ์ธนัน

554   สพป.นครราชสีมา เขต 2 วัดหนองบัวยอดแกว้ นางศิริพร โม่มกลาง

555   สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านบุเจา้คุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ)์ นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทก

556   สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านบุเจา้คุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ)์ นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ

557   สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านท่าเล่ือนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ)์ นางสาวหทัยรัตน์ เทพทอง

558   สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านท่าเล่ือนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ)์ นางรัตนา ศรีจ าปา

559   สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านท่าเล่ือนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ)์ นางสาวมณเฑียร ร่ืนวิชา

560   สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านมะค่างาม นายขวัญชยั พรมแสน

561   สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านมะค่างาม นายประเสริฐ วงษ์แสน

562   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเมืองนาท นางบุญเหลือ กระจา่งโพธิ์

563   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านแปรง นางล าปาง ฉายชวูงษ์

564   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านโตนดพูนผลวิทยา นางสาวธนัญญา ทะยอมใหม่

565   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านโนนเมือง นางมาลี ขนัขะ

566   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านซับพลู นางสาวกฤตศราภรณ์ ถวายชยั

567   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านซับพลู นางสาวแสงอรุณ แสงโชติ

568   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านซับพลู นางสาวกรรณิการ์ สายสนอง

569   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านซับพลู นางเตือนใจ แสงสีแกว้

570   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านตลุกชั่งโค นายบัณฑิต ตรีกลางดอน

571   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านท านบพัฒนา นางสาวรัตนาภรณ์ จงนอก

572   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านท านบพัฒนา นายจนัทรวัทน์ ศรีเพชร

573   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านท านบพัฒนา นางปริยาพร ฉมิสันเทียะ

574   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านท านบพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ บ าขนุทด

575   สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านพันดุง นางสาวองิค์กมล อนิทรปราณีกลู
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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 รักษากลุ

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 บ้านห้วยน้ าเค็ม นางพิมพ์วรา ทองโม้ค าทรัพย์

584   สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนอดุมนภดลอปุถมัภ์ นางสาวอษุณีย ์ประทุม

585   สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านโนนอดุมนภดลอปุถมัภ์ นายศิริพงษ์ ลุ่มกลาง

586   สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านขยุวิทยา นางละเอยีด เกยีรตินามวิชยั

587   สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านขยุวิทยา นางมะยาลา สุดรัมย์

588   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดคันนาราม นางสุพัฒนา  จนัทร์เสน

589   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดศรีมงคล นางอมรรัตน์ จนิต์นุพงศ์

590   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท่าศาลา นายธนวัฒน์  มีศรี

591   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านปลายทอน นางสาวอรพิน จติต์อารีย ์

592   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านปลายทอน นางสาวปุณยวียร์ เสือแกว้

593   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดโมคลาน นางมณฑาทิพย ์ ณ วังอา่ง

594   สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วัดนากลาง นางศิริกานต์ แจง้ค า

595   สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อนุบาลเกา้เล้ียว นางสาวมนต์ตา บ าเทิง

596   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านเขาแม่กระทู้ นางสาวรังสินันท์ จุ้ยดอนกลอย

597   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองไทร นางสาวสุภมาศ พานทอง

598   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองไทร นางสาวกญัญารัตน์ ชงวิชยั

599   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองไทร นางยวุดี แสงศรีธูป

600   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองไทร นางน้ าออ้ย จนัทร์ศิริ

601   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองไทร นางจติรา กระต่ายทอง

602   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองไทร ว่าทีร้่อยตรีนิพล แสงศรีธูป

603   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์ นางสาวทิพวรรณ สุพันธ์

604   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์ นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด

605   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์ นางภัทรวดี สีข า

606   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์ นางสุทธินี นาคสังข์

607   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองสมบูรณ์ นางสาวสุฑารัตน์ กองจวิ
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608   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านหนองละมาน นายประวิทย ์ไหมทอง

609   สพป.นครสวรรค์ เขต 3 บ้านเขาดิน นางสาวอรอมุา ค าประกอบ

610   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางพัชรี ค าจนัทร์

611   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นายอทิธิเดช จนัทร์แสงวัฒนา

612   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางสาวพรทิพย ์ชยัภูมิ

613   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางสาวรัชนี ศรทับทิม

614   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางสาวศศิธร หนูทอง

615   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางสาวบุษบา สร้อยทอง

616   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางสาวไมตรี ทองมี

617   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางวาสนา ค าปินตา

618   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางสาววราพร เชื้อหมอดู

619   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางสาวธนพร ไชยประเสริฐ

620   สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกยีรติ นางสาวสมบัติ กนันิม่

621   สพป.นนทบุรี เขต 2 ชมุชนวัดไทรน้อย นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศ

622   สพป.นนทบุรี เขต 2 วัดเชงิเลน นางวันเพ็ญ จลิุกพงศ์

623   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางสาวฮาสือนะ  ดาระนิบง

624   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางสาวเยน็ฤดี  คงมณี

625   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางสาวเจะ๊อามีนะห์  สาและ

626   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางสาวมัสกะห์  มะแซ

627   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางสุวิมล  สะอะ

628   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นายสุเมธ  วงศ์ประชมุ

629   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางสาวอสัหน๊ะ  มะลี

630   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นายเปาซี  อาบู

631   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางซากนีา  สาริกะ

632   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางฮายาติ  แมแลแมง

633   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางวนิดา  ตาเยะ

634   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางรูกซ๊ีะ  สะโต

635   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นายมะสะกรี  หะมะ

636   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นายอสิสะมาแอ หะยมีะลี

637   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางสาวยพุยงค์  นวลจนัทร์

638   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางอลิฮัม  แวมะนอ

639   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นางนูละมา  ชาติวัฒนธาดา
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640   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นายคัยดี  โต๊ะเตียะ

641   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกลูบี นายบุญสืบ  กล่ ามาศ

642   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาแว นางลักขณา  สัมภาวนะ

643   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาแว นางแซเด๊าะ  แลรอซา

644   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาแว นายอบัดุลรอมัน แลรอซา

645   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาแว นางสาวลัลฮูดา  ดือราแม

646   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาแว นางสาวพรรณี  หนูพันธ์

647   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาแว นางกอมารียะ๊ห์ โดมิ

648   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านคอลอกาแว นางสาวอาร์อเีซาะ  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 นางสาวสากนีะห์  วามิง

653   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบือแนนากอ นางฮาบีบ๊ะ  แลแม

654   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านบือแนนากอ นางสาวนูรียะห์  แวบือราเฮง

655   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านรามา นางสาวเสาวนีย ์ แดงเอยีด

656   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านรามา นางสาวภัคโศภิณ  เนตินาถสุนทร

657   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านรามา นางสาวไซตง  ดือเร๊ะ

658   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านรามา นางจนิตนา  ยอดจนัทร์

659   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านรามา นายฮัยซุลดีน  ยายอ

660   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านรามา นายวรพจน์  สุวรรณพงศ์

661   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลาเมาะ นางกติติมา ไหรเจริญ

662   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู นางอนิสา  ปะดอ

663   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู นางคอดีเยา๊ะ  มะเกะ

664   สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านหัวเขา นางซูบายดะ  ยอมใหญ่

665   สพป.นราธิวาส เขต 1 สว่างวัฒนา นายมูฮ ามัดอสัรี  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  บุตรจนี
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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 ชมุชนบ้านนาหลวง นางรัตนาพันธ์ พลธนะ

675   สพป.น่าน เขต 1 นนัทบรีุวิทยา ในพระบรมราชานเุคราะห์ นางปัทมาพร กนกน้อยหมอ

676   สพป.น่าน เขต 1 บ้านดู่พงษ์ นางจริาภรณ์ เชยีงจนัทร์

677   สพป.น่าน เขต 1 บ้านน้ าแกน่กลาง นางลมัย นุสุภะ

678   สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรังมิตรภาพที ่107 นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจกิรณ์ 

679   สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรังมิตรภาพที ่107 นางสาววัชราภรณ์ แกว้ศรีวงค์

680   สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรังมิตรภาพที ่107 นางภรีวรรณ ศรีจิ ว

681   สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรังมิตรภาพที ่107 นางอ านวย นุสุภะ

682   สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองรังมิตรภาพที ่107 นายณฐกร วรรณวัตน์

683   สพป.น่าน เขต 1 บ้านห้วยไฮ นางสาวธัญญ์กมน นุสุภะ

684   สพป.น่าน เขต 1 ภูเค็งพัฒนา นายสุชานันท์ มาเฟือง

685   สพป.น่าน เขต 2 เพียงหลวง 7 ฯ นางเวณิ กลัยาวงค์

686   สพป.น่าน เขต 2 บ้านเปีย่งซ้อ นางสาวรัตนาภร ภัทรกลุดุษฎี

687   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางสาวอรนงค์ อกัขระ

688   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางสาวพัชรา ธรรมกลุ

689   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางสาวศิริพร เขื่อนอน้

690   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางพรทิพย ์ยาวิไชย

691   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางทิพวรรณ เจะ๊วงศ์

692   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางสาวฐาปนีย ์ค าอา้ย

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 กาบค า

697   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นายอดิสร อนิสาร

698   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางสาวชญัญานุช มาณกจิ

699   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางสาววาสนา มีบุญ

700   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นายประทีบ ค าตัน

701   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางนันทนา สิทธิไชยนุกลู

702   สพป.น่าน เขต 2 บ้านบ่อหยวก นางณัฐธินียา ปราบสงบ

703   สพป.น่าน เขต 2 บ้านปรางค์ นางปิยฉตัร สุทธหลวง
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704   สพป.น่าน เขต 2 บ้านปางหก นายโชติชยัพัฒน์ สัตตคุณากร

705   สพป.น่าน เขต 2 บ้านสบปืน นายชยกร บุญมา 

706   สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยโถน๋ นางสาวศิริภัชรพร ใบยา

707   สพป.น่าน เขต 2 บ้านห้วยโถน๋ นางรัชณีพร จนัทมาศ 

708   สพป.บึงกาฬ บ้านหัวแฮต นายปริญญา  ถาอปุชติ

709   สพป.บึงกาฬ อนุบาลศรีวิไล นางสาวสุพัตรา  ศรีตระบุตร

710   สพป.บึงกาฬ อนุบาลศรีวิไล นางสาวดรุณี  นันทา

711   สพป.บึงกาฬ อนุบาลศรีวิไล นางเยาวรัตน์  สมบัตติดี

712   สพป.บึงกาฬ อนุบาลศรีวิไล นางสาวมณีรัตนา  ถาจา๋จั้น

713   สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 บ้านโคกวัด นางจนัทิมา เยน็ทรัพย์

714   สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 บ้านกระเด่ือง นางสุชญา ภะคะโต

715   สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 บ้านหนองโสน นางอนุรี ดีรัมย์

716   สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 วัดสว่างบูรพา นางนพวรรณ อาจสม

717   สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 วัดหนองกระทุม่ นางดอกออ้ แซกรัมย์

718   สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 วัดหนองปล่อง นางสาวกหุลาบ ปานกลาง

719   สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 วัดหนองปล่อง นางณัฐสุดา นาราช

720   สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 สะแกโพรงอนุสรณ์ นางสาวสุภาวดี คิดรัมย์

721   สพป.บุรีรัมย ์เขต 3 บ้านโคกเขาพัฒนา นายเสนอ ไทยแท้

722   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 บ้านโนนสมบูรณ์ นางปริญภรณ์ อไุรรัมย์

723   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 บ้านโนนสมบูรณ์ นายบุญนาค อไุรรัมย์

724   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 บ้านโสกแต้ นายวีระศักด์ิ ยนืยั่ง

725   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 บ้านโสกแต้ นางสิริวิมล เจริญนาม

726   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 บ้านละกอ นางสุภาพ กนัยายน

727   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 บ้านละกอ นางสุวรรณี ชณิภา

728   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ นางสารภี สงวนนาม

729   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ นางออ้มเดือน แสนศึก

730   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ นางสาวธิดารัตน์ โพธิข า

731   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ นางสาวฉตัรชนก เหล่าคนค้า

732   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ นางสาวสุภัทตรา กองโพธิ์

733   สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 อนุบาลสตึก นางศรีวิภา แถวนาธุม

734   สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชมุขนวัดเสด็จ นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์

735   สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชมุชนวัดเสด็จ นางสุธาสินี  สืบสิงห์
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736   สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชมุชนวัดไกเ่ต้ีย นางบุญรัตน์  บุญยศ

737   สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชมุชนวัดจนัทน์กะพ้อ นางสาวดุษฎี  ทองชมภูนุช

738   สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชมุชนวัดจนัทน์กะพ้อ นางบุสญา  อิ่มแกว้

739   สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชมุชนวัดจนัทน์กะพ้อ นางสาวสุปราณี  วัฒนา

740   สพป.ปทุมธานี เขต 1 ชมุชนวัดจนัทน์กะพ้อ นางสาวอรอนงค์  ผิวชา

741   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางสาวนิภาพรรณ  เงินประกอบ

742   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย ว่าที ่ร.ต.ธนารัตษ์  ชาญชยัสิทธิ์

743   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางสาวรัตนา  เต๋มิจะ๊

744   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นายสมศักด์ิ  อมัพรวิสิทธิ์โสภา

745   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางสว่างจติ  ครุพานิช

746   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเทียนถวาย นางสาวอจัฉรา  อนิทรกฤษณ์

747   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเนกขมัมาราม นางนันธิดา  ภูมิฐานนท์

748   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเนกขมัมาราม นางมาเรียม  สุโง๊ะ

749   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเนกขมัมาราม นางสาวส าเนียง  นิมา

750   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเนกขมัมาราม นางสาวสุมาลัย  วาแสนดี

751   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเนกขมัมาราม นายชาญณรงค์  ยุ่นสมาน

752   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดฉาง นายนที  กอบการนา

753   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดฉาง นางสาวชนม์นิภา  พลอยเสง่ียมพงษ์

754   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดฉาง นางสาวนันดา  นาทันรีบ

755   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดฉาง นางดุษฎี  แจม่ศิริ

756   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ นางสาวอรวรรณ  บรรพต

757   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ นางสาวร าพึง  พิงผักแว่น

758   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ นางสาววิชญาดา  มีเค้า

759   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ นางสาวกนกรัตน์  ฤทธิไชยกลู

760   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดท้ายเกาะ นางสาวปรวรรณ์รัตน์  พิมพรม

761   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดพืชนิมิต นางอชัราวรรณ  ขาวลา

762   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดพืชนิมิต นางดุษณีย ์ ปล่ังกลาง

763   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดสะแก นางสาวปัญญา  ด้วงท้วม

764   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดสะแก นายเสนอ  เจริญธรรม

765   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดสะแก นางติภาพร  พัชรานุกลุการ

766   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดสะแก นางบุญอาภา  สุขบรรเทิง

767   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดสามัคคิยาราม นายชศัูกด์ิ  ชยัวิชู
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768   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดสุทธาวาส นางสาวสุกญัญา  ภูบาล

769   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดสุทธาวาส นางสาวลัดดา  ผาดไพบูลย์

770   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดสุทธาวาส นางเรณู  สถริวุฒิพงศ์

771   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดหงส์ปทุมาวาส นางกาญจนา  จนัทร์เอยีด

772   สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดหงส์ปทุมาวาส นางรุ่งนภา  ข ามาก

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 วัดอู่ขา้ว นางอมุากร  ออ้ยตาล

778   สพป.ปทุมธานี เขต 1 สังขอ์่ าวิทยา นางสมศร๊  วิไลศรี

779   สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชมุชนวัดท าเลทอง นางจารรุวรรณ  ผุดเพชรแกว้

780   สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชมุชนวัดท าเลทอง นางสาวกญัญาพัชร  จลุสุวรรณ

781   สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชมุชนวัดท าเลทอง นางสกณุา  ชาลีดี

782   สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดคลองชนั นางวิระววรณ  สุภานันท์

783   สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดคลองชนั นางอกัษร  ทนคง

784   สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดมงคลรัตน์ นายกรกวี  ศรีกลุ

785   สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดมูลจนิดาราม นางนิลุมล  จนัทร

786   สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดมูลจนิดาราม นางสมใจ  ธัญญาโภชน์

787   สพป.ปราจนี เขต 1 บ้านหนองหอย นายพรรษา  ไพรเลิศ

788   สพป.ปราจนี เขต 1 วัดระเบาะไผ่ นายเอนก  บุญยรัตน์

789   สพป.ปราจนี เขต 1 อนุบาลเมืองปราจนี นายวิโรจน์  จนัทร์แยม้

790   สพป.ปราจนี เขต 2 ชมุชนบ้านทุง่โพธิ์ นายปิยะ  ยอดวิเศษ

791   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางเจะรอกเียาะห์  ดือเระ

792   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางสาวรุสนี  ยามิน

793   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางสาวศิรินทร์  ดาโอะ

794   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางสาวนูรีหยะ๊  นิตา

795   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางสีตีบีเดาะ  ยโูซ๊ะ

796   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นายอาริสฟีน  เจะปอ

797   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางสาวกามีละห์  วาเต๊ะ

798   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางสาวมาซีเต๊าะ  โตะตาหยง

799   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางโนรีซัม  เจะปอ
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800   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางกาญจนา  พรหมแกว้

801   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองชา้ง นางสาวซัลมา  บิลเหล็ม

802   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นายอาดาม  ดือราแม

803   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านดอนรัก นางธนพร  มณีประวัติ

804   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นางรัชคติ  ขอ้มงคลอดุม

805   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นางกอลีเยาะ  หะยยีนุุ

806   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นางหะบีดะ  บือราเฮง

807   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นายสิริชอน  หะบีเหาะ

808   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นางฉลวย  อนิทรเพชร

809   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นางสมจติ  วิริยะบุญญาเกยีรติ

810   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นางวิจทิรา  หน่อทอง

811   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นางสาวมาเรียม  บาราเฮง

812   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นางสุธารัตน์  วิเศษ

813   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุง่โพธิ์ นางสาวอารีนา  มะแซ

814   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านบางปลาหมอ นางโสภี  เจะ๊สอเหาะ

815   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา นางสาวเปาว์ซียะห์  มะลี

816   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นางสาวเพ็ญศรี  คาลี

817   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นายณพล  อกัษรแกว้

818   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นางสาวกนิษฐา  คงธนถาวรสกลุ

819   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นางเดือนเพ็ญ  รัตนวิมล

820   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปากบางตาวา นางจรีะวรรรณ  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 นางชชัฎาพร  สาระพงษ์

825   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านมะพร้าวต้นเดียว นางอบุลรัตน์  เจะ๊สะแลแม

826   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบี นายมูห าหมัดรุสดี  ลอเด็ง

827   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบี นางจณิท์วรา  นฤมิตชตินันท์

828   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบี นางอษุา  แบรอ

829   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบี นางวันวิสาข ์ พิชติเวชยนั

830   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบี นางทิพณภา  ต่างใจ

831   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบี นางฉนัทนา  โชตพันธ์
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832   สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านยาบี นางโซเฟียห์  ลอเด็ง

833   สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอทุิศบ้านโคกม่วง นางนัตติยา  สีหนู

834   สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอทุิศบ้านโคกม่วง นางอ าไพ  มีหิน้

835   สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอทุิศบ้านโคกม่วง นางสุวารี ณ พัทลุง

836   สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอทุิศบ้านโคกม่วง นางสาวบุศรินทร์  ปิริยะ

837   สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอทุิศบ้านโคกม่วง นางจนิตนา  คงสาลี

838   สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอทุิศบ้านโคกม่วง นางสาวอนิทรดา  แกว้โรจน์

839   สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอทุิศบ้านโคกม่วง นางสาวนูรีฮะ  สะมะแอ

840   สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชาอทุิศบ้านโคกม่วง นางสาวสิยามล  หรนหมาน

841   สพป.ปัตตานี เขต 1 รัชดาภิเษก นางสาววญีฮาดา  ดือราแม

842   สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถติยช์ลธาร นางจรินทร์ยา  นาคบุตร

843   สพป.ปัตตานี เขต 1 วัดสถติยช์ลธาร นางนิชาภา  สุริยาตระสกลุ

844   สพป.ปัตตานี เขต 2 ชมุชนบ้านพงสตา นางสาวแวสามีเร๊าะ  แม

845   สพป.ปัตตานี เขต 2 ชมุชนบ้านพงสตา นางสาวปาอหียะ๊  เจะหลง

846   สพป.ปัตตานี เขต 2 ชมุชนบ้านพงสตา นางสาวซูราณีย ์ บินมะแซ

847   สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านโผงโผง นางวีณา  ดือราซิง

848   สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านโผงโผง นางยาวาเฮ  แวพิง

849   สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านโผงโผง นางสาววยามีล๊ะ  มะสง

850   สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านโผงโผง นางสาวนูรีเยาะห์  มะดีเยา๊ะ

851   สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาประดู่ นางกาญจนา  จองเดิม

852   สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาประดู่ นางสุขมุาล  ศรีไหม

853   สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านนาประดู่ นางจนัทิพา  บุญรักษา

854   สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านน้ าใส 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 นางอาอเีสาะ  แวนาแว

859   สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ(สถติยภ์ูผา) นายชยักจิ  ชะดารัตน์

860   สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ(สถติยภ์ูผา) นางยภุา  ชะดารัตน์

861   สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ(สถติยภ์ูผา) นางวรรณดี  คงสวัสด์ิ

862   สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ(สถติยภ์ูผา) นางสาวราตรี  กาญจนอารี

863   สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดนิคมสถติ นางสาวถนอมนวล  ศรีแดง
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864   สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดนิคมสถติ นางเสาวนี  สุขสวัสด์ิ

865   สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดนิคมสถติ นายวรวิทย ์ สุวรรณรัตน์

866   สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดนิคมสถติ นางสาวตะวัน  ศรีค าออ่น

867   สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดนิคมสถติ นางสาวศิริพร  สินออ่น

868   สพป.ปัตตานี เขต 2 วัดนิคมสถติ นางชลีุพร  ขวัญพัทลุง

869   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 เสริมมิตรวิทยา นางสาวพยอม  ศิรินัย

870   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 เสริมมิตรวิทยา นางสาววิเลขา  คงชนะ

871   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 เสริมมิตรวิทยา นางสาววนรินทร์  อนันตกาล

872   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 เสริมมิตรวิทยา นางสายวรุณ  ยาทองทิพย์

873   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 วัดเศวตศิลาราม นายชาญชยั  ฉายบุ

874   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 วัดทางยาว นางสาวนฤมล  อิ่มใจ

875   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 วัดทางยาว นางสาวอทุัย  ดวงศรี

876   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 วัดนาคสโมสรฯ นายสมชยั  สินธุศิริ

877   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 วัดราคสโมสรฯ นางสาวสุกญัญา  วุฒิวัย

878   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 วัดลาดประทุมคงคาราม นางอมัพร  ฉายบุ

879   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 วัดลาดระโหง นายบุญชอบ  ลาภเวช

880   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นายสมยส  เอยีวสวัสด์ิ

881   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางสาววนิชา  สมประสงค์

882   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางสาวสุรางรัตน์  พงษ์กล่ิน

883   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางสาวพิมพ์ธวัล  สุวรรณสุระ

884   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางสร้อยทิพย ื น้อยทอง

885   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางวรรณา  กจิเชดิชู

886   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางพรทิพย ์ สินศิริ

887   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นายการันต์  เพชรี

888   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางณิชาภา  หนูสมจติต์

889   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางสาวอรษา  จติประพันธุ์

890   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางอาภรณ์  ต้นรัง

891   สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ศรีบางไทร นางวิภา  เอยีวสวัสด์ิ

892   สพป.พะเยา เขต 1 ชมุชนบ้านแม่สุก นางพชรภัทร  ปินตานา

893   สพป.พะเยา เขต 1 บ้านห้วยบง นางอญัชลาภรณ์  เขยีวมัง

894   สพป.พะเยา เขต 1 บ้านองิโค้ง นายส าเนาว์  พุม่ร่วมใจ

895   สพป.พะเยา เขต 2 บ้านแม่ทะลาย นางสาวจนัทร์ฉาย  ศรีธนะ
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896   สพป.พะเยา เขต 2 บ้านแวนโค้ง นางพวงเพชร    ชยัแกว้

897   สพป.พะเยา เขต 2 บ้านท่าฟ้าใต้ นางวิไล    วชริตรากลู

898   สพป.พะเยา เขต 2 บ้านร่องส้าน นางล าพึง    ใจดี

899   สพป.พะเยา เขต 2 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) จ.ส.อ.จเร    วิฤทธิ์

900   สพป.พังงา กะปง นางสาวสุธิดา    ทิพยพ์ิชยั

901   สพป.พังงา กะปง นางอรุณี    นพฤทธิ์

902   สพป.พังงา บ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา) นางสาวสายฝน    แสนยนต์

903   สพป.พังงา บ้านตากแดด นางสุปรียา    ฉายแสง

904   สพป.พังงา บ้านทุง่เจดีย์ นางวรรณี    เสมพืช

905   สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านปากเหมือง นายธีระยทุธ  เสนาทับ

906   สพป.พัทลุง เขต 1 ประชารัฐบ ารุง 2 นางทิพาวรรณ  ศรีรักษา

907   สพป.พัทลุง เขต 1 วัดเขาแดง นางนิตยา  มากว้

908   สพป.พัทลุง เขต 1 วัดโอ่ นางชนิดา  สงจนัทร์

909   สพป.พัทลุง เขต 1 วัดพิกลุทอง นางพรทิตย ์ เสนาทับ

910   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านเกาะนางค า นางอารีซ๊ะ  สันหมุด

911   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านเกาะนางค า นางชลธิชา    สมแสง

912   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านเกาะนางค า นางสาวอารีย ์ หลีโส๊ะ

913   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านดอนประดู่ นางมิน๊ะ  นิยมเดชา

914   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านดอนประดู่ นางสาวนงลักษณ์  จนัทร์ชเูพ็ชร์

915   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านดอนประดู่ นางจรีนันท์  แยม้ทอง

916   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่คลองควาย นางสาวเกษณี  ชยันวล

917   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่คลองควาย นางสาวกรองขวัญ  หมัดอเด็ม

918   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่นารี นางสาวนัยนา  ตาแกว้

919   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่นารี นางขนิษฐา  ชว่ยบ ารุง

920   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่นารี นางจตุพร  วงศ์วิเชยีร

921   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่นารี นางราตรี  เกล้ียงนิล

922   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่นารี นางสาวจฑุารัตน์  ศิริมุสิกะ

923   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่นารี นางสาวสุคล  ปราบณรงค์

924   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่นารี นางสาวปราณี  ฝ้ายเส็ม

925   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านทุง่นารี นางสาวสุมาลี  แกล้วทนงค์

926   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านนดอนประดู่ นางสุภาพร  ศรีวิลัย

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  ประทีปไพศาลกลุ

930   สพป.พัทลุง เขต 2 บ้านหารเทา นางสาววิมลรัตน์  รัตนประทีป

931   สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า นางสุริยา  ทองสีขาว

932   สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า นางสาวธัญลักษณ์  คงทอง

933   สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า นางเพ็ญทิพย ์ ชเูหลือ

934   สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า นางณัฐกานด์  อนิทะสระ

935   สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า นางสมใจ  ขาวน้อง

936   สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า นางเคลือภรร  ฤทธิเดช

937   สพป.พัทลุง เขต 2 วัดป่าบอนต่ า นางเพ็ญลา  ออ่นสง

938   สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแกว้ นางสาวเพลินจติ  หมะหวีเอน็

939   สพป.พัทลุง เขต 2 อนุบาลบางแกว้ นางปิน่มณี  แดงชว่ง

940   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านวังกระด่ีทอง นางทศพร   ศรีสวสด์ิ

941   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองโสน นางสาวปุริมปรัชญ์   นุย้พิน

942   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองโสน นายพิจติร   เอี่ยมประเสริฐ

943   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองพง นางสุดารัตน์   หอมเจริญ

944   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองพง นายชาตรี   เหมะชยางกรู

945   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองพง นางสาวศุภนิช   มีขนัหมาก

946   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองพง นายอารักษ์   โพธิ์บัติ  

947   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองพง นางค ารัก   โพธิบัติ

948   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองพง นางสาวบงกช   เนตรค า

949   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองพง นางสาวกนกภรณ์   ใจชื้น

950   สพป.พิจติร เขต 1 บ้านหนองพง นางสาวฉวีวรรณ   เกยงค์

951   สพป.พิจติร เขต 1 วัดเนินสมอ (พินิจวิทยา) นายสุภาพ   สุขเจริญ

952   สพป.พิจติร เขต 1 อนุบาลโพธิ์ประทับชา้ง  (ทุง่ใหญ่) นางสาวกญัญาภัค   ส่งประเสริฐ

953   สพป.พิจติร เขต 2 บ้านโป่งวัวแดง นางดารารัตน์   ศรีนาราง

954   สพป.พิจติร เขต 2 วัดเขาทราย ว่าที ่ ร.ต.  ศรัณย ู  เมฆอรุณกมล

955   สพป.พิจติร เขต 2 วัดวังไคร้ นายสุเทพ   เทศข า

956   สพป.พิษณุโลก เขต 1 ชมุชนที ่11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ นางรัญทม   แสงงาม

957   สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางสาวปนัดดา   จตุรทิศ

958   สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางพรทิพย ์  ออ่นดีกลุ

959   สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางสาวบังอร   พัดบางซ่ือ
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960   สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลองหนองเหล็ก นางจนิตนา  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 ว่าทีร้่อยตรีนิพล  จนัทะคุณ

966   สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านป่าซ่าน นางศวิตา  พัวพัน

967   สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองกะท้าว นายปริญญา  กติิอาษา

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 ภูขดัรวมไทยพัฒนา นางจรัิชติกาล  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 นางกหุลาบ  เกดิหนู

976   สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านหนองน้ าถา่ย นางสาวกระสินธุ์  ตงฉนิ

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) นางสาวกติติมา  บุญรักษา

982   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้านศาลาลาย นายเมธี วรรณวงค์

983   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้านหัวนา นางวาธุกา เทียมแสน

984   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านชา้งตะลูด นางปัทมา ดวงศรี

985   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านน้ าดุกเหนือ นางทิพยด์วงพร พาแกว้

986   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านป่าบ่ง นางชนตระการ ลีลา

987   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านฝาย นางธนิดา อตุม์อา่ง

988   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านวังกวาง นางสมปอง ราศี

989   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านหนองไขว่ นางพรพิมล โนโชติ

990   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านคลองกระจงัวังไทร นางหทัยกานต์ นาคเทียน

991   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านตะกดุไผ่ นางอนงค์ ศิริโพธิ์แพง
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992   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านราหุล นายวารี พิมเกดิ

993   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านสระประดู่ นางจ าเนียร จนิตนา

994   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านสระประดู่ นางจนัทร์แดง สุขศิริ

995   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองบัวทอง นายเอม็ อยู่สุข

996   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านหนองหมู นายจรัญ ชาวใต้

997   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สมอทอดศึกษา นางสาวมะลิวรรณ ไขขา้งพูล

998   สพป.แพร่ เขต 1 บ้านห้วยออ้ย นายยอดยิ่ง ฟ้าทอง

999   สพป.แพร่ เขต 1 บ้านห้วยฮ่อม นางกหุลาบ จนัพล

1,000 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุเคราะห์) นางสายสวาท บัวมูล 

1,001 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านน้ าโค้ง นางสาวสังเวียน ศรีจนัทร์กาศ

1,002 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านน้ าโค้ง นางศิริกลุ ชมุภูยอด

1,003 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านบ่อแกว้ นางสมปาน ทาบัว

1,004 สพป.ภูเกต็ บ้านไม้ขาว นางสาวอารี บาวแดง

1,005 สพป.ภูเกต็ บ้านกู้กู นางพรน้อย โภชนะกจิ

1,006 สพป.ภูเกต็ บ้านกู้กู นางนาฏติยา คงคา

1,007 สพป.ภูเกต็ บ้านกู้กู นางณัฏฐณิชา เมตตาจติร

1,008 สพป.ภูเกต็ บ้านกู้กู นางวรรณี อริิยมานุวงษ์

1,009 สพป.ภูเกต็ บ้านกู้กู นางสาวปิยะวดี สิงฆาฬะ

1,010 สพป.ภูเกต็ บ้านกู้กู นางสาวทัชชา กมัมันโต

1,011 สพป.ภูเกต็ บ้านกู้กู นางสาวสุภาภรณ์ ปราณเกดิ

1,012 สพป.ภูเกต็ บ้านพรุจ าปา นางอติพร เขม็ทอง

1,013 สพป.ภูเกต็ บ้านพรุจ าปา นางสาวจริารัตน์ สีปานนุน่

1,014 สพป.ภูเกต็ บ้านพรุจ าปา นางสาวนุชรี ปูเงิน

1,015 สพป.ภูเกต็ บ้านพรุจ าปา นางสาวจริาพร เฉดิฉิ้ม

1,016 สพป.ภูเกต็ บ้านพรุจ าปา นางสาวสมพิศ ไพยรัตน์

1,017 สพป.ภูเกต็ บ้านพรุจ าปา นางสาวพัชณีย ์ขวัญแกว้

1,018 สพป.ภูเกต็ บ้านพารา นางสาวมาริสา ไพโรจน์

1,019 สพป.ภูเกต็ บ้านพารา นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย

1,020 สพป.ภูเกต็ บ้านพารา นางสาวรสณี สาลีหมีน

1,021 สพป.ภูเกต็ วัดเกต็โฮ่ นางน้ าออ้ย ชชูว่ย

1,022 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมืองวาปีปทุม นางมณฑา  วงษาไฮ

1,023 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ชมุชนบ้านดงบัง นางสาวนิตยา  ปักกาโล
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1,024 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ชมุชนบ้านดงบัง นางอไุรวรรณ  ยอดสะเทิน

1,025 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านเม็กด า นายกอบเกยีรติ  พัฒนนิติศักด์ิ

1,026 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านเม็กด า นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์

1,027 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านเม็กด า นายประหยดั  โมกศรี

1,028 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านน้ าสร้างหนองบะ นายปรัชญา  ดงงาม

1,029 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านมะชมโนนสง่า นายส าเนียง  สายสะอาด

1,030 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านหนองซาด นางกรุณา  ยางวัน

1,031 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านหนองระเวียง นางสมจนิตนา  พลขาง

1,032 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านหนองรูแข้ นางสาวเสาวลักษณ์  บรรดา

1,033 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านหนองหว้าเฒ่า นางสาวอาภรณ์  พลออ่นสา

1,034 สพป.มหาสารคาม เขต 2 พระกมุารศึกษา นางอทุัยทิพ  ครองสนัน่

1,035 สพป.มหาสารคาม เขต 2 พระกมุารศึกษา นางพวงทิพย ์ เจริญศรี

1,036 สพป.มหาสารคาม เขต 2 พระกมุารศึกษา นางสุนทรา  ชยัพิพัฒน์

1,037 สพป.มุกดาหาร ค าอาฮวนศรีสุราษฎ์วิทยา นางรัชนี  มิระสิงห์

1,038 สพป.มุกดาหาร ค าฮีเบญจวิทย์ นางพิสมัย  ทองมหา

1,039 สพป.มุกดาหาร ชมุชนโพธิ์ไทร นายราชวุฒิ  ศรีลาศักด์ิ

1,040 สพป.มุกดาหาร บ้านเหล่าหลวง นางพานิดา  สุทธิอาคาร

1,041 สพป.มุกดาหาร บ้านโพนสว่าง นางสาวยภุาพร  ปาวงค์

1,042 สพป.มุกดาหาร บ้านกกตูม นางลิดาวรรณ  เชื้อคมตา

1,043 สพป.มุกดาหาร บ้านกกตูม นางชฎารัตน์  จนัทวงศ์

1,044 สพป.มุกดาหาร บ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง นางสาวเกษร  อรุณมาตย์

1,045 สพป.มุกดาหาร บ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง นางสาวภรัญพ์ชร  รัชตจริพิสิฐ

1,046 สพป.มุกดาหาร บ้านนาป่ง นางสาวดรุณี  เชื้อดี

1,047 สพป.มุกดาหาร บ้านนาป่ง นายอดุมพร  ถาโคตร

1,048 สพป.มุกดาหาร บ้านป่งเปือย นางพูนศิริ  บุษดี

1,049 สพป.มุกดาหาร บ้านป่งเปือย นางชติุมา  ชอ่วงศ์

1,050 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองเม็ก นางสาวยพุา  ศรีลาศักด์ิ

1,051 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองเม็ก นางสาวพิชยา  ถาบุตร

1,052 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองสระพัง นายสุริยนัต์  รูปงาม

1,053 สพป.มุกดาหาร ร่มเกล้า นางณิรัฐฌา  เชื้อกณุะ

1,054 สพป.มุกดาหาร ร่มเกล้า นางรักมณี  สุระเสียง

1,055 สพป.มุกดาหาร ร่มเกล้า นางไพรวัลย ์ อนิภูวา
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1,056 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชมุชนต่อแพวิทยา นายสุเนตร  ก าไลทอง

1,057 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชมุชนต่อแพวิทยา นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ

1,058 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชมุชนต่อแพวิทยา นางสาวณรัตน์  สิงห์แกว้

1,059 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชมุชนต่อแพวิทยา นางสาวมลธิรา  จนัทร์โอภาส

1,060 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชมุชนต่อแพวิทยา นางสาวเครือมาส ค าสุข

1,061 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชมุชนต่อแพวิทยา นายถาวร  ชมุสงฆ์

1,062 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านใหม่ นางสาวศนันธฉตัร ค าคุณ

1,063 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านขนุสาใน นางนิภาพร  โคตมะณี

1,064 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านขนุสาใน นางสาวศุภาวดี  จนิดาธนภาคิน

1,065 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านขนุสาใน นางสาวสิริญา  ไชยเฉพาะ

1,066 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านจา่โบ่ นางสาวหัสยารัตน์  ปัญไชยโชค

1,067 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านมะหินหลวง นางกนกอร  นวลฝ้าย

1,068 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านยาป่าแหน นายประสิทธิ เขม็สุวรรณ

1,069 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านหนองแห้ง นางสาวศิริพร  คาตู

1,070 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชด าริ นางสาวจริาวรรณ  อยู่สมบัติ

1,071 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชด าริ นางสาวสิริพร  จนัตะมัง

1,072 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทองสวัสด์ิวิทยาคาร นางทัตพร  ค ายนื

1,073 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านเกลอเซโล นางสาวพิมพ์ประไพ  ฤทธิ์ธรรมชาติ

1,074 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่เตี ย นางสาวอรนุช  ชมดี

1,075 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่เตี ย นางนฤมล  สุปินโน

1,076 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านไร่วิทยา นางกาญจนา  ปวงค า

1,077 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านไร่วิทยา นางพัชรินทร์  นิเท

1,078 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านท่าสองแคว นางรสสุคนธ์  รุ้งประนมกร

1,079 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านท่าสองแคว นางสุธีนันท์  จนัตาโลก

1,080 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง นางสาวจนัทร์ทิพย ์ ไพรพนาพันธ์

1,081 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านป่าโปง นางกฤติยาภรณ์  ประวัง

1,082 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านละอบู นางธนาพร  มัน่อา่ว

1,083 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านละอบู นางดวงดาว  เจริญเต็มเปีย่ม

1,084 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยกองกา้ด นางสาวนฤมล  คุ้มครอง

1,085 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยทราย นางสาวชนิดาภา  วงศ์ไชยา

1,086 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยมะกอก นายธารินทร์  อนินัง่แท่น

1,087 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านห้วยสิงห์ นางสาวสกลุรัตน์  ไพรธรฤทธิ์
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1,088 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านพระเสาร์ นางอมรรัตน์  อปุมา

1,089 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโคกนาโก นางสาวอชัราภรณ์  สาริบูรณ์

1,090 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านโพง นางบุหงา  พินิจพล

1,091 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านวังส าราญ นางพเยาว์  ชาลีกลุ

1,092 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านวังส าราญ นางสาวพาซีเยา๊ะ  ยโูซะ

1,093 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านวังส าราญ นางอาดีละห์  เจะ๊แม

1,094 สพป.ยะลา เขต 2 ลูโบ๊ะปันยงั นายมะซอดิก  เจะ๊แม

1,095 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านใหม่ (วันครู) นายพนัส  ศิริสุวรรณ

1,096 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านใหม่ (วันครู) นางจฑุามาศ  สว่างโสดา

1,097 สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 บ้านหนองคูโคกเพ็ก นางสาวพุธศรี เกรียงศรี

1,098 สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 บ้านหนองแวงใหญ่ นางวิภารัตน์ พลเยี่ยม

1,099 สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 บ้านหนองม่วง นางจฑุามาศ ผกากลีบ

1,100 สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 บ้านหนองหว้านาค าพัฒนา นางคนึงนิตย ์เหนือคูเมือง

1,101 สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 วังหลวง นางอรุพี จนัทร์ขอนแกน่

1,102 สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 หนองหลวงประชาบ ารุง นางบุญจนัทร์ สวัสด์ินาที

1,103 สพป.ระนอง อนุบาลบ้านด่าน นางประวีณา มณีรัตน์

1,104 สพป.ระยอง เขต 1 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด นางชติุนันท์  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  อนิตรา

1,108 สพป.ระยอง เขต 1 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด นางสุทธิณี  ไม้สูง

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  ยทุธเจริญกจิ

1,112 สพป.ระยอง เขต 1 โรงเรียนวัดธรรมสถติ นายสุฬิญัณห์  สมกลุ

1,113 สพป.ระยอง เขต 2  โรงเรียนบ้านช าฆ้อ นางจฑุารัตน์  พึง่ผล

1,114 สพป.ระยอง เขต 2  โรงเรียนบ้านช าฆ้อ นางสาคร  กอ้นนาค

1,115 สพป.ระยอง เขต 2  โรงเรียนบ้านช าฆ้อ นางรสริน  ทองเชื้อ

1,116 สพป.ระยอง เขต 2  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ าเป็น 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 นางสาววันวิสาข ์พวงทอง
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1,120 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านรางเฆ่ นางพัชรี ราชเจริญ

1,121 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านรางเฆ่ นางสาวยวุดี  อนิธิแสง

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 จนัทรศรี

1,125 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านวังปลา นางสาววันวิสา เครือแกว้

1,126 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านวังปลา นางสาวจนัทร์เพ็ญ เพชรเอี๊ยะ

1,127 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านวังปลา นางสาวสุชญา ศรีอริยะกลุ

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 นางกลัจะญาณี 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 บ้านห้วยท่าชา้ง นางอญัชรีย ์นิโกรธา

1,135 สพป.ราชบุรี เขต 2 วัดหนองหิน นางจนิดา คงสบาย

1,136 สพป.ราชบุรี เขต 2 วัดหนองหิน นายไพศาล รุ่งวิภูษณะ

1,137 สพป.ราชบุรี เขต 2 วัดหนองหิน นางปิยนาถ เจมิปรุ

1,138 สพป.ลพบุรี เขต 1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์ นางวันเพ็ญ เจริญหลาย

1,139 สพป.ลพบุรี เขต 1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์ นางพรรณทิพา คชสถติย์

1,140 สพป.ลพบุรี เขต 1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ)์ นางประยงค์ เพชระ

1,141 สพป.ลพบุรี เขต 1 โคกส าโรง นางวรรธณี ชเูชื้อ

1,142 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านเขาสะพานนาค นางพรธิภา แสงเรือง

1,143 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านกล้วย นางพิศมัย แสวงบุญราศรี

1,144 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านหลุมขา้ว นายสิริมงคล เนือ้น่วม

1,145 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดซับเสือแมบ นางชดุา ธรรมนิยม

1,146 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดพานิชธรรมิการาม นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร์

1,147 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดมหาสอน นางสาววิมล ชเูชื้อ

1,148 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดมหาสอน นางวิมล โพธิ์ชว่ย

1,149 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดหนองกระเบียน นางสุดใจ สังวร

1,150 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดหนองคู นางเกยรู ชนะบุญ

1,151 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดหนองหอย นายยศศักด์ิ กอ่แกว้
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1,152 สพป.ลพบุรี เขต 1 อนุบาลลพบุรี นายชยันันท์ ยิ่งอ านวยรัตน์

1,153 สพป.ลพบุรี เขต 1 อนุบาลลพบุรี นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ

1,154 สพป.ลพบุรี เขต 1 อนุบาลลพบุรี นางวีณา บุญสุขศรี

1,155 สพป.ลพบุรี เขต 2 บ้านแกง่เสือเต้น นายปรีชา เปล่ียนสกลุ

1,156 สพป.ลพบุรี เขต 2 บ้านดีลัง นางสาวสุวารี ป้อมเกษตร์

1,157 สพป.ล าปาง เขต 1 แม่กง๋วิทยา นางเกตุสุดา  อนุรักษ์ธงไชย

1,158 สพป.ล าปาง เขต 1 ชมุชนบ้านฟ่อนวิทยา นางนิลาวัณย ์ สุวรรณจกัร์

1,159 สพป.ล าปาง เขต 1 ชมุชนบ้านฟ่อนวิทยา นางรุ่งเรือง  ขดัสี

1,160 สพป.ล าปาง เขต 1 ธงชยัวิทยา นางนิรมล  เกตุวงค์

1,161 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านทาน นางญาณภัทร  หลีแกว้สาย

1,162 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านทาน นางสาวณัชชา  ใยดี

1,163 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านทาน นางสาวอภิญญา  นิมิตประทุม

1,164 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านทาน นายฤทธิรงค์  สุภาสืบ

1,165 สพป.ล าปาง เขต 1 อนุบาลงาว(ภาณุนิคม) นายพิษณุ  ศรีขนัทะ

1,166 สพป.ล าปาง เขต 2 แม่ถอดวิทยา นางพรรณิภา  องัคะนาวิน

1,167 สพป.ล าปาง เขต 2 แม่ถอดวิทยา นายพธีรพงษ์  บุญสมปาน

1,168 สพป.ล าปาง เขต 2 แม่ถอดวิทยา นางสาวโสภา  กลุาวงศ์

1,169 สพป.ล าปาง เขต 2 บ้านเหล่ายาว นางสาวนิลวรรณ  กนัใจ

1,170 สพป.ล าปาง เขต 2 ผาปังวิทยา นางชนิภัค  สิทธิวงศ์

1,171 สพป.ล าปาง เขต 2 วังหินวิทยา นางไพรินทร์  ออ๊ดทรัพย์

1,172 สพป.ล าปาง เขต 2 ศรีลังกาวิทยา นางกฤษยาภรณ์  ศรีเทพ

1,173 สพป.ล าปาง เขต 2 สันโป่งวิทยา นายนพดล  แกว้ฉาย

1,174 สพป.ล าปาง เขต 3 ไผ่งามวิทยา นายทรรศนันทน์  ยาสมุทร

1,175 สพป.ล าปาง เขต 3 ชมุชนบ้านใหม่ นายวุฒิชยั  ผ่องใส

1,176 สพป.ล าปาง เขต 3 ชมุชนบ้านใหม่ นายสายสวาท  มณีเวียง

1,177 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านเมืองตึง นางสาวน้ าฝน  พงษ์กองเงิน

1,178 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านเมืองตึง นางพิมลพรรณ  อทุัยหิรัญทวี

1,179 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านเมืองตึง นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง

1,180 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านเมืองตึง นางอมรรัตน์  ปงลังกา

1,181 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านแม่สุก นางอารีรัตน์  ไชยวงค์

1,182 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านทุง่ผ้ึง นางสุชญัญา  ต้อนรับ

1,183 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านทุง่ผ้ึง นางนันทลักษณ์  นพธัญญะ
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1,184 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านทุง่ส้าน นางฐานิตา  พรหมมา

1,185 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านปงดอน นางอจัฉรา  ใจชุ่ม

1,186 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านวังใหม่ นางชาลี  พิทยาธ ารง

1,187 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านหนอง นางสาวทัศวัลย ์ สายอดุต๊ะ

1,188 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านฮ่องล่ี นางกติติพร  บุญเต่ียม

1,189 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านฮ่องล่ี นางรัตตนา  ราหุรักษ์

1,190 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านฮ่องล่ี นางสุพัชรีย ์ แหลมคม

1,191 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นางรินระวี  อดุร

1,192 สพป.ล าปาง เขต 3 วังทองวิทยา นางอาภรณ์  บุญญฤทธิ์

1,193 สพป.ล าปาง เขต 3 อนุบาลแจห้่ม นางสาวอรวรรณ  บุญสมปาน

1,194 สพป.ล าพูน เขต 1 วัดอรัญญาราม นางชฎาทอง  จนิะกาศ

1,195 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นางทองศรี  นามะสนธิ

1,196 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นายอนุกลุ  วงค์ฟาลีย์

1,197 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง นางสาวโสรยา  แดงชยั

1,198 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านม่วงโตน นางสาวดาราวรรณ  ยะเวียง

1,199 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านห้วยชยัยะวงศาอปุถมัภ์ นางตวงพร  คงเมือง

1,200 สพป.ล าพูน เขต 2 สามัคคีศรีวิชยั นายทวีชยั  อมัพุธ

1,201 สพป.ล าพูน เขต 2 สามัคคีศรีวิชยั นายนิรันดร์  แสนยศ

1,202 สพป.เลย เขต 1 บ้านเพียซ าพุวิทยา นางหอมไกร  มีมะจ า

1,203 สพป.เลย เขต 1 บ้านน้ าพร นางสาวอจัฉรา  สอนพรม

1,204 สพป.เลย เขต 1 บ้านน้ าพร นางสาววันทนีย ์ 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 นางจรัิชญา  แกว้ภักดี

1,208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 บ้านหนองยาง นางจงกลณี  ห้วยจนัทร์

1,209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ

1,210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโศกขามป้อม นายสิทธิศักด์ิ  พรมมาสุข

1,211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโศกขามป้อม นายคงศักด์ิ  พิศดู

1,212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโศกขามป้อม นางสุธนี  พิศดู

1,213 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านนา(คุรุราษฎรอทุิศวิทยายน) นางรัตนาภรณ์  เกตวงษา

1,214 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านลาดค้อ นางสุมาลี  วงศ์เครือศร

1,215 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านพังโคน นายทองเพชร  การุญ
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1,216 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านหนองแวงน้อย นางสาวภาณิชา  ศรีรัตน์

1,217 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านโพธิ์ชยั นายบารมี  อดุมแสน

1,218 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านนาซอ นางสาวธิดารัตน์  หาญมนตรี

1,219 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองเหมือดเมีย่ง นางรัชนี  ศรีพรหม

1,220 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองเหมือดเมีย่ง นายพรมศักด์ิ  ศรีพรหม

1,221 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองแสงดาอขีา่ง นางสาวเกศินี  ศรีพรหม

1,222 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองแสงดาอขีา่ง นางสาวอมรรัตน์  พลไชย

1,223 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านหนองแสงดาอขีา่ง นางสาวพิกลุ  มีทองแสน  

1,224 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนชมุชนบ้านด่าน นางอนงษ์  เสะยามา

1,225 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนชมุชนวัดบ้านขาว นางกลุภัสสรณ์ 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  นวลส าลี

1,229 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนบ้านเขาแดง นางสาวสุมัยยะ๊ห์ สามารถ

1,230 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก นายนพรัตน์  วัฒนกลุ

1,231 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) นางพรทิพย ์ จนัทร์ทอง

1,232 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดตาหลวงคง นางสาวเจดิจรรย ์ พรหมอนิทร์

1,233 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดปะโอ นางรุจริา  วงศ์พรัด

1,234 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดสถติยช์ลธาร นางแพรวสุริยา  ธรรมเดชศักด์ิ

1,235 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดสถติยช์ลธาร นางกญัจนพร  ยอดมุณี

1,236 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดสถติยช์ลธาร นางสาวมัณฑนา  โชติอมัพร

1,237 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางสาววราภรณ์  สุวรรณโณ

1,238 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางกนัยา  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 โรงเรียนวิเชยีรชม นางนัชชา ชยัมณี

1,244 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางสุดารัตน์  สุกใส

1,245 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางธมลวรรณ  โชติระโส

1,246 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางสายทอง  สีนวล

1,247 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางสุดารัตน์  กรรไพเราะ
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1,248 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางสุพิศา  พีรธรากลุ

1,249 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางจนัทิรา  นนทิกาล

1,250 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางสุภาวดี  สุระก าแหง

1,251 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางอรวรรณ  เชาว์บวร

1,252 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางกฤษณา  ค าใส

1,253 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางสุมณฑา  ทายโุก

1,254 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางประทุม  ขนัติกลุานนท์

1,255 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางอนัธิกา อนิทร์แกว้

1,256 สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวิเชยีรชม นางผกามาส  คงสี

1,257 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนชาติตระการโกศล นางปรีดาพร  บุญโสภา

1,258 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางสาวสุภารัตน์  อคัคะเมธี

1,259 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางสมเสริญ  สังขไ์ข

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  สังขอ์น้

1,263 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางสาวสุภาภรณ์  หลี

1,264 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางสุณีย ์ รัตนโชติ

1,265 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางผอื้น  ชาติวัฒนา

1,266 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 นางวรรณี  ราชแกว้

1,267 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 นางรอบิหยะ๊  ราชช ารอง

1,268 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 นางพิณฑา  สุขศรีทอง

1,269 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 นายอสิมาแอ  แสมเน็ง

1,270 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ่อเกดวิจติรวิทยา นางสาววรัญญา  เธียรเงิน

1,271 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ่อเกดวิจติรวิทยา นางสาวธนพร จนัทร์จติจริงใจ

1,272 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ่อเกดวิจติรวิทยา นางสาวสุวพร  เอยีดแกว้

1,273 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์

1,274 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ นางอภิชยภาฑ์ิ  พรหมกณัฑ์

1,275 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ นางสุภาพ  ทองจนิดา

1,276 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ นางสาวผะอบ  ปานเมือง

1,277 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ นางสาวอ านวยพร  ชาลิผล

1,278 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านกระอาน นางสาวชลิตา  บูดาเล็ง

1,279 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านกระอาน นางนาตยา  ไชยกลู

62



ที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ ชือ่โรงเรียน ชือ่ - สกุล

1,280 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านกระอาน นางฟานาซีเราะห์  เล๊าะโส๊ะ

1,281 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านกระอาน นางสาวกลัยาณี  แลหาด

1,282 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านกระอาน นางพัชรินทร์  ลาโฆะ

1,283 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านกระอาน นางสมจติ  ออ่นแกว้

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 นางสาวกมลทิพย ์ ศรีสุวรรณ์

1,289 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านกะทิง นางสมส่วน  ชมุวาส

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  จนัพรมทอง

1,293 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านควนหรัน นางสาวคอดีเยา๊ะ  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 นางจนัทิรา  เกดิชอ้ง

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 นางสาวกญัหา  ปิยะเขตต์

1,301 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านควนหรัน นางคอเยา๊ะ  จนิทร์สงค์

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 นางอาชพี  ศรีทวีป

1,305 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านคูหา นางจรีุรัตน์  ทองค า

1,306 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านคูหา นางสาวเสาวรส  ชมูนต์

1,307 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านคูหา นางพิศมัย  พงค์สุวรรณ

1,308 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านคูหา นางชวนพิศ  โชติกรณ์

1,309 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา นางสาวปาวีณา  หลับจนัทร์

1,310 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง นางสาวฐานียา  พรหมพัฒน์

1,311 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด นายกรีติ  กองการณ์
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1,312 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านทัพหลวง นางกิ่งแกว้  ไชยสองสี

1,313 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านท่าไทร นางสมจติร  มุณีศรี

1,314 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านทุง่โพธิ์ นางนาถชดิา  ภิญโญธนภัทร

1,315 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าโอน นางวรรณี  สู่สมแกว้

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  อแิอ

1,319 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าโอน นางสาวดาราวรรณ  นุม่พุม่

1,320 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าโอน นางสาวองัสนา  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 นางจรินทิพย ์ 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 นางสาวยวุิตา  นิสัน

1,327 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าโอน นางสาวสาวิตรี  แซ่เล่า

1,328 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านวังบวบ นางสุดคนึง  ทองศรีนวล

1,329 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านหน่ าฮ้ัว นางสาวศิริลักษณ์  ราชสุวรรณ์

1,330 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านหน่ าฮ้ัว นายเกยีรติยศ  สุวรรณชาตรี

1,331 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านหน่ าฮ้ัว นางจารุวรรณ  แสงเกตุ

1,332 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ นางสาวกไุรฟะฮ์  รับประยรู

1,333 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชติ

1,334 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ นางจนัเพ็ญ  คงศรี

1,335 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ นายจนัทโรจน์  กี้ต๊ิก

1,336 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนวัดคลองยอ นางจนิตนา  เกื้อกอ่ยอด

1,337 สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนวัดท่าประดู่ นางวราภรณ์  ศรีขวัญ

1,338 สพป.สตูล โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 นายนัสรุนเลาะห์  คงสิเหร่

1,339 สพป.สตูล โรงเรียนบ้านตูแตหร่า นางคัดติญา  จเิบ็ญจะ

1,340 สพป.สตูล โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว นายสุกรี  มาลียนั

1,341 สพป.สตูล โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว นางอษันีย ์ รุ่งเรือง

1,342 สพป.สตูล โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว นายฐปวัฒ  ประกอบชยัชนะ

1,343 สพป.สตูล โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร่
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1,344 สพป.สตูล บ้านไร่ นางสาวสุไวยะ๊  วาเหตโดย

1,345 สพป.สตูล บ้านไร่ นายคอเล็ด  ปังเตะ

1,346 สพป.สตูล บ้านไร่ นางโนรี  หนูชสุูข

1,347 สพป.สตูล บ้านไร่ นางสาวกลัยาณ์  หลีดินซุด

1,348 สพป.สตูล บ้านไร่ นางสุดา  เส็นสมมาตร

1,349 สพป.สตูล บ้านไร่ นางซอลีห๊ะ  แสงขาว

1,350 สพป.สมุทรปราการ  เขต 1 ชมุชนวัดราษฎร์บ ารุง นางอบุลพันธ์  มงคลสุภาพงษ์

1,351 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์ นายชยพล  แปลงไล

1,352 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์ นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ

1,353 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มหาภาพกระจาดทองอปุถมัภ์ นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง

1,354 สพป.สมุทรปราการ  เขต 1 วัดบางนางเกรง นางกฤชญา  จนัทรประภา

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 นางธัณยสิ์ตา  จอมจริโรจน์

1,358 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดบางนางเกรง นายวีระยทุธ  อปุเนตร

1,359 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดบางนางเกรง นางสาวธิดาวดี  ภูฆัง

1,360 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดบางนางเกรง นางสาวมยรีุ  ทิพา  

1,361 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดบางพลีใหญ่ใน นางมนต์ศิริ  ทองมัน่

1,362 สพป.สมุทรสงคราม บ้านคลองบางกก นางสาวพรชนก จนัทิมา

1,363 สพป.สมุทรสงคราม บ้านบางนางล่ี(กมลราษฎร์สามัคคี) นางพิศมัย  ธรรมสนอง

1,364 สพป.สมุทรสาคร บ้านคลองแค นางนิภา  กนัเสือ

1,365 สพป.สมุทรสาคร บ้านคลองแค นางสาวจฑุาทิพย ์ ตันผาง

1,366 สพป.สมุทรสาคร บ้านคลองแค นางวรรณี  ชนุถนอม

1,367 สพป.สมุทรสาคร บ้านคลองแค นางสุธิดา  ค าวงค์

1,368 สพป.สมุทรสาคร บ้านคลองแค นางสุวรรณา  อุ่นไทยแท้

1,369 สพป.สมุทรสาคร บ้านคลองแค นางสาวพรทิพย ์ ศรีสมุทร 

1,370 สพป.สมุทรสาคร บ้านคลองแค นางสาวศศิญา  ส ารี

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
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1,376 สพป.สมุทรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางเกชฎาพร  วีระกลุ

1,377 สพป.สมุทรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางสาวอรวรรณ  เฮ้ียนชาศรี

1,378 สพป.สมุทรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางสาวศิริพร  ลือภักดีสกลุ

1,379 สพป.สมุทรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางสาวทิพวรรณ  จนัทรา 

1,380 สพป.สมุทรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางสาวกติติยา  บุติมาลย์

1,381 สพป.สมุทรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางสาวปภาษา  พนมพานทอง

1,382 สพป.สมุทรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นางโสภี  ศรีวารีรัตน์

1,383 สพป.สมุทรสาคร วัดราษฎร์บ ารุง นายคณพัทธ์  แสงอรุณ

1,384 สพป.สมุทรสาคร วัดศรีเมือง นางวรรณวิภา  วิทยสรณะ

1,385 สพป.สมุทรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวพัชรีพร  เทีย่งสมบุญ

1,386 สพป.สมุทรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวสกาวรัตน์  แสงสุดา

1,387 สพป.สมุทรสาคร วัดศรีเมือง นางสาววรุณยภุา  คะโยธา

1,388 สพป.สมุทรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวประภารัตน์  แหวนหล่อ

1,389 สพป.สมุทรสาคร วัดศรีเมือง นางสาววิลาสินี  ขติัยะ

1,390 สพป.สมุทรสาคร วัดศรีเมือง นางสาววิภาวิน  ภาคีเนตร 

1,391 สพป.สมุทรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวณัฐชมิา อนิทรโคราช

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  จนัทร์ค า

1,396 สพป.สมุทรสาคร วัดศรีเมือง นางสาวปัทมา  แกว้บัวสังข์

1,397 สพป.สระแกว้ เขต 1 ชมุชนบ้านหลังตาใน นางพีรียา วงษ์ธานี

1,398 สพป.สระแกว้ เขต 1 ชมุชนบ้านหลังตาใน นางสาวศศิธร พรพิทักษ์กลุ

1,399 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านคลองเจริญ นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร

1,400 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านคลองเจริญ นางสาวปุญญาพร ใจสันเทียะ

1,401 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านคลองเจริญ นางสาวออรยา ชนิหู

1,402 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านคลองเจริญ นางสาวมะลิพร แดงตะขบ

1,403 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านคลองน้ าเขยีว นางสาวจริาพร ขนุวิชติ

1,404 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านด่าน (ราษฎรบ ารุง) นางสาววริศรา อรุณกติติพร

1,405 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านด่าน (ราษฎรบ ารุง) นายศราวุธ อภัยศิลา

1,406 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านพรหมนิมิต นางสมพร ฟักแกว้

1,407 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านพระเพลิง นางกญัญาภา ขอดทอง
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1,408 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านพระเพลิง นางกนัหา ภูชมศรี

1,409 สพป.สระแกว้ เขต 1 บ้านหนองกะทะ นางบังอร เผ่าภูรี

1,410 สพป.สระแกว้ เขต 1 วังศรีทอง นางเยน็จติร มาดา

1,411 สพป.สระแกว้ เขต 1 วัดพวงนิมิต นายโกศล กจิเจริญธ ารงค์

1,412 สพป.สระแกว้ เขต 1 วัดพวงนิมิต นางอมรา กจิเรืองศรี

1,413 สพป.สระแกว้ เขต 1 วัดพวงนิมิต นางสาวไพจติตรี กรชม

1,414 สพป.สระแกว้ เขต 1 อนุบาลวัดสระแกว้ นางสาวนิยดา นานประโคน

1,415 สพป.สระแกว้ เขต 2 คลองยางนุสรณ์ นายเฉลิมศักด์ิ มาลา

1,416 สพป.สระแกว้ เขต 2 คลองยางนุสรณ์ นางสาวกมลพร อตัวานิช

1,417 สพป.สระแกว้ เขต 2 บ้านหนองใหญ่ นายสกนธ์ โกสุม

1,418 สพป.สระแกว้ เขต 2 บ้านห้วยชนั นายอภิสิทธิ์  ฐานะ

1,419 สพป.สระแกว้ เขต 2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นางสาวพรกนก ชนุประเสริฐ

1,420 สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านท่าพลู นางสาวเยาวนิจ มุกดา

1,421 สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านหนองผักหนอก นายพงศ์ธนพรรณ  เขยีวออ่น

1,422 สพป.สิงห์บุรี วัดทอง นางพิณทิพย ์พงษ์ข า

1,423 สพป.สิงห์บุรี วัดบ้านล า นางสาวสุภาภัณฑ์ บุญประเสริฐ

1,424 สพป.สิงห์บุรี วัดอมัพวัน นางวีนัส ร่างใหญ่

1,425 สพป.สุโขทัย เขต 1 เชงิคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) นางสุดาวัลย ์ รู้คุณ

1,426 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านกงราษฎร์อทุิศ นางณัฐคิณี  นิลนนท์

1,427 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นายจริายทุธ  แกว้เนย

1,428 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางวันเพ็ญ  แกว้รัตนศรีโพธิ์

1,429 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นายสระเกษต์  หนานกลุ

1,430 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางสาวลันทม  สังจนัทร์

1,431 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางเดือนฉาย  ผาลา

1,432 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางนันทิกร  อนิทรศิลา

1,433 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางสาวณัฐรดา  ภาคภูมิ

1,434 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง

1,435 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางสาวศิริรัตน์ ฟักอว่ม

1,436 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นายธีระชยั  เทียนบุตร

1,437 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางสาวรวีวรรณ  รอดสุวรรณ

1,438 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางสาวพระแพง  แม่นหวา

1,439 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นางสาวศิรินทิพย ์ อิ่มเขยีว
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1,440 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านตล่ิงชนั นายอษัฎางค์  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  ประเจดิสกลุ

1,444 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังแดด นางฉวี  ธนูสาร

1,445 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังโคนเปือย นางสาวชนัญธิดา  ค าเอก

1,446 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังโคนเปือย นางสาวภัคชญัญา  ต้ังวณิชชวกร

1,447 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังโคนเปือย นางสาวดวงพร  จ าลองศิลป์

1,448 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังน้ าขาว นางสาวลัดดา  มณีเขยีว

1,449 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังน้ าขาว นางสาวอทุัยวรรณ  ไกรกจิราษฎร์

1,450 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังน้ าขาว นางสาวณัฐชา  โคยามา

1,451 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังลึก นางนันทวัน  พันปี

1,452 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังหิน นางณัฐทินันท์  เหล็กแกว้

1,453 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังหิน นางนงณภัส  แกว้ถงึ

1,454 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านวังหิน นางณัฐกฤตา  แสงสว่าง

1,455 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านหนองจกิตีนเนิน นางปิยมาศ  สงธนู

1,456 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านหนองจกิตีนเนิน นางหรรษา  เจริญสิน

1,457 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านหนองจกิตีนเนิน นางลัดดา  แจม่จนัทร์

1,458 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านหนองมะเกลือ นายนพดล  มุขทัง่

1,459 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านห้วยไคร้ นางสาวจริาพร  แสงเขยีว

1,460 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านห้วยไคร้ นางวิลาวัณย ์ อรัญทิมา

1,461 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านห้วยไคร้ นางพานาลักษณ์ คงคีรี

1,462 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านห้วยไคร้ นางสาวสีนวล  เจอืจนัทร์

1,463 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านห้วยไคร้ สิบเอกฐิติพันธ์  สินธนาวรากลุ

1,464 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านห้วยไคร้ นางกนกพร  ค ารุณ

1,465 สพป.สุโขทัย เขต 1 วัดมุจลินทาราม นางจติรา  ค าเบิก

1,466 สพป.สุโขทัย เขต 1 วัดลัดทรายมูล นางทัสณี  ฤทธิ์น้ า

1,467 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านสุเมน นางสาวดวงนภา  จริตงาม

1,468 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านนเรศ นางโสภา  เกดิสมนึก

1,469 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดใหม่รัตนเจดีย์ นางอนิทิรา  ศาสตร์เณร

1,470 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางจนิตนา  ดีกาว

1,471 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาววีณา  เชดิฉนัท์
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1,472 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายบันเทิง  สุดแสวง

1,473 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางส าอางค์  มลินิล

1,474 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวค าพลอย  โพธิ์ทอง

1,475 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดสกณุปักษี นางสาวอมรรัตน์  แสงทองดี

1,476 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดสกณุปักษี นางปัทมาภรณ์  เหลืองออ่น

1,477 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นางสาวมนฤดี  ศักด์ิศรี

1,478 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื ว่าที ่ร.ต.หญิงสุมณทิพย ์ นวลงาม

1,479 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นางสาวเยาวเรศ  ชโลธร

1,480 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นางสาวสิริยา  สุขสกล

1,481 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นางสาวสุภากร  ขวัญยนื

1,482 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นายกณัฑ์อเนก  พงษ์เพชร

1,483 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นางทองจนัทร์  ทองภู

1,484 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นางส าเนียง  พงศ์จนัทรเสถยีร

1,485 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นางประดิษฐา  นุย้รัตน์

1,486 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นางสาวนัฐริดา  เพชรชู

1,487 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นางสาวสิริรัตน์  ทรงพระ

1,488 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อนุบาลขวัญยนื นายสมพล  ไพมณี

1,489 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านคลองโร นางมณฑกานต์  ชมุชว่ย

1,490 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านควนคีรีวงศ์ นางกิ่งกาญจน์  เล้าพานิชวัฒนา

1,491 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านควนสินชยั นายสมพร  จกัรหวัด

1,492 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านบ้างเหรียง นายสมเกยีรติ  ศิลปวิศาล

1,493 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านบางรูป นางอนุษา  ศิลปวิศาล

1,494 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านปลายสาย นางมลิณีย ์ วรรณะ

1,495 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านพรุแชง นางอญัชลี  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 นางจนิดา  ยกทอง

1,500 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสุนันทา  สาบุตร

1,501 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านห้วยมุด นางกลัยก์มล ดาวกระจาย

1,502 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 มหาราช 2 นางสาวโซเฟีย  อซีอ

1,503 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 วัดคลองตาล นางจติตินันท์  ปรีชา
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1,504 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านเทนมีย์ นางกนกอร  ยิ่งได้ชม

1,505 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านจารย์ นางเดือนเพ็ญ  ภูเขยีว

1,506 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านจารย์ นางสาวภัทรทิศา  นวฤทธิ์เดชา

1,507 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ราชวิถ ี(ประสาทราษฏร์บ ารุง) นางอรพิน  งามสุธรรม

1,508 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ราชวิถ ี(ประสาทราษฏร์บ ารุง) นางธัญญารัตน์  บริสุทธิ์

1,509 สพป.สุรินทร์ เขต 1 วัดประสพ นางธัญภา  พันชนะ

1,510 สพป.สุรินทร์ เขต 1 วัดประสพ นางกติติมา  องึชื่น

1,511 สพป.สุรินทร์ เขต 1 วัดประสพ นางกนกลักษณ์  เกษรบัว

1,512 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชมุชนบ้านซาด นางนงนาถ  เอกา

1,513 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้านกระเบือ้งใหญ่ 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 นางปิยะฉตัร ขาวนอก

1,518 สพป.หนองคาย เขต 1 ชมุชนบ้านถอ่น นายบุญมี ทองชมภู

1,519 สพป.หนองคาย เขต 1 ชมุชนบ้านถอ่น นางผดุงศรี โยศิน

1,520 สพป.หนองคาย เขต 1 ชมุชนบ้านหม้อ นางจนัทร์ศรี สุวัฒ

1,521 สพป.หนองคาย เขต 1 ธนากรสงเคราะห์ นายไกรษร แกว้ฝ่าย

1,522 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านเมืองบาง นางจนัดา อดุามาลย์

1,523 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านหนองลุมพุก นางสาวประไพรพร  สาวะรก

1,524 สพป.อา่งทอง บ้านหนองถ้ า นายสวัสด์ิ มาเยอะ

1,525 สพป.อา่งทอง บ้านหนองถ้ า นายสุเมธ พลหงษ์

1,526 สพป.อา่งทอง วัดพิจารณ์โสภณ นางวนิดา เสือทรงศีล

1,527 สพป.อา่งทอง วัดราชสกณุา นางสาวเรณุกา เกษสังข์

1,528 สพป.อา่งทอง วัดสามประชมุ นางอบุล โกสุม

1,529 สพป.อา่งทอง วัดห้วยโรง นางส าเนียง ค าแกว้

1,530 สพป.อา่งทอง อนบุาลวัดสระเกษ (หลวงพอ่โต๊ะอปุถมัภ์) นางจไุรรัตน์ จนีขจร

1,531 สพป.อา่งทอง อนบุาลวัดสระเกษ (หลวงพอ่โต๊ะอปุถมัภ์) นางบุญช ูหรหมหากลุ

1,532 สพป.อ านาจเจริญ เค็งใหญ่หนองงูเหลือม นางรจจริา สมดี

1,533 สพป.อ านาจเจริญ เค็งใหญ่หนองงูเหลือม นางสาวศิริกร แกว้พิลา

1,534 สพป.อ านาจเจริญ ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่ากอ่ นางลัดดา โสดาภักด์ิ

1,535 สพป.อ านาจเจริญ บ้านโคกกลาง นางสมบัติ ถามะพันธ์

70



ที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ ชือ่โรงเรียน ชือ่ - สกุล

1,536 สพป.อ านาจเจริญ บ้านโคกกลาง นางศิริพร เหนือโชติ

1,537 สพป.อ านาจเจริญ บ้านค าแกว้ นางสาวบรรณวัลล์ิ มณีพันธ์

1,538 สพป.อ านาจเจริญ บ้านนาผาง นางมนัญญา ลาหาญ

1,539 สพป.อ านาจเจริญ บ้านหนองเม็ด นางจนิตนา อนุาภาค

1,540 สพป.อดุรธานี เขต 2 บ้านโนนสูง นางสาวอรุณณี สายเสมา

1,541 สพป.อดุรธานี เขต 2 บ้านกดุจกิ นางสาวอ านวย แน่นอดุร

1,542 สพป.อดุรธานี เขต 2 บ้านนายงู นางพวงพะยอม พันธ์ศรี

1,543 สพป.อดุรธานี เขต 2 บ้านนายงู นางสุข ีวรรณกลุ

1,544 สพป.อดุรธานี เขต 2 บ้านนายงู นางสาววัชรินทร์ วรรณพราหมณ์

1,545 สพป.อดุรธานี เขต 3 บ้านดอนกลอย นายนันทพงษ์ เกษรศุกร์

1,546 สพป.อดุรธานี เขต 4 น้ าโสมประชาสรรค์ (ถิรธมัโมอุปถัมภ)์ นางฐิตินันท์ อปุการ

1,547 สพป.อตุรดิตถ ์เขต 1 ชายเขาวิทยา นางวราภรณ์ มีศิริพันธ์

1,548 สพป.อตุรดิตถ ์เขต 1 บ้านหาดสองแคว นางคมดาว โสดา

1,549 สพป.อตุรดิตถ ์เขต 2 บ้านปากปาด นางสาวภาณิกา พุฒลา

1,550 สพป.อตุรดิตถ ์เขต 2 บ้านห้วยยาง นายคณิต ทิพยโ์อสถ

1,551 สพป.อตุรดิตถ ์เขต 2 บ้านห้วยยาง นางสาวรุ่งทิวา จนัธิจร

1,552 สพป.อตุรดิตถ ์เขต 2 บ้านห้วยยาง นางศิริรัตน์  ทิพยโ์อสถ

1,553 สพป.อทุัยธานี เขต 2 บ้านทุง่สามแท่ง นางสาวทศพร แสงร่ืน

1,554 สพป.อทุัยธานี เขต 2 บ้านห้วยเปล้า นางพวงเพ็ญ อนิทร์เอี่ยม

1,555 สพป.อทุัยธานี เขต 2 วัดทัพหมัน นางมยรีุ แมลงภู่

1,556 สพป.อทุัยธานี เขต 2 วัดทัพหมัน นางดวงรัตน์ อนิทรีย์

1,557 สพป.อทุัยธานี เขต 2 วัดทุง่หลวง นางวรลักษณ์  วงษ์สาธุภาพ

1,558 สพป.อทุัยธานี เขต 2 อนุบาลบ้านไร่ นายประดิษฐ์ พันธ์ผา

1,559 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านเตย นางรัญจวน รูปแกว้

1,560 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านแดง (บุญเสริมอทุิศ) นางสาวสีดา กาสา

1,561 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านโนนกงุ นางกญัญาภัค โคระรัตน์

1,562 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านโนนกงุ นางวิภาวรรณ ขนัเลข

1,563 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านโนนส าราญ นางสาวณัฐศิมา เห็มออ่น

1,564 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านกาบิน นางสาวอมรรัตน์ โลมรัตน์

1,565 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านกาบิน นางเพชรมณี โสภิตะชา

1,566 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านกาบิน นางพรทิพย ์กางกั้น

1,567 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านค้อ นางธิติมา ชณิพันธ์
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1,568 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านตุ นายวิโรจน์ ผดุงวิทย์

1,569 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านนาง้ิว นางประนอม ร้ิวทอง

1,570 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้า นางยพุิน ชาวศรี

1,571 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้า นางสมปอง หล้าเพ็ง

1,572 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้า นางอรวรรณ พงศ์ภัทรพร

1,573 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้า นายวันดี ขนัเลข

1,574 สพป.อบุลราชธานี เขต 2 บ้านนาหว้า นางศักด์ิสิทธิ์ บุญยั้ง

1,575 สพป.อบุลราชธานี เขต 3 บ้านแหลมทอง นางฉวีวรรณ ทองขาว

1,576 สพป.อบุลราชธานี เขต 3 บ้านแหลมทอง นายสมาน ทองขาว

1,577 สพป.อบุลราชธานี เขต 3 บ้านแหลมทอง นางปราณี ออ่นรัตน์

1,578 สพป.อบุลราชธานี เขต 3 บ้านนาโป่งโพน นายไพรวัลย ์อปุถมัภ์

1,579 สพป.อบุลราชธานี เขต 3 บ้านนุจนัทัย นางสาวรักษินาวรรณ์ ค าสา

1,580 สพป.อบุลราชธานี เขต 4 บ้านห่องชนั นายกฤตพล ชนะภัย

1,581 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางจฑุารัตน์  ทองอยู่

1,582 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางนิภา  ค าเพชร

1,583 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางกนกรัตน์  ทิพยจ์อ้ย

1,584 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางบุศรา  ปัญญาดี

1,585 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางสาวธัญพร  เกดิกลู

1,586 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางเกษร ฟุกล าเจยีก

1,587 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางวรรณา  เวียงแกว้

1,588 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางเนาวรัตน์  ใจทรุณ

1,589 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นายวีระ  มุขลาย

1,590 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางสาวจนัทร์จริา  ชาวบ้านเกาะ

1,591 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง

1,592 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นายคณิต  ศรีผาติ

1,593 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ปิยะบุตร์ นางสาวสุนีย ์ พูนทอง

1,594 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา นางสาวสุวดี  คงเพ็ง

1,595 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา นางสาวกลัยณ์ภัส  ภิวัฒน์ฐากลุ

1,596 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) เทพศิรินทร์ นางสาวนฤมล  รอดเสมอ

1,597 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) เบญจมราชรังสฤษฎิ์ นายอธิพันธ์  ศรีรุ่งกาญจน์

1,598 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) เบญจมราชรังสฤษฎิ์ นางสาวมะลิวัลย ์ ศิริรรณ

1,599 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชงิเทรา นางสาวอาภาพร  เจอืพานิช
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1,600 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) ดอนฉมิพลีพิทยาคม นางนันทพร เยน็ประสิทธิ์

1,601 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) ดอนฉมิพลีพิทยาคม นางอษุ  ตีระวัฒนานนท์

1,602 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) ดอนฉมิพลีพิทยาคม นางสมหมาย  ลัดลอย

1,603 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) ดอนฉมิพลีพิทยาคม นางสาวชยากานต์  เปีย่มถาวรจจน์

1,604 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) ดอนฉมิพลีพิทยาคม นางสาวสุมิตรา  พันทอง

1,605 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) ดอนฉมิพลีพิทยาคม นางสาวสุพัฒนี  เกยีรติเวทย์

1,606 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) ดอนฉมิพลีพิทยาคม นางวิไลวรรณ  โต๋ะยบีอ

1,607 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) บางคล้าพิทยาคม นายสุรศักด์ิ  ศิริอดุมโชค

1,608 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) บางพลี นายลภิชาติ  เกตุขวง

1,609 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) พนมสารคามพนมอดลวิทยา นางรุ้งลาวัลย ์ ศรีประเสริฐ

1,610 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) ราชสาส์นวิทยา นางวัลลิกา  หวันวงศ์

1,611 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) วิสุทธิกษัตรี นางเจนจริา  บุตรเมือง

1,612 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) วิสุทธิกษัตรี นางวรัทยา  วีณะคุปต์

1,613 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) วิสุทธิกษัตรี นายพิชยั  วงษ์น้อย

1,614 สพม. เขต 6 (ฉะเชงิเทรา) สตรีสมุทรปราการ นายภัสส์กญุช ์ ศิริศวร์ชยตุ

1,615 สพม. เขต 1 (กทม.) เบญจมราชาลัยในพระราชปูถมัภ์ นางเบญจภรณ์ ศรีเมือง

1,616 สพม. เขต 1 (กทม.) ชโินรสวิทยาลัย นางสาวณัฏฐินี  แสงสุข

1,617 สพม. เขต 1 (กทม.) ชโินรสวิทยาลัย นางณภัชดา  สิงคนิภา

1,618 สพม. เขต 1 (กทม.) ชโินรสวิทยาลัย นางสาวธนิตา  สาธุพันธุ์

1,619 สพม. เขต 1 (กทม.) ชโินรสวิทยาลัย นางปราณี  มีมงคล

1,620 สพม. เขต 1 (กทม.) ชโินรสวิทยาลัย นางสาวศิวพร  แสงแกว้

1,621 สพม. เขต 1 (กทม.) ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์ นางชติุมาดี  ทิมตระกลู

1,622 สพม. เขต 1 (กทม.) ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์ นางสาวนวลจนัทร์  ทองค า

1,623 สพม. เขต 1 (กทม.) ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถมัภฯ์ นายชนิโชติ  ธรรมสอน

1,624 สพม. เขต 1 (กทม.) บางปะกอกวิทยาคม นางนงนุช  แพทยานันท์

1,625 สพม. เขต 1 (กทม.) บางปะกอกวิทยาคม นางสาวบัวหลวง  กลุเกษ

1,626 สพม. เขต 1 (กทม.) บางปะกอกวิทยาคม นางสาวอลิุตา  ทีเกาะ

1,627 สพม. เขต 1 (กทม.) บางปะกอกวิทยาคม นายปราศรัย  เจตสันต์ิ

1,628 สพม. เขต 1 (กทม.) บางปะกอกวิทยาคม นางสาวรพีพรรณ  สุคนธวงค์

1,629 สพม. เขต 1 (กทม.) บางปะกอกวิทยาคม นายวันชยั  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  วงศ์ศรีตระกลู

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  อกัษรศรี

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 นางสาวเจนจริา  เวียนสุข

1,639 สพม. เขต 1 (กทม.) มหรรณพาราม นางสาวผกายมาศ  เหมชเูกยีรต์ิ

1,640 สพม. เขต 1 (กทม.) มหรรณพาราม นางสาวดวงเดือน  กลีบอบุล

1,641 สพม. เขต 1 (กทม.) มหรรณพาราม นางวีระนันท์  ทิพยธ์นาศิริ

1,642 สพม. เขต 1 (กทม.) มหรรณพาราม นางองัสนา  เกดิบุญส่ง

1,643 สพม. เขต 1 (กทม.) มหรรณพาราม นางขนบภรณ์  แกว้คงคา

1,644 สพม. เขต 1 (กทม.) มัธยมวัดดาวคะนอง นางสาวเกษุฎา  ธงศรี

1,645 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางสุขวรรณ  ชื่นตา

1,646 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางสาวแกว้ใจ  เทียนธรรม

1,647 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางสาวจริพร  เตียวิรัตน์

1,648 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางเฉลิมขวัญ  นาคทอง

1,649 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางพัชรี  วงศ์เสถยีร

1,650 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางสาวกลัยา  งามดี

1,651 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางสมจติร์  ศิริวิสูตร

1,652 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางศิริวรรณ  สิงห์ปาน

1,653 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางวลัยพร  แสงจนัทร์

1,654 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นายศุพกฤษณ์  สืบวงษ์

1,655 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นายวรพล  โชติธนญาณภาส

1,656 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางอรัญญา  ตันบุญเจริญ

1,657 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางสาวศศิวิมล  เพิม่ลาภ

1,658 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางสาวเพ็ญฤดี  เรียนสี

1,659 สพม. เขต 1 (กทม.) รัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขนุเทียน นางสาวมาลี  เรืองฤดี

1,660 สพม. เขต 1 (กทม.) ราชนันทาจารย ์สามเสนวิทยาลัย 2 นางสาววิภาพร  เรืองประทีป

1,661 สพม. เขต 1 (กทม.) ราชนันทาจารย ์สามเสนวิทยาลัย 2 นายธเนศ  เจริญทรัพย์

1,662 สพม. เขต 1 (กทม.) ราชวินิต มัธยม ว่าทีร้่อยตรี ภวิชช ์อรุณวรรณ

1,663 สพม. เขต 1 (กทม.) ราชวินิตบางแคปานข า นางสาวมุกดา  กมลวานนท์
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1,664 สพม. เขต 1 (กทม.) วัดพุทธบูชา นายคิดลึก  สังขส์าลี

1,665 สพม. เขต 1 (กทม.) วัดราชบพิธ นายสมถวิล  มาเจริญ

1,666 สพม. เขต 1 (กทม.) สตรีวิทยา นายพลวิทย ์ กมุภา

1,667 สพม. เขต 1 (กทม.) สตรีวิทยา นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ

1,668 สพม. เขต 1 (กทม.) สายปัญญาในพระบรมราชนิูปถมัภ์ นางอรุณศรี  ทวีโภคา

1,669 สพม. เขต 2 (กทม.) เตรียมอดุมศึกษา  สุวินทวงศ์ นางนิษา  บุญทิพย์

1,670 สพม. เขต 2 (กทม.) เตรียมอดุมศึกษา  สุวินทวงศ์ นางชลีุวัลย ์ เรืองเนียน

1,671 สพม. เขต 2 (กทม.) กนุนทีรุทธารามวิทยาคม นางสาววณัชฌาณ์  วาสิงหน

1,672 สพม. เขต 2 (กทม.) ดอนเมืองจาตรุจนิดา นางสาวเบญจวรรณ  โถนค า

1,673 สพม. เขต 2 (กทม.) ดอนเมืองจาตรุจนิดา นางสมประสงค์ ภานุพินทุ

1,674 สพม. เขต 2 (กทม.) ดอนเมืองจาตรุจนิดา นางสาวกฤษณา  ครุฑธกะ

1,675 สพม. เขต 2 (กทม.) บดินทรเดชา ( สิงค์  สิงหเสนีย ์) ว่าที ่ร.ต.มนตรี  โสภิสเขื่อนจนัทร์

1,676 สพม. เขต 2 (กทม.) บดินทรเดชา ( สิงค์  สิงหเสนีย ์) 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 นางสาวธารทิพย ์ 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 นางสาวกาณจนัญถ ์ ไตรถาวร

1,686 สพม. เขต 2 (กทม.) มัธยมวัดบึงทองหลาง นางสาวธริสา  ไผ่สนจ าลองศรี

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  จลุจงัหรีด

1,690 สพม. เขต 2 (กทม.) ฤทชยิะวรรณาลัย นางวราภรณ์  เรืองพัฒนทวี

1,691 สพม. เขต 2 (กทม.) ลาดปลาเค้าพิทยาคม นางสาวนพวรรณ  ลอยประโคน

1,692 สพม. เขต 2 (กทม.) ลาดปลาเค้าพิทยาคม นางพันผกา  เกี้ยวสกลุ

1,693 สพม. เขต 2 (กทม.) สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นายพิเชฎฐ์  ชยัยงั

1,694 สพม. เขต 2 (กทม.) สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ าหลวง

1,695 สพม. เขต 2 (กทม.) สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาววรภรณ์  ศศิณานุรักษ์

75



ที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ ชือ่โรงเรียน ชือ่ - สกุล

1,696 สพม. เขต 2 (กทม.) สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวปราณี  นิลเหม

1,697 สพม. เขต 2 (กทม.) สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางมยลีุ  ปันทะโชติ

1,698 สพม. เขต 2 (กทม.) สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ นางสาวรัตติกาล  มัง่ทัด

1,699 สพม. เขต 2 (กทม.) สุขมุนวพันธ์อปุถมัภ์ นางสาวศุภลักษณ์  เห็นผลงาม

1,700 สพม. เขต 2 (กทม.) สุขมุนวพันธ์อปุถมัภ์ นางสาวนภัฎสร  ศรนรินทร์

1,701 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี เทพศิรินทร์  พุแค นางอนงค์  อารีรักษ์

1,702 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี เทพศิรินทร์  พุแค นางครองศิล  แดงโสภา

1,703 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี เทพศิรินทร์  พุแค นางสนิทร์ทิพย ์ ประชากลุ

1,704 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางสาวนาตยา  เวชมุข

1,705 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางจรัญญา  เกตุคง

1,706 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์

1,707 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นายยทุธนา  กองโค  

1,708 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางสาวกลัยา  เทีย่งแท้

1,709 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางจรรยา  ศรศรี

1,710 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางสาวชริาภรณ์  ออ่นสลวย

1,711 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางสาวนวลสวาสด์ิ  มณีมัย

1,712 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางภัทรวดี  ฐิติธนภูมิ

1,713 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ธัญรัตน์  นายยทุธศักด์ิ  กลุมา

1,714 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี บัวแกว้เกษร นางสาวจติตกาญจน์  เอี่ยมอนงค์

1,715 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี บัวแกว้เกษร นายธนากร  ขจรฟุง้

1,716 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี บัวแกว้เกษร นางสาวรังสินี  เบ้าวันดี

1,717 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ประเทียบวิทยาทาน นางประนอม  นอบน้อม

1,718 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี ประเทียบวิทยาทาน นายศุภเนตร  นอบน้อม

1,719 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สระบุรีวิทยาคม นางสุนีย ์ ไชยเทพ

1,720 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สระบุรีวิทยาคม นางสิทธิรัตน์  สงึมรัมย์

1,721 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สระบุรีวิทยาคม นางรัชติการ์  ศรีประเสริฐ

1,722 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต นายเสกสันติ  รจนากร

1,723 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต นางสาวรวิษฎา  ถริวัชรภูวดล

1,724 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต นางสาวจนิดาพร  พ่วงปิน่เพชร

1,725 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต นางสาวธิฐิกาญจน์  มุง่เบียดกลาง

1,726 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต นางสาวสุคนธ์ทิพย ์ ช านาญ

1,727 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต นางจารีรัตน์  บัวแยม้
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1,728 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต นางดุษณี  กล่ันเกษร

1,729 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต นางเทพนรินทร์  ลาพาสระน้อย

1,730 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต นางศิตา  เมธากลุนันท์

1,731 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางสาวรัตนา  ทองค าธรรมชาติ

1,732 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางสาวประภาพร  รุ่งเรือง  

1,733 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางสาววิภาพร  เบีย้มุกดา

1,734 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นายกติต์ิดนัย  แจง้แสงทอง

1,735 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางสาวปราทีป  สุขโชค

1,736 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นายสงกรานต์  เร่ืองประทีป

1,737 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางสาวล าพอง  ต้นจาน

1,738 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางสาวภัคปภา  บัญญัติ

1,739 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางนิตติมาพร  แซ่เฮง

1,740 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางจรีนันท์  พรไพศาล

1,741 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางวิภารัตน์  ยิ้มใหญ่

1,742 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางวรรณา  จนัทร์รักษา

1,743 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางแอนนารี  วชริเขื่อนนันธ์

1,744 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางสาวภัสราภรณ์  สิงห์ลอ

1,745 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางชศูรี  ศรีกรด

1,746 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นายชติพร  ค าวัน

1,747 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางบุณฑริกา  วิเศษพานิชกจิ

1,748 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางศิริ  สุกลงาม  

1,749 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หนองเสือวิทยา นางสาวอรญาณิศวร์  ธนกลุไกรวุฒิ

1,750 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หอวัง  ปทุมธานี นางสาววราภรณ์  มอญภาษา

1,751 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หอวัง  ปทุมธานี นางปุณยานุช  มัฆนาโส

1,752 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หอวัง  ปทุมธานี นายวรากฤช  นันท์แกว้

1,753 สพม. เขต 4 (ปทุมธาน)ี หอวัง  ปทุมธานี นายสุเทพ  ปรีชานุวัน์

1,754 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางปริญาพัชร์ กอ่พงษ์เสง่ียม

1,755 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสาวณปภัช กล้าสาริกจิ

1,756 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นายชาตรี ต่ายจนัทร์

1,757 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางรัศมี ทองแว่น

1,758 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสาวสุขมุาภรณ์ มลทอง

1,759 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
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1,760 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญมาล

1,761 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสาวรัตนา จนัทรา

1,762 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสาวณัฐณิชาช ์บุญไว

1,763 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางอบุลวรรณ กฤษณะพันธุ์

1,764 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสายฝน มาภรณ์

1,765 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางมยรีุย ์ใจแสน

1,766 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย

1,767 สพม. เขต 5 (ชยันาท) เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ

1,768 สพม. เขต 5 (ชยันาท) วัดสิงห์ นางสาวทิพยพ์วัล สุขสุด

1,769 สพม. เขต 5 (ชยันาท) วัดสิงห์ นางศิริวรรณ ผุดผ่อง

1,770 สพม. เขต 5 (ชยันาท) วัดสิงห์ นางสาวเพ็ญนภา หอมจนัทร์

1,771 สพม. เขต 5 (ชยันาท) วัดสิงห์ นางสาวสิรินุช ฉายประทีป

1,772 สพม. เขต 5 (ชยันาท) วัดสิงห์ นางสาวสุรรัตน์ ธูปทอง

1,773 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางภุมรี รัตนวิมานชยั

1,774 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายประเสริฐ ชยักจิไพบูลย์

1,775 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม พ.ต.ภาสกร รัตนวิมานชยั

1,776 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวสมคิด พึง่พวก

1,777 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางกรรณิการ์ รงค์ทอง

1,778 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางพรทิพย ์ดีประเสริฐ

1,779 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายสมหวัง เมืองวงษ์

1,780 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางเขม็ทราย กมิสวัสด์ิ

1,781 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายสุทธิโรจน์ พงศ์ธนะวรคุณ

1,782 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางนภัค สุพรรณไสว

1,783 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายสุรินทร์ ใจแสน

1,784 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายชาทิพย ์ดีประสิทธิ์

1,785 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวศริญญา กองคูณ

1,786 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางจริาภรณ์ ศรีโมรา

1,787 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางไพลิน ตุ่มทอง

1,788 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวไมตรี เนียมทอง

1,789 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางทิพวัน สุวรรณสถติย์

1,790 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวญาณกร หอมเนียม

1,791 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวมะนิสา สารวิก
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1,792 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักด์ิ

1,793 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางพชรมน นวลดี

1,794 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวชไมพร ศรีนิล

1,795 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางเพ็ญสินี ทองค าเภา

1,796 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ า

1,797 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางกศุล เกดิม่วง

1,798 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางวรรณทนารัตน์ สุรินทร์อาภรณ์

1,799 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวลดาวรรณ สาระกลู

1,800 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางวาสนา ธนัคฆเศรณี

1,801 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายบุญมา ม่วงพูล

1,802 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางวิจติรา รสวงษ์ไพศาล

1,803 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวฉฐัมาศ อยู่โต

1,804 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวตรีทิพย ์ดีประสิทธิ์

1,805 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางปิยพร รัตนโกสุม

1,806 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายศรายทุธ ชื่นชมบุญ

1,807 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายนิกลู พุม่สมุท

1,808 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายปกรณ์ ธงศรี

1,809 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวกวินท์ภรณ์ สุวรรณสถติย์

1,810 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวณิฐชานันท์ รุจริาภัทรสิทธิ์

1,811 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวมนฤดี แสงอรุณ

1,812 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวขนิษฐา บัวศรี

1,813 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวภัสรา เพ็งใย

1,814 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาววิชญา จวิประเสริฐ

1,815 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายปิติกลุ ประยรูธรรม

1,816 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวพัชรี วังกานนท์

1,817 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายจ านงค์ ศรีโมรา

1,818 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางจริภัทร ดีประเสริฐ

1,819 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวเบญญาภา จวิประเสริฐ

1,820 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวรุ่งรัตน์ พึง่พิทยานันต์

1,821 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางศิริมา แสงสิมมา

1,822 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสุดารัตน์ พรรณแสง

1,823 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสุดใจ ล่ าสัน
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1,824 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสุธาสินี รัมมะญาณ

1,825 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางชติุมา ประทีปพรศักด์ิ

1,826 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นายผจญศักด์ิ มิง่สกลุ

1,827 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์

1,828 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางสาวสิริมา อยู่โต

1,829 สพม. เขต 5 (ชยันาท) หันคาพิทยาคม นางประมวลศรี เมืองวงษ์

1,830 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) โคกเจริญวิทยา นางสาวสุรียพ์ร อนิไชย

1,831 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) โคกเจริญวิทยา นางสาวศุภวรรณ นาคเกษม

1,832 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) โคกเจริญวิทยา นางสาวเปมิกา ปรีดารมยโ์รจน์

1,833 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) โคกเจริญวิทยา นางสาวอบุลวรรณ กาทุง่

1,834 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) โคกเจริญวิทยา นางสางนภาภรณ์ เพียงเพ็ญ

1,835 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) โคกเจริญวิทยา นางสาวนงลักษณ์ ทองสุข

1,836 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) โคกเจริญวิทยา นางสายหยดุ นามวงศ์

1,837 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) โคกเจริญวิทยา นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์

1,838 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาวสุมาลี ทองอยู่

1,839 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาวปาริฉตัร คนึงเหตุ

1,840 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางดารา วิชยัพาณิชย์

1,841 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางประทุมรัตน์ หุน่สุวรรณ

1,842 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางรัชพร ขยนักลาง

1,843 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางอารีลักษณ์ เมืองเจริญ

1,844 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาววีรวรรณ ลีวะพงษ์เพียร

1,845 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาวดวงกมล แสงประดิษฐ์

1,846 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสาวรัตนา เพิม่สิริปัญญา

1,847 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางพัณณ์ชติา วงศ์ว่องไว

1,848 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าวุ้งวิทยาคาร นางวาสนา กล่ าเดช

1,849 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) ท่าหลวงวิทยาคม นางพรทิพย ์ทาสี

1,850 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) บ้านเบิกวิทยาคม นายไพบูลย ์วิริยะอดุมเสถยีร

1,851 สพม. เขต 5 (ลพบุรี) พระนารายณ์ นางรุ่งทิพย ์วัฒนา

1,852 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี) ท่าชา้งวิทยาคาร นางลิขติ มามีเจริญ

1,853 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี) สิงห์บุรี นางคนึงค์ นิธิยานันท์

1,854 สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี) สิงห์บุรี นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา

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 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นางสุรางค์ เครือเมฆ

1,860 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นายมนต์เทพ นัยพร

1,861 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นางสาวปราณี พ่วงทองค า

1,862 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นายสุรดี สงธิ

1,863 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นางสาวนพพร ปรีชา

1,864 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นางสาวขวัญฤทัย แกว้กล่อม

1,865 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นางกณัณ์อลิน จรุงธนารัชต์

1,866 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นางสาวณัฐนรี สงวนสุข

1,867 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นายธนวัฒน์ เอี่ยมส าอางค์

1,868 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นายศิริชยั เอี่ยมพันธ์

1,869 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นางบุษกร ธนเดชพงศ์สุข

1,870 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) โยธินบูรณะอา่งทอง นางสาวสุกลัย ์เจริญสุข

1,871 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) ป่าโมกขว์ิทยาภูมิ นางสาวขนิษฐา นิยมแสง

1,872 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) ป่าโมกขว์ิทยาภูมิ นางนิตยา ปิน่แกว้

1,873 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) ป่าโมกขว์ิทยาภูมิ นายธนายรัุชษ์ สุขแป้น

1,874 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) ป่าโมกขว์ิทยาภูมิ นางสมศรี ศรีโชติ

1,875 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) ป่าโมกขว์ิทยาภูมิ นางสาวชติุมา โตชยัศรี

1,876 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) วิเศษชยัชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นางสาวพรรณพัชร เพชรหมืน่ไวย

1,877 สพม. เขต 5 (อา่งทอง) สตรีอา่งทอง นายเอกพงษ์ โตชยัศรี

1,878 สพม. เขต 7 (นครนายก) นครนายกวิทยาคม นายนิรุตต์ิ หนักเพ็ชร์

1,879 สพม. เขต 7 (นครนายก) บ้านนา"นายกพิทยากร" นางกติินัทธ์ ขนัอาษา

1,880 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี นางศิวพร คล้ายเจก๊

1,881 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสมหญิง ศรีนิล

1,882 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวจตุพร ตันติก าธน

1,883 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นายปกรณ์ แจง้ประจกัษ์

1,884 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวยพุิน สามสี

1,885 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวณัฐฐ์ติกาญ เจยีวยี่

1,886 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวกลัยา ยิ้มละไม

1,887 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด
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1,888 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวพัชราภรณ์ พานทอง

1,889 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวสุภนิช การสมจติร

1,890 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวนิชาภา ออ่นละออ

1,891 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางกนกรัตน์ ตรีสุวรรณ์

1,892 สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี) บ่อพลอยรัชดาภิเษก นางสาวกชพร ล้อมวงษ์

1,893 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสาวฐิติรัตน์ กนันะ

1,894 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางเชาวลา สุภชยัพานิชพงศ์

1,895 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางมะลิ จนัทวงศ์

1,896 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสายทิพย ์เกรียงวงศ์

1,897 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสุพัตรา พุม่บุญทริก

1,898 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางอนัติมา รุ่งสว่าง

1,899 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางนภาภรณ์ แกว้ศรี

1,900 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ

1,901 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐ

1,902 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสุวรรณี สินทรัพย์

1,903 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นายไพฑูรย ์เรืองจุ้ย

1,904 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสาววิปัศยา เยี่ยวยา

1,905 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสาวอภิญญา ศรีเวียง

1,906 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสาวปาจรีย ์สิริปริญญา

1,907 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) โพธาวัฒนาเสนี นางสาวนราพร ญาณไพศาล

1,908 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) กรับใหญ่ว่องกศุลกจิพิทยาคม นางสาวฉตัรแกว้ พรหมมา

1,909 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) กรับใหญ่ว่องกศุลกจิพิทยาคม นางสาวสายฝน เกดิสุข

1,910 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) กรับใหญ่ว่องกศุลกจิพิทยาคม นางพิกลุ นิลเพ็ชร

1,911 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) กรับใหญ่ว่องกศุลกจิพิทยาคม นางสาววีระวัลย ์จนัทร์แป้น

1,912 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) กรับใหญ่ว่องกศุลกจิพิทยาคม นางสาววพรรณี วันกระจา่ง

1,913 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) กรับใหญ่ว่องกศุลกจิพิทยาคม นายธนสาร รุจริา

1,914 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) กรับใหญ่ว่องกศุลกจิพิทยาคม นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล

1,915 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ นายธเนศ ชะพินทร

1,916 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ นายนิมิต สายสิทธิ์

1,917 สพม. เขต 8 (ราชบุรี) ประสาทรัฐประชากจิ นางขนิษฐา แกว้ทอง

1,918 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นางสาวพรพิไร  แกว้สมบัติ

1,919 สพม. เขต 9 (นครปฐม) โพรงมะเด่ือวิทยาคม นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์
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1,920 สพม. เขต 9 (นครปฐม) โพรงมะเด่ือวิทยาคม นายสิทธิเดช  ฐานพัญชา

1,921 สพม. เขต 9 (นครปฐม) ก าแพงแสนวิทยา นางกฤติกา  โชควัฒนชยั

1,922 สพม. เขต 9 (นครปฐม) ภัทรญาณวิทยา นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น

1,923 สพม. เขต 9 (นครปฐม) ราชนิีบูรณะ นางสุนีย ์ แจง้ใจ

1,924 สพม. เขต 9 (นครปฐม) ราชนิีบูรณะ นางสาววราภรณ์  ธรรมทิพยส์กลุ

1,925 สพม. เขต 9 (นครปฐม) ราชนิีบูรณะ นางสาวสิริพร  รัตนมุง

1,926 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นางจนิดา  จนัทร์อบุล

1,927 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นางวรรณพัทร  ซ่ือตรง

1,928 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นายสิทธิพงษ์  เพ็ชรค า

1,929 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นางขนิษฐา  วรฮาด

1,930 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นางสมคิด  รอดผล

1,931 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นางกมลทิพย ์ ดาผิวดี

1,932 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นางสมสกลุ  จติราพิเนตร

1,933 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นางสาวรติพร  หุน่ภู

1,934 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม นางรัตนา  หิรัญโรจน์

1,935 สพม. เขต 9 (นครปฐม) วัดห้วยจรเขว้ิทยาคม จา่สิบตรีปวัน  ศรีสนิท

1,936 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี) กรรณสูตศึกษาลัย นางสาวพัชราวรรณ  เจริญพันธุ์

1,937 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นางสาวชญามา  พินิจการ

1,938 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี) ทุง่คลีโคกชา้งวิทยา นางสาวทิวากร  ดวงแกว้

1,939 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) คงคาราม นางอทุัยวรรณ มีนุช

1,940 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) คงคาราม นางสาวสุนิสา ข าทวี

1,941 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) คงคาราม นางวิภารัตน์ เจยีมอยุ

1,942 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) คงคาราม นางสุนันท์ ต้ังเจยีวล้ี

1,943 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) คงคาราม นางดารณี จนัทร์นาค

1,944 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุรี นางสุมลฑา ปานมณี

1,945 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) พรหมานุสรณ์จงัหวัดเพชรบุรี นางสาววิลาสินี ทองสมนึก

1,946 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) วัดจนัทราวาส นางสาวสุอนงค์ บัวทอง

1,947 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) วัดจนัทราวาส นายฉตัรมงคล สนพลาย

1,948 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) วัดจนัทราวาส นางวัชรินทร์ ขนุเมือง

1,949 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) วัดจนัทราวาส นางสาวบุษกร งามสม

1,950 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) วัดจนัทราวาส นางสุรียพ์ร ทองแดง

1,951 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) วัดจนัทราวาส นางสาวไขมุก หังสบุตร์
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1,952 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) หนองจอกวิทยา นางสาวเบญจมาศ สังขด้์วง

1,953 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) หนองจอกวิทยา นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่

1,954 สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขนัธ์) ปากน้ าปราณวิทยา นางสาวดรุณี วงจนี

1,955 สพม. เขต 10 (สมุทรสงคราม) เทพสุวรรณชาญวิทยา นายสกล สุขสวัสด์ิ

1,956 สพม. เขต 10 (สมุทรสงคราม) เทพสุวรรณชาญวิทยา นางสาวทองทิพย ์คุ้มทรัพย์

1,957 สพม. เขต 10 (สมุทรสงคราม) เทพสุวรรณชาญวิทยา นางพรรณทิพย ์ดิบแดง

1,958 สพม. เขต 11 (ชมุพร) ปากน้ าชมุพรวิทยา นางสัตตบุษย ์ แกว้ลมัย

1,959 สพม. เขต 11 (ชมุพร) มาบอ ามฤตวิทยา นางสายสุนีย ์ เอื้องเรืองโรจน์

1,960 สพม. เขต 11 (ชมุพร) ละแมวิทยา นางสาวศศิณี  จลุรักษ์

1,961 สพม. เขต 11 (ชมุพร) ละแมวิทยา นางสาวอรอมุา  แดงชนะ

1,962 สพม. เขต 11 (ชมุพร) ละแมวิทยา นางบังเอญิ  มีเดช

1,963 สพม. เขต 11 (ชมุพร) สวนศรีวิทยา นางระวีวรรณ  ศิลปสุวรรณ

1,964 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ไชยาวิทยา นางสุนันท์  ศรียาภัย

1,965 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ไชยาวิทยา นายจงรักษ์  ขนุช านาญ

1,966 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ไชยาวิทยา นางศิริมา  แสงสุวรรณ์

1,967 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ไชยาวิทยา นายวีระศักด์ิ  ปานกลาง

1,968 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ไชยาวิทยา นายสมศักด์ิ  เวชแดง

1,969 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี คีรีรัฐวิทยาคม นางนุสรา  สมเขาใหญ่

1,970 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี คีรีรัฐวิทยาคม นางสมจติร  เกอืด้วง

1,971 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นายจรัส  แกว้มณี

1,972 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางกรรณิการ์  แกว้มณี

1,973 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางสาวชนิกา  ไตรยพ์ืชน์

1,974 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางสาวรุ่งฤดี  เกตเพ็ชร

1,975 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางอาธิตา  ฤทธิเพชร์

1,976 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางพัชรี  สิทธิชู

1,977 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางนิชภัค  พรหมคีรี

1,978 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางวาสนา  จนัทร์อยู่

1,979 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางสาวศรีเพ็ญ  ชเูรือง

1,980 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางชติุมา  นามตาปี

1,981 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ตะกกุใต้ศึกษา นางพชรมน  พรหมคีรี

1,982 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ท่าชนะ นายวิรัตน์  นาคน้อย

1,983 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ท่าชวีิทยาคม นายเธียร  ศิริสกลุ
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1,984 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ท่าชวีิทยาคม นางสุภารัตน์  ศรีเนียม

1,985 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ท่าชวีิทยาคม ว่าทีร้่อยตรี รัฐพงษ์ ถอืทอง

1,986 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี ท่าชวีิทยาคม นางสาวคนึงนิตย ์ เนียมข า

1,987 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี บ้านนาวิทยาคม นางชะโลม  บุญเกื้อ

1,988 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี บ้านนาวิทยาคม นางสาวสุนันทา  ทองสุข

1,989 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี บ้านนาวิทยาคม นางสาวองัศุมาวรรณ  ฉวาง

1,990 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี บ้านนาวิทยาคม นายสุวพล  พุทธวิสุทธิ์

1,991 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี พระพีพิทยาคม นางเกษราภรณ์  ทองไชย

1,992 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวรัชนีกรณ์  จงเทพ

1,993 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวสุธีกานต์  ขวัญพัทลุง

1,994 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางวิณีนาถ  พุม่แยม้

1,995 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางจริาพร  กระจา่งจบ

1,996 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางอจัฉรา  ขจรศักด์ิสิริกลุ

1,997 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวพรศิริ  พงศ์ถนอมศักด์ิ

1,998 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวแววตา  สมทรง

1,999 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นายสุพจน์  บุญฤทธิ์

2,000 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางฐิติวัลค์ุ  เอยีดนิมิตร

2,001 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวกฤตกร  เมืองพรหม

2,002 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสุภาวดี  โอชา

2,003 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางสาวชติุมา  ทองชนะ

2,004 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นางบุญญวรรณ  โสภาประดิษฐ์เจริญ

2,005 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี มัธยมพัชรกติิยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นายวิชชญะ  ฤทธิแดง

2,006 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี สุราษฏร์ธานี 2 นางสาวสินานาถ  สุวรรณโชติ

2,007 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี สุราษฏร์ธานี 2 นางสาวนันท์จรัส  มณีโชติ

2,008 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน)ี สุราษฏร์ธานี 2 นายวุฒิชยั  พูลสวัสด์ิ

2,009 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นางกลัยา ยอดวิจารณ์

2,010 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นางธนชพร ภูวรณ์

2,011 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) ขนอมพิทยา นางสาวนทิกานต์ ทองใหญ่

2,012 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) ขนอมพิทยา นางอมรรัตน์ อนิทสุวรรณ

2,013 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) คีรีราษฎร์พัฒนา นางจนัทร์พร ผาดศรี

2,014 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) ท่านครญาณวโรภาสอทุิศ นางสุภาพ รักถิ่นเดิม

2,015 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นางสาววาสนา  รัตนพันธ์
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2,016 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นางทัศนีย ์รัตนพันธ์

2,017 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นางพัชราภรณ์ สุวัตถกิลุ

2,018 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นางทิพยอ์ษุา ชพูงศ์

2,019 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นางวราภรณ์ เขยีวมา

2,020 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นายสุธรรม เขยีวมา

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  ยะโกะ๊

2,025 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นางปราณี สุวรรณชยั

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 นางธารทิพย ์ศรีทวีป

2,029 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นางสาวออ้ย นริทธิกลุ

2,030 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นางพิมภ์ลภัส  วานิช

2,031 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน นางณัฏฐ์วรรณ ศรีแกว้

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 นางสาวจฬุารัตน์ พรหมมณี

2,035 สพม. เขต 12 (พัทลุง) กงหราพิชากร นางประทีป สุขสวัสด์ิ

2,036 สพม. เขต 12 (พัทลุง) พัทลุงพิทยาคม นางณัฐยา โชคพระสมบัติ

2,037 สพม. เขต 14 (พังงา) ตะกั่วป่า "เสนานุกลู" นายกนัต์ณัฐภัทร ไกยดุลย์

2,038 สพม. เขต 14 (ภูเกต็) กะทูว้ิทยา นางศุภลักษณ์  อรุณโชติ

2,039 สพม. เขต 14 (ภูเกต็) กะทูว้ิทยา 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 นายอสิมาแอ  ยะโกะ๊

2,044 สพม. เขต 16 (สตูล) ก าแพงวิทยา นายชยัศักด์ิ ระเด่น

2,045 สพม. เขต 16 (สตูล) ก าแพงวิทยา นางสาวนลินี หวังสบู

2,046 สพม. เขต 16 (สตูล) ก าแพงวิทยา นางนัจญวา นายาว

2,047 สพม. เขต 16 (สตูล) ก าแพงวิทยา นางสาววันเพ็ญ หมันหยอ่ง
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2,048 สพม. เขต 16 (สตูล) ก าแพงวิทยา นางสาวกติติพร สัจจะบุตร

2,049 สพม. เขต 16 (สตูล) ก าแพงวิทยา นางฮลีตา เกปัน

2,050 สพม. เขต 16 (สตูล) ก าแพงวิทยา นางอรณี จเิหม

2,051 สพม. เขต 16 (สตูล) ควนกาหลงวิทยาคม นางล าไพ ศรีปาน

2,052 สพม. เขต 16 (สตูล) ควนกาหลงวิทยาคม นางสิทธินี ศรีสงคราม

2,053 สพม. เขต 16 (สตูล) ทุง่หว้าวรวิทย์ นางสาวกลัยา ทุง่ปรือ

2,054 สพม. เขต 16 (สตูล) ทุง่หว้าวรวิทย์ นางวรรณี เห้งกลุ

2,055 สพม. เขต 16 (สตูล) ทุง่หว้าวรวิทย์ นางอมัพร ชาวสวน

2,056 สพม. เขต 16 (สตูล) พิมานพิทยาสรรค์ นางสาวธิดา ขวัญพรม

2,057 สพม. เขต 16 (สตูล) พิมานพิทยาสรรค์ นางสาวสุดสวาท กมุารจนัทร์

2,058 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นายนาวา คงเขยีว

2,059 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นายภูวนาถ แกว้สุวรรณ

2,060 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางอายซีะห์ มอเกาะ

2,061 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางโศจรัิตน์ นิลสกลุ

2,062 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางสาวกณิตา รัตนค า

2,063 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางอนงค์ สันเหล็ม

2,064 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางนัดวะฮ์ แคยหิวา

2,065 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางสาวอาอฉีะ๊ 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 ซ าสูดิง

2,069 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางสาวจามรี เอม็เล่ง

2,070 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางกรองใจ ปองอนุสรณ์

2,071 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางสาวใหม่สุรีย ์สวาหลัง

2,072 สพม. เขต 16 (สตูล) ละงูพิทยาคม นางสาวศิริขวัญ บัวทอง

2,073 สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) ขลุงรัชดาภิเษก นางสาวพุดซา นุสติ

2,074 สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) ตกพรมวิทยาคาร นางชมภูนุช โพธิจกัร์

2,075 สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) ตกพรมวิทยาคาร นางวราภรณ์ พรมอนิทร์

2,076 สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) ตกพรมวิทยาคาร นางจนัทิรา ทรงธรรม

2,077 สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) ศรียานุสรณ์ นางสาวจติิภัสร์ โชตินิธิธานันทร์

2,078 สพม. เขต 17 (ตราด) คลองใหญ่วิทยาคม นางสาวมัทรี ขนรกลุ

2,079 สพม. เขต 17 (ตราด) สตรีประเสริฐศิลป์ นายศุภกร รัตนวงษ์
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2,080 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) จฬุาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี นางสาวเดือนรุ่ง น้อยกมล

2,081 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) จฬุาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี นางพัชชา อนุกลูเวช

2,082 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) จฬุาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี นางค านึง เทพกร

2,083 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) จฬุาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี นางเริงณรงค์ กงแกว้

2,084 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) จฬุาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี นางศศิธร กงแกว้

2,085 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) จฬุาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี นางสาวกญัญา พรรณนา

2,086 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) บางละมุง นางสาวสโรชา คล้ายพันธุ์

2,087 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) พนัสพิทยาคาร นางค านึง ผุดผ่อง

2,088 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) พนัสพิทยาคาร นางอมรรัตน์ เบญจพล

2,089 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) ศรีราชา นางนภัทร มีศรีเดชา

2,090 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) สวนกหุลาบวิทยาลัยชลบุรี นายธีรภัทร์ ดงยางวัน

2,091 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) สวนกหุลาบวิทยาลัยชลบุรี นางสาววิราภรณ์ ทีห่อค า

2,092 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) สัตหีบวิทยาคม นางอบุลรัตน์ สัมปัตติกร

2,093 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) สัตหีบวิทยาคม นางสาวรัตติกาล อนิพูลวงษ์

2,094 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) สัตหีบวิทยาคม นางสาวเสาวนีย ์ บุญประสพ

2,095 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) สัตหีบวิทยาคม นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์

2,096 สพม. เขต 18 (ชลบุรี) สัตหีบวิทยาคม นางอรุณี ถมยางกรู 

2,097 สพม. เขต 18 (ระยอง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ระยอง นางสาวนันทนิตย ์สวงนกจิ

2,098 สพม. เขต 18 (ระยอง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ระยอง นางณัฐชยา เวทวงษ์

2,099 สพม. เขต 18 (ระยอง) ช าฆ้อพิทยาคม นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี

2,100 สพม. เขต 18 (ระยอง) ช าฆ้อพิทยาคม นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู

2,101 สพม. เขต 18 (ระยอง) ช านาญสามัคคีวิทยา นายธีรพร เอื้อเฟือ้

2,102 สพม. เขต 18 (ระยอง) ช านาญสามัคคีวิทยา นางสายชล ต่ายนิล

2,103 สพม. เขต 18 (ระยอง) ช านาญสามัคคีวิทยา นางกานต์สิริ มาตยว์ิเศษ

2,104 สพม. เขต 18 (ระยอง) ปลวกแดงพิทยาคม นางอไุร วงศ์ค าแสง

2,105 สพม. เขต 18 (ระยอง) วัดป่าประดู่ นายฉลาด สมพงษ์ 

2,106 สพม. เขต 18 (ระยอง) วัดป่าประดู่ นางกมลวัล ยวุเสวี

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 นายสุวิทย ์ สารเงิน

2,110 สพม. เขต 19 (เลย) ท่าล่ีวิทยา นางนพวรรณ  สมบัติวัฒนกลู

2,111 สพม. เขต 19 (เลย) ท่าล่ีวิทยา นายสมบูรณ์  พรมภักด์ิ
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2,112 สพม. เขต 19 (เลย) ท่าล่ีวิทยา นางสุพัตรา  ไชยจนัหอม

2,113 สพม. เขต 19 (เลย) นาแห้ววิทยา นางศิริพร  กวุัง

2,114 สพม. เขต 19 (เลย) ปากชมวิทยา นางสงวน  หล้าสีดา

2,115 สพม. เขต 19 (เลย) ภูกระดึงวิทยาคม นางอนิทิรา  แถลงกณัฑ์

2,116 สพม. เขต 19 (เลย) ภูกระดึงวิทยาคม นางส าเภา  ทิพยสุ์วรรณ

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 นางจารุนีย ์ สิงห์ทองลา

2,120 สพม. เขต 19 (เลย) ภูกระดึงวิทยาคม นางอไุรวรรณ  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  อนิทิแสน

2,124 สพม. เขต 19 (เลย) ภูกระดึงวิทยาคม นางสาวอสิริยารักษ์  ยศสุภาพ

2,125 สพม. เขต 19 (เลย) ภูกระดึงวิทยาคม นางสาวสุกญัญา  โพธิ์ศรี

2,126 สพม. เขต 19 (เลย) ภูหลวงวิทยา นางพรศรี  ศรีพรรณ

2,127 สพม. เขต 19 (เลย) ภูหลวงวิทยา นางหทัยชนก  กลัป์ชยั

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 นางสาววิจติรา  กรมทอง

2,131 สพม. เขต 19 (เลย) วังโพนงามวิทยา นางสุกญัญา  เศษสุวรรณ์

2,132 สพม. เขต 19 (เลย) วังโพนงามวิทยา นายสกณัฑ์  ทันศึก

2,133 สพม. เขต 19 (เลย) สันติวิทยาสรรพ์ นางสาวศิราณี  ปราบหลอด

2,134 สพม. เขต 19 (เลย) สันติวิทยาสรรพ์ นางจรีะนันท์  พิมพุฒิ

2,135 สพม. เขต 19 (เลย) สันติวิทยาสรรพ์ นางสาวจฑุารัตน์  พลนามอนิทร์

2,136 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) โนนสังวิทยาคาร นางอจัฉริยา  สุวอ

2,137 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางล าบลาย  ไวยวัฒน์

2,138 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางสาวนิตติการ์  เจริญลอย

2,139 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน

2,140 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช ว่าทีร้่อยตรีหญิงฉนัทนี  คงแถลง

2,141 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางนันทิยา  งามชดั

2,142 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นายอนุพงษ์  ชมุแวงวาปี

2,143 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
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2,144 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางนิรมล  ทาวงษ์

2,145 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางการะเกษ  คงขนุทด

2,146 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางรัฎใจ  ฉมินิล

2,147 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นายสุวัฒน์  คงขนุทด

2,148 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นายนิคม  บุญเรืองศรี

2,149 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางสาวนัฐกานต์  ชาวเหนือ

2,150 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) นาวังศึกษาวิช นางกญัญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี

2,151 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) บ้านขามพิทยาคม นางสาวพนิดา  พันชะโก

2,152 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) บ้านขามพิทยาคม นางบุศรินทร์  เรืองฤทธิ์

2,153 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) ฝ่ังแดงวิทยาสรรค์ นางสาวเต็มใจ  ภูวิชยั

2,154 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) ฝ่ังแดงวิทยาสรรค์ นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ

2,155 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นางสาวภัคธนัน  แสนโฮม

2,156 สพม. เขต 19 (หนองบัวล าภู) สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ นางดารารายณ์  พรหมพืน้

2,157 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นายสุวรรณ ไชยลาภ

2,158 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นางอาภัสรา จนัทรเสนา

2,159 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นางสาวปาณิสรา มะณีชม

2,160 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นางนริษา เกษรัตน์

2,161 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นางริดา ศรีพิกลุ

2,162 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นายบัญชา เกษรัตน์

2,163 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นางปราณี โคตรโสภา

2,164 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นางวิมลพันธุ์ พินธุรักษ์

2,165 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นายสมศักด์ิ วรรณขาม

2,166 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) กดุจบัประชาสรรค์ นายสมบูรณ์ พินธุรักษ์

2,167 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) จอมศรีพิทยาคาร นายสิทธิโชติ โคตรกระพี้

2,168 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) จอมศรีพิทยาคาร นางสาวประภัสสร พังตุ้ย

2,169 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) จอมศรีพิทยาคาร นางสาวจรูญศรี ศรีเชยีงหวาง

2,170 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา จา่สิบเอกสุรศักด์ิ ซองทุมมินทร์

2,171 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางวังอร โยธาศรี

2,172 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญ

2,173 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายศักดา สุทธิประภา

2,174 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายนิลพงษ์ กนุะ

2,175 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายณัฐชภัทร สุราช
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2,176 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายณัฐวัศ เกตุโสภา

2,177 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางสาวผ่องนภา โยธะพล

2,178 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางสาวสุพรรษา ศรีสูงเนิน

2,179 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางสาวรุจริาวดี บัวคอม

2,180 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายทรงศักด์ิ ยงยนื

2,181 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางอรัญญา ภักดีอ านาจ

2,182 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายโกวิท ชปูัญญา

2,183 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายเลอฤทธิ์ ทุมเทีย่ง

2,184 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา ว่าที ่ร.ต.หญิง ศิรินทรา เทพขาม

2,185 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางรัตดาภรณ์ แสงสว่าง

2,186 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางสาวจฬุาลักษณ์ ศรีภิรมย์

2,187 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายสราญวิฐ นามบุดดี

2,188 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางสาวเครือวัลย ์ทิพวัต

2,189 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายวีระศักด์ิ พลศรีดา

2,190 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางสาวเขมิกา วงศ์สุริยา

2,191 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายจกัรพงษ์ สร้อยจนัดา

2,192 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นายจกัรพันธ์ รัตนเพชร

2,193 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ทุง่ฝนพัฒนศึกษา นางสาวสุภาวดี คงสิมา

2,194 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) น้ าโสมพิทยาคม ว่าที ่ร.ต.ขนุพลเล็ก มะธิตะใน

2,195 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ราชนิูทิศ 2 นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์

2,196 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ราชนิูทิศ 2 นางนงลักษณ์ เศวตวงษ์

2,197 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ราชนิูทิศ 2 นางสาวกลัยา นารถภักดี

2,198 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ราชนิูทิศ 2 นางพัชรี อปุพระจนัทร์

2,199 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ห้วยเกิ้งพิทยาคาร นางสาวปิน่ทิพย ์พิมพา

2,200 สพม. เขต 20 (อดุรธานี) ห้วยเกิ้งพิทยาคาร นางสาวชวนพิศ  จติธรรมา

2,201 สพม. เขต 22  (นครพนม) โคกสว่างประชาสรรค์ นายอทุิศ  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 นางจฑุามาศ  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) ค าเตยอปุถมัภ์ นางสาวอรุณรัตน์  บุพศิริ
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2,208 สพม. เขต 22  (นครพนม) ท่าจ าปาวิทยา นางรัชนี  สมรฤทธิ์

2,209 สพม. เขต 22  (นครพนม) ท่าจ าปาวิทยา นายเสวียน  กวนศรี

2,210 สพม. เขต 22  (นครพนม) ท่าจ าปาวิทยา นางสาวชนิกา  กลุคล

2,211 สพม. เขต 22  (นครพนม) ท่าจ าปาวิทยา นายสมศักด์ิ  ธรรมโม

2,212 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา

2,213 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา สิบเอกวัชรินทร์  วิเศษ

2,214 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา นางจฑุามาศ  พันธุโพธิ์

2,215 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา

2,216 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาวนิตยา  ผิวพ่อง

2,217 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาวศิริรตน์  โนจติร

2,218 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม

2,219 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาวสาวิตรี  มาตขา่ว

2,220 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาวสาฐิตา  ศรีลาราช

2,221 สพม. เขต 22  (นครพนม) ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาววิพารัก  แกว้มะ

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 นางสาวณัฐริณีย ์ วงค์ตามา

2,225 สพม. เขต 22  (นครพนม) นาแกสามัคคีวิทยา นางสาวทัศนีย ์ 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  ก าลังหาญ

2,230 สพม. เขต 22  (นครพนม) นาค าราษฎร์รังสรรค์ นางอรอมุา  สมรฤทธิ์

2,231 สพม. เขต 22  (นครพนม) นาค าราษฎร์รังสรรค์ นางพิมชญา  พุฒซ้อน

2,232 สพม. เขต 22  (นครพนม) นาค าราษฎร์รังสรรค์ นางรุ่งฤดี  บุญจนัทร์

2,233 สพม. เขต 22  (นครพนม) นาค าราษฎร์รังสรรค์ นางเขมิกา  กาฬจนัทร์

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  กมิาลี

2,238 สพม. เขต 22  (นครพนม) พระซองสามัคคีวิทยา นางวรารักษ์  สังกาชาติ

2,239 สพม. เขต 22  (นครพนม) พระซองสามัคคีวิทยา นางวิมลรัตน์  ศรีส าอางค์
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2,240 สพม. เขต 22  (นครพนม) พระซองสามัคคีวิทยา นางสาวสุภาณี  เชื้อค าเพ็ง

2,241 สพม. เขต 22  (นครพนม) รามราชพิทยาคม นายณัฐพงค์  ทูชมุ

2,242 สพม. เขต 22  (นครพนม) วดับึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ นาวฉวี  มูลดา

2,243 สพม. เขต 22  (นครพนม) วดับึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวมริสา  แสนสุข

2,244 สพม. เขต 22  (นครพนม) สหราษฎร์รังสฤษด์ิ นางยนิยอม  สุขเกษม

2,245 สพม. เขต 22  (นครพนม) อเุทนพัฒนา นางปราณีต  วดีศิริศักด์ิ

2,246 สพม. เขต 22  (นครพนม) อุ่มเหม้าปะชาสรรค์ นางสาวมาลินี  แซ่บ๊ก

2,247 สพม. เขต 22  (มุกดาหาร) ผาเทิบวิทยา นางสาวมลิวัลย ์ สกลุโพน

2,248 สพม. เขต 22  (มุกดาหาร) ผาเทิบวิทยา นายธีระศักด์  ครตรง

2,249 สพม. เขต 23 (สกลนคร) เทพสวัสด์ิวิทยา สิบโทอฤุษด์ิ ม่วงมณี

2,250 สพม. เขต 23 (สกลนคร) เทพสวัสด์ิวิทยา 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) โพธิ์ชยัทองพิทยาคม นายค าสอน ประเสริฐสังฆ์

2,255 สพม. เขต 23 (สกลนคร) ด่านม่วงค าพิทยาคม นางตวงสุวรรณ ลาแสดง

2,256 สพม. เขต 23 (สกลนคร) ด่านม่วงค าพิทยาคม นายชาญฤทธิ์ ศรีหานาม

2,257 สพม. เขต 23 (สกลนคร) ด่านม่วงค าพิทยาคม นางสาวถนอม ถิ่นตองโขบ

2,258 สพม. เขต 23 (สกลนคร) ด่านม่วงค าพิทยาคม นางจารุวรรณ สุรินทร์

2,259 สพม. เขต 23 (สกลนคร) ด่านม่วงค าพิทยาคม นางรุ่งทิพย ์วิเศษ

2,260 สพม. เขต 23 (สกลนคร) ด่านม่วงค าพิทยาคม นางวราภรณ์ พลราชม

2,261 สพม. เขต 23 (สกลนคร) ธรรมบวรวิทยา นางสาวรัตนา อนิทร์เพ็ง

2,262 สพม. เขต 23 (สกลนคร) บ้านม่วงพิทยาคม นางสาววลัยรัตน์ ศรีอกัเศษ

2,263 สพม. เขต 23 (สกลนคร) บ้านม่วงพิทยาคม นางกติิยา 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 เวียงค า

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 นางสาวสมจติร จนัทาสี

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 นางภัทรกนัย ์บรรเทา

2,274 สพม. เขต 23 (สกลนคร) บ้านม่วงพิทยาคม นายสุริเยนทร์ วงค์กาค า

2,275 สพม. เขต 23 (สกลนคร) บ้านม่วงพิทยาคม นางราตรี ทิพยม์หาอนิทร์

2,276 สพม. เขต 23 (สกลนคร) บ้านม่วงพิทยาคม นางประณาลี ยงพรหม

2,277 สพม. เขต 23 (สกลนคร) มัธยมวานรนิวาส นางเทวา ดาวจนัทึก 

2,278 สพม. เขต 23 (สกลนคร) มัธยมวานรนิวาส นายอภิสิทธิ์ จริะสวัสด์ิพงษ์

2,279 สพม. เขต 23 (สกลนคร) มัธยมวาริชภุมิ นางสุพัตรา สุดเสน่ห์

2,280 สพม. เขต 23 (สกลนคร) มัธยมวาริชภุมิ นายด ารงศักด์ิ สุดเสน่ห์

2,281 สพม. เขต 23 (สกลนคร) ส่องดาววิทยาคม นางยพุิน 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) แกว้เสด็จพิทยาคม นายไพรัช ศรีซัง

2,285 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) แกว้เสด็จพิทยาคม นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ

2,286 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) แกว้เสด็จพิทยาคม นางวลัยรัตน์ แกว้กณัหา

2,287 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นางวิภาพร สวัสดิภาพ

2,288 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นางโสภิดา ศรีล าพัง

2,289 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นางสาวสุรชา เวินชมุ

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) ค าม่วง นายธนพล มหากาล

2,293 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นางนัฐภรณ์ ภามาศ

2,294 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) สมเด็จพิทยาคม นางลมโชย ด่านขนุทด

2,295 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) หนองกงุศรีวิทยาคาร นางชลธิชา ค าศิลา

2,296 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) เขาสวนกวางวิทยานุกลู นางณัฐธีราทิพย ์ ชนิออ่น

2,297 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) แกน่นครวิทยาลัย 2 นางมานิตย ์ โยธาชยั

2,298 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) แกน่นครวิทยาลัย 2 นางนภาพร  เคนค าภา

2,299 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) แกน่นครวิทยาลัย 2 นายสุวิทย ์ ดิษฐเนตร

2,300 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) แวงน้อยศึกษา นางสาวปิยะนันท์  ห้ามไธสง

2,301 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) แวงน้อยศึกษา นางสาวประดิษฐา  อ านาจ

2,302 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) แวงน้อยศึกษา นางยวุลี  งบประโทก

2,303 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) แวงน้อยศึกษา นางสาวจฑุารัตน์  เทีย่งมา
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2,304 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) แวงน้อยศึกษา นางนฤมล  ไสยสาลี

2,305 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) แวงน้อยศึกษา นางสาวจนิตนา  เหล็กเจก๊

2,306 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) กา้นเหลืองวิทยาคม นางสาวทัตินา  อนิทิแสน

2,307 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่พัฒนศึกษา นางสาวประภาพร  หาญสุริย์

2,308 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่พัฒนศึกษา นางเรณู  เทียนค า

2,309 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่พัฒนศึกษา นางสาวนริศสรา  บุญสอาด

2,310 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่พัฒนศึกษา นางสิริประภา  วารีศรี

2,311 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่พัฒนศึกษา นางยพุิน  พันธุ์ดิษฐ์

2,312 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยายน นางพาสุข  เลิศพรประสพโชค

2,313 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยายน นางสุกลัยา  วิทยต์ะ

2,314 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยายน นางอมุาพร  สุขสอาด

2,315 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยายน นางสาวนันทนา  แสนจ าลาห์

2,316 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยายน นางสาววราภรณ์  หล้าหาร

2,317 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยายน นางสุจติรา  สว่างโรจน์

2,318 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยายน นางอรทัย  พรมลี

2,319 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นางชลิุตา  ไชยหงษ์

2,320 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นางอไุรวรรณ  ฉลองภูมิ

2,321 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นางประไพศรี เสรีสุข

2,322 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นางกมลพิชร  ไชยาดุลานันท์

2,323 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นายไชยา  ชะมารัมย์

2,324 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นางเพ็ญสมัย  เชษฐพสุธาดล

2,325 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นางเนาวรัตน์  ณรงค์การดี

2,326 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นายเนรมิตร  ม่วงศรี

2,327 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นางปวีณวรรณ  แทนไธสง

2,328 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นายนราวิชญ์  ค ามูล

2,329 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นางพาณิภัค  มงคลธง

2,330 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นายพิม  พิมสวัสด์ิ

2,331 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย นางจฑุาทิพ  แสงฤทธิ์

2,332 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขอนแกน่วิทยาลัย 2 นางสาวสุภาวณี  ชาวเหนือ

2,333 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ขามแกน่นคร นางนภธร  อคัรธรสกลุ

2,334 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ชนบทศึกษา นางประดับศรี  พิศพล

2,335 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ชนบทศึกษา นางรัตนา  จมิขนุทด
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2,336 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ชนบทศึกษา นางนิดาวัณย ์ หมูดี่

2,337 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ชนบทศึกษา นางสาวรัตนา  ศิริมา

2,338 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ชนบทศึกษา นางสาวกลัยา  ขนัละคร

2,339 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ชนบทศึกษา นางพัชริดา  เยน็สวัสด์ิ

2,340 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ทุง่ใหญ่รัตนศึกษา นายกฤษณา  กติติลาภ

2,341 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นางวราณี  วงคุย

2,342 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นางสาวปรียานันท์  อคัรวงศ์

2,343 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นางสาวธีรกลัยา  วงษ์ราช

2,344 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นายถาวร  ศิริจติร

2,345 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นางวิลาวัณย ์ ศิริจติร

2,346 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นางจนัทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ

2,347 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นางกาญจนาพา  วิไลยวงศ์

2,348 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นายเสรี  น้อยผาง

2,349 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นายนพคุณ  แงวกดุเรือ

2,350 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นางสาวอดุม  ศรีสวัสด์ิ

2,351 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านแฮดศึกษา นางปอเรียม  แสงชาลี

2,352 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) บ้านไผ่ศึกษา นางนภาพร  ยทุไธสง

2,353 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ประชารัฐวิทยาเสริม นายประวิทย ์ วงษ์เกา่

2,354 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) ป่าหวายวิทยายน นายกมล  บุญเกษม

2,355 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) พล นางสาวพิลึก  นิลศิริ

2,356 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) พังทุยพัฒนศึกษา นางสาวเพ็ญแข  ประชมุชาติ

2,357 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) พังทุยพัฒนศึกษา นางสาวศิริวรรณ  หล้าคอม

2,358 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) พังทุยพัฒนศึกษา นายฐปนวัฒน์  เอกศิริ

2,359 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) พังทุยพัฒนศึกษา นางสาวสุจติรา  น้อยศรี

2,360 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) มัญจาศึกษา นางสาวกนกรัตน์  จติผดุงวิทย์

2,361 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) มัญจาศึกษา นางสาวเตรียมศิลป์  แสงนางาม

2,362 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) มัญจาศึกษา นางไยดี  หงษ์เหิน

2,363 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) อบุลรัตน์พิทยาคม นางกานติกา  มูลทาดุล

2,364 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) อบุลรัตน์พิทยาคม นางสาวจณุฑิกา  ภูสีฤทธิ์

2,365 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) อบุลรัตน์พิทยาคม นางสาวเมวดี  สุรนันท์

2,366 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) อบุลรัตน์พิทยาคม นางสิริณัฎฐ์  รักษาเคน

2,367 สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) อบุลรัตน์พิทยาคม นางมลิวัลย ์ แสนแกว้
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2,368 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) เฉลิมพระเกยีรติร้อยเอด็ นางณัฏฐ์นีย ์จนัทร์เดช

2,369 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) เสลภูมิ นายศุภชาติ ทอดภักดี

2,370 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) เสลภูมิ นางสาววรรณภา ขนุค า

2,371 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) โพธิ์ทองวิทยาคาร นายกติติชยั สุดานิช

2,372 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) โพนทองพัฒนาวิทยา นางลัดดา สีนางกุ

2,373 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) โพนทองวิทยายน นางสาวบุษยงค์ พิมพ์สงวน

2,374 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นายปิยะ โกฎแสน

2,375 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) ปทุมรัตต์พิทยาคม นางวนัชภรณ์  ปึง่พรม

2,376 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) ปทุมรัตต์พิทยาคม นายวิเชยีร ก าลา

2,377 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) ผาน้ าทิพยว์ิทยา นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์

2,378 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) ผาน้ าทิพยว์ิทยา นางสาววิลาวัลย ์ พลมงคล

2,379 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางประวิณา ทองวิเศษ

2,380 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นายพรชยั ทองวิเศษ

2,381 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นายราชนัย ์สัมฤทธิ์

2,382 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางกจิติพร  นาทาม

2,383 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางสาวไพวัลย ์สระค าจนัทร์

2,384 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางสาวจกัรีวรรณ พัฒนวิบูลย์

2,385 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางลัดดา บุญมี

2,386 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางพัชรินทร์  สามะณี

2,387 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางดาว จนัทร์หนองสรวง

2,388 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางสุภาพร  ไชยโย

2,389 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางจลุจริา  ทาสระคู

2,390 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู

2,391 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางสาวล าพูน  สิงห์ขา

2,392 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางอ าภา  ขาวผ่อง

2,393 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางสุดารัตน์  ภูวพันธ์

2,394 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางปภาณี เวชกามา

2,395 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางสุภานดา  ภาระเวช

2,396 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางทองไพร เปรมปรี

2,397 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางสาววรรณภา เลิศพันธ์

2,398 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นายอดิศร อณัโน

2,399 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางจริาพร จนัทร์หนองสรวง
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2,400 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางอาภรณ์  แสวง

2,401 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางละออง สุดหนองบัว

2,402 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) สุวรรณภูมิวิทยาลัย นางนิตินุช เสนาวงศ์

2,403 สพม. เขต 27 (ร้อยเอด็) หนองพอกวิทยาลัย นายวันที บุญพรม

2,404 สพม. เขต 28 (ยโสธร) กู่จานวิทยาคม นายธาริดา  ท่าหาญ

2,405 สพม. เขต 28 (ยโสธร) กู่จานวิทยาคม นายรพีภัทร  มัน่จติ

2,406 สพม. เขต 28 (ยโสธร) ค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์ นายวุฒิศักด์ิ  เนือ่งแนวน้อย

2,407 สพม. เขต 28 (ยโสธร) ค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์ นางสาวอจัฉราพรรณ  พลเวียงพล

2,408 สพม. เขต 28 (ยโสธร) ทรายมูลวิทยา นางสาวจริยา  เงาศรี

2,409 สพม. เขต 28 (ยโสธร) ทรายมูลวิทยา นายชวูิทย ์ แสงโชติ

2,410 สพม. เขต 28 (ยโสธร) ทรายมูลวิทยา นายภูริพัฒน์  ศรีแจม่

2,411 สพม. เขต 28 (ยโสธร) ทรายมูลวิทยา นางมยรีุ  โพธิแสน

2,412 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กระแชงวิทยา นายสมชาติ  ทะนันชยั

2,413 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กระแชงวิทยา นายแหลมทอง  ส าราญสุข

2,414 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กระแชงวิทยา นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี

2,415 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กระแชงวิทยา นางสุพักตรา  ส าราญสุข

2,416 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กระแปงวิทยา นายนิธิโรจน์  ตรีรัตน์ริชยา

2,417 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นายศักด์ิชาย  วรรณวงศ์

2,418 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นายค าดี  ภักพวง

2,419 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา พลต ารวจสมัครอาคม  วงศ์บา

2,420 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นายโกวิท วันศรี

2,421 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นายวชริวิชญ์  เปล่งปล่ัง

2,422 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นางณภัค  สิมณี

2,423 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์

2,424 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นายธัชกร  สุริยวงศ์

2,425 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นางวิลาวัลย ์ เพ็งชยั

2,426 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นายชยพล  ค าสิงห์

2,427 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นางเอื้อจติ  วรรณวงศ์

2,428 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นางสิรังยานุกลู  บุญค้ ามา

2,429 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) กนัทรลักษณ์วิทยา นางสาวพรทิพย ์ ตันติประภาคาร

2,430 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) คลีกล้ิงพัฒนาทร นายชพูงศ์  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 นางสมจติร  บัวแกว้

2,435 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) บึงมะลูวิทยา นางสาวภคอร  อ านวย

2,436 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) ผักไหมวิทยานุกลู นางดรุณี  เสมอภาค

2,437 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ นายปรีชา  โต๊ะงาม

2,438 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) มักไหมวิทยานุกลู นางภรุณี  เสมอภาค

2,439 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) ยางชมุน้อยพิทยาคม นางเรณู  สีหะวงษ์

2,440 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) วรคุณอปุถมัภ์ นางสุจติรา  สมศรี

2,441 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) วรคุณอปุถมัภ์ นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์

2,442 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) วรคุณอปุถมัภ์ นางรัตติชานันท์  บัวไร

2,443 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) วรคุณอปุถมัภ์ นายเพ็ง  แซ่กงั

2,444 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) ศรีสะเกษวิทยาลัย นางสาวเพลินจติร  โพธิ์กระจา่ง

2,445 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) ศรีสะเกษวิทยาลัย พลอากาศเอกอรรถพล  เขม็แดง

2,446 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) ศรีสะเกษวิทยาลัย นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา

2,447 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) สตรีศรีสะเกษ นางมยรีุ  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 นางสาวยภุาภรณ์  ทรงกลด

2,451 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) สวายพิทยาคม นางสาวสุที  ค าลือชา

2,452 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) สวายพิทยาคม นายสิทธิชยั  ยอดมาลี

2,453 สพม. เขต 29 (อ านาจเจริญ) นาจกิพิทยาคม นางสาวสุภาพร คุณรักษ์

2,454 สพม. เขต 29 (อ านาจเจริญ) ปลาค้าววิทยานุสรณ์ นางพรไพร บุญสุข

2,455 สพม. เขต 29 (อ านาจเจริญ) ปลาค้าววิทยานุสรณ์ นางสาวจติรา สอนพงษ์

2,456 สพม. เขต 29 (อ านาจเจริญ) อ านาจเจริญ นางสาวอมุาพร ปกครอง

2,457 สพม. เขต 29 (อ านาจเจริญ) อ านาจเจริญ นายกติิ ครองบุญ

2,458 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี นาเยยีศึกษา รัชมังคลาภิเษก นางวันเพ็ญ พรมสอน

2,459 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี นาเยยีศึกษา รัชมังคลาภิเษก นางชลิตา ละเลิศ

2,460 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี นาเยยีศึกษา รัชมังคลาภิเษก นายชยัพิพัฒน์ ละเลิศ

2,461 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี นารีนุกลู นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา

2,462 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี นารีนุกลู นางพิรุณ ทองกลม

2,463 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี นารีนุกลู ว่าทีร้่อยตรีกมลศักด์ิ ทองกลม
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2,464 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี น้ ายนืวิทยา นางสิริณยา รุ่งเรือง

2,465 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี บุณฑริกวิทยาคาร นางพรรณทิพย ์ศาสตรวาหา

2,466 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี บุณฑริกวิทยาคาร นางสาวลดาวรรณ  ลอออรรถพงศ์

2,467 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี บุณฑริกวิทยาคาร นายศาสตรวุฒิ กนัหารินทร์

2,468 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี ศรีน้ าค าศึกษา นายทนงศักด์ิ  สิงห์นาค

2,469 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี ศรีน้ าค าศึกษา นางรัชฎาภรณ์ พรมสวัสด์ิ

2,470 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี ศรีน้ าค าศึกษา นางสาวจามรี เชื้อชยั

2,471 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี สว่างวีระวงศ์ นางสาวเพียรทรัพย ์ ทองถม

2,472 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี สว่างวีระวงศ์ นางสุจติรา เถาว์โท

2,473 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี สว่างวีระวงศ์ นายอดิศักด์ิ สุวรัตน์ชยั

2,474 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี สว่างวีระวงศ์ นางมณฑิตา คงศรี

2,475 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี สว่างวีระวงศ์ นางสาวบงกชกร ไชยกาล

2,476 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี สว่างวีระวงศ์ นางลัดดาวัลย ์คงพลปาน

2,477 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี สว่างวีระวงศ์ นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตร

2,478 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี หกสิบพรรษาวิทยาคม นายทรงศักด์ิ บุญเฉลียว 

2,479 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี อา่งศิลา นางฉวีวรรณ เมืองซอง

2,480 สพม. เขต 29 (อบุลราชธาน)ี อา่งศิลา นายอมัฤทธิ์ ศรีกลุวงศ์

2,481 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) เจยีงทองพิทยาคม นางสาวทิพยว์ัลย ์ จนัทร์เปล่ง

2,482 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) เจยีงทองพิทยาคม นางสาวขวัญธยาน์  ขวัญยู

2,483 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางศิริลักษณ์  บุญประคม

2,484 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางสุจลิา  เจริญขวัญ

2,485 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางปราณี  โฉมมงคล

2,486 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางนวลจนัทร์  เขม็ทอง

2,487 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นายธีรวัฒน์  วัฒนาศีล

2,488 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางสุนันทา  บุญโนนแต้

2,489 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางมัฑณา  โชคเหมาะ

2,490 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางนิจวรรณ  เกตขนุทด

2,491 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางบัวบาน  วัฒนาศีล

2,492 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางรัศมี  สรสิทธิ์

2,493 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นายอดิศร  บุญโนนแต้

2,494 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ

2,495 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางสาวสุพัตรา  สู่หญ้านาง
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2,496 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางชรินทร์ทิพย ์ ยทุธเศรษฐสิริ

2,497 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางวราภรณ์  ถนอมผล

2,498 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนคูณวิทยาคาร นางพิลาสลักษณ์  จ ารัสแนว

2,499 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนสะอาดวิทยา นายวิทูร  หาดขนุทด

2,500 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนสะอาดวิทยา นางจนัทร์เพ็ญ  หาดขนุทด

2,501 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนสะอาดวิทยา นางกาญจนา  เมตตา

2,502 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนสะอาดวิทยา นางศิริพร  เนาวะเศษ

2,503 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) โนนสะอาดวิทยา นายสุนทร  สุขมุ

2,504 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นางเครือดาว  ข าหินต้ัง

2,505 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นายเผด็จ  กลุประดิษฐ์

2,506 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) คอนสวรรค์ นางกมลณัท คลังเงิน

2,507 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) คอนสวรรค์ นางสมพิศ  ทิพยสุ์นา

2,508 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางสาวธิดา  วรรณแจม่

2,509 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางศิรินภา  เชื้อศิริ

2,510 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางสาวจดิาภา  ศรีวิมล

2,511 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางพิศมัย  โชคสวัสด์ิ

2,512 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางนงนุช  สงคราม

2,513 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางสาวชติุกาญจน์  ปกติ

2,514 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวจฬุาลักษณ์  ชยันุ

2,515 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายณัฐพล  โสมาบุตร

2,516 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวจรัิชฌา  จตุะโน

2,517 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวรุ่งทิวา  เจริญศิลป์

2,518 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายโอภาส  ก าลัยมาก

2,519 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม

2,520 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวชนิศา  กาศเทศ

2,521 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางประไพ  มีแกว้รัตนกลุ

2,522 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายประดิษฐ์  ค าชา

2,523 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์

2,524 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาววนิดา  คงด้วง

2,525 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวจนิตนา  มีพงษ์

2,526 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวรุจริา  ชาดา

2,527 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายณัฎฐกติต์ิ  ค าสิงห์วงษ์
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2,528 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายอรรถพล  บ ารุงเพชร

2,529 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวสุดารัตน์  ก าเนิดบาง

2,530 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวโสภาพรรณ  สุจริตจนัทร์

2,531 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายชวลิต  บอขนุทด

2,532 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายคมสันต์  วรรณรักษ์

2,533 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวนวพร  ทูลขนุทด

2,534 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายบุญมี  ธนาไสย์

2,535 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายถนอม  อาจสารมนต์

2,536 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายศุภชยั  ศรีสอาด

2,537 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายเสกสรรค์  คงโนนกอก

2,538 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวสุภาพร  สงวนศักด์ิ

2,539 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวถนอมจติร์  ต้ังนารี

2,540 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายอมรรัตน์  ชะโยมชยั

2,541 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวจนัทร์ธิดา  เดิมขะยอม

2,542 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ

2,543 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางสาวเยาวลักษณ์  มูลตรีบุตร

2,544 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายวิทวัช  ตาศรี

2,545 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายสุเทพ  ทิพโชติ

2,546 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นายค าโพธิ์  ศรีสุพรรณ

2,547 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางวรรณา  ทิพโชติ

2,548 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางกลุนันท์  อาจศรี

2,549 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นางแดดวังชมภูวิทยา นางณัษฎาพร  อาจสารมนต์

2,550 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นายางกลักพิทยาคม นางสาวปริยากร  ครูท านา

2,551 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นายางกลักพิทยาคม ว่าทีร้่อยตรีหญิงศิริพร  วันทา

2,552 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นายางกลักพิทยาคม นายวัชรินทร์  วันทา

2,553 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นายางกลักพิทยาคม นางพัชยา  เกตุกลาง

2,554 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) นายางกลักพิทยาคม นางมาลินี  อาบสุวรรณ์

2,555 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) บ้านแท่นวิทยา นางสาวธิติมา  ทองสนิท

2,556 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) บ้านแท่นวิทยา นางเกษราภรณ์  วันสุทะ

2,557 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) บ้านแท่นวิทยา นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน

2,558 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) บ้านแท่นวิทยา นางสาวณัฐกานต์  โชคบัณฑิต

2,559 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) บ้านแท่นวิทยา นางสาวภาวดี  วิจติรจนัทร์
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2,560 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) บ้านแท่นวิทยา นางภัทรปภา  ส้มจนี

2,561 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ภักดีชมุพลวิทยา นางสาวธนัฎฐา  ธนกติตินันท์

2,562 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ภักดีชมุพลวิทยา นายไพรวัลย ์ คงโนนกอก

2,563 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ภักดีชมุพลวิทยา นายนิธิวัฒน์  แกว้ไกรไทย

2,564 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ภักดีชมุพลวิทยา นายธนกร  วรรณชยั

2,565 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) ภักดีชมุพลวิทยา นางสาคร  เนียนไธสง

2,566 สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) หนองดอนไทยวิทยาคม นายกติติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์

2,567 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) เกล็ดล้ินวิทยา นางสุภาพร อุ่นประชา

2,568 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) เกล็ดล้ินวิทยา นางสาวขตัติยา พิมพ์ไธสง

2,569 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) โชคชยัสามัคคี นางภิรมยจ์ติ ฉมิโห้

2,570 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) ปากชอ่ง นายบุญสนอง สมวงศ์

2,571 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) สุรนารีวิทยา 2 นางเสาวณีย ์สวนสินไทย

2,572 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) สุรนารีวิทยา 3 นางนริศรา อนิสูงเนิน

2,573 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) หนองกราดวัฒนา นางนภสรณ์ มากขนุทด

2,574 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) หนองกราดวัฒนา นางอรทัย ศรีทอง

2,575 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) อบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นางอรุณรัตน์ เกยีรติสมวงศ์

2,576 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) อบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลัย นางสุกญัญา คุ้มกลาง

2,577 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางสาววรรณภา  พันส ารง

2,578 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางบงกช  ฤกษ์นาวา  

2,579 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางกมลวรรณ  เครือวัลย์

2,580 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นายวรภัทร  นนท์ศิริ

2,581 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางสาวจริาภรณ์  นากลาง

2,582 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางสาวเกษแกว้  วิเศษชาติ

2,583 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นายฐานิศวร์  ผลเจริญ

2,584 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางนฏกร  แกว้ชนะ

2,585 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางสาววิไลวรรณ  สีแดด

2,586 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นายสุริยนัต์  แกว้ชนะ

2,587 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางทิพยว์ิมล  ทะนวนรัมย์

2,588 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางสุพัตรา  เกรัมย์

2,589 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางธัญพร  แซ่เทียน

2,590 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางปราณี  ประจนับาล

2,591 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางณัฐยา  ค ายิ่ง
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2,592 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ กระสังพิทยาคม นางนุชพิชา  สันทาลุนัย

2,593 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ ช านิพทยาคม นางชนินทร์พร  พัฒนะธีนันท์

2,594 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ ช านิพทยาคม นางสาวกญัญาพร  แกว้รักษา

2,595 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) รัตนบุรี นายกมัปนาท ผลไม้

2,596 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) ศรีปทุมพิทยาคม นางสาวอมรรัตน์ ผิวจนัทร์

2,597 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) ศรีปทุมพิทยาคม นางสาวปรัชญาพร จนัพุทซา

2,598 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) ส าโรงทาบวิทยาคม นางสารภี สายหอม

2,599 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) สิรินธร นางกลัยารัตน์ แสนกล้า

2,600 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) เวียงแหงวิทยาคม นางสหนันท์ ปัญญา

2,601 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) เวียงแหงวิทยาคม นางสาวเตือนใจ สุนุกลู

2,602 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) เวียงแหงวิทยาคม นางวดีลดา เขยีวพรม

2,603 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) เวียงแหงวิทยาคม นางสาวปาริชาติ เรือนวิน

2,604 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) เวียงแหงวิทยาคม นางสาววัลยา กองแกว้

2,605 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) เวียงแหงวิทยาคม นางนัฏยา ไชยค า

2,606 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) เวียงแหงวิทยาคม นายนิศาชล วงศ์นวล

2,607 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) เวียงแหงวิทยาคม นางปุญญาพร ประทุม

2,608 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) เวียงแหงวิทยาคม นางสาวอรอมุา กงไกรราช

2,609 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) แม่แจม่ นางรุงร้ัตน์ เถนิบุรินทร์

2,610 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) แม่แจม่ นางสาวดาวเรือง แสงค า

2,611 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) ดอยเต่าวิทยาคม นางสาวศิวิไล โนจะ๊

2,612 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) ดอยเต่าวิทยาคม นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน

2,613 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) สันก าแพง นายชยัวัฒน์ ชมภูยอด

2,614 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) สันก าแพง นายวสันต์ บูรณา

2,615 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) สันติสุข นายสมเกยีรติ ชยัสาร

2,616 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) สันติสุข นางจนัทิรา จนัทเลิศ

2,617 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) อรุโณทัยวิทยาคม นายภาณุพงษ์ แกว้อนิทร์

2,618 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) อรุโณทัยวิทยาคม นางวาสนา ทุนผล

2,619 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) ฮอดพิทยาคม นางจฑุามาศ ดวงไทย

2,620 สพม. เขต 34 (เชยีงใหม่) ฮอดพิทยาคม นางสาวสายรุ้ง หล่อใจ

2,621 สพม. เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ปายวิทยาคาร นายชติุไชยวัย พูดงาม

2,622 สพม. เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ปายวิทยาคาร นางสาวเอกอนงค์ เตจะ๊สาร

2,623 สพม. เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ปายวิทยาคาร นางสาวรุ่งทิวา ขมุเงิน
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2,624 สพม. เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ปายวิทยาคาร นางสาวสิริวัฒนา แกว้กระจา่ง

2,625 สพม. เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ปายวิทยาคาร นางเกศรินทร์ เจริญสุข

2,626 สพม. เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ปายวิทยาคาร นางสุพิชฌาย ์วงศ์สวัสด์ิ

2,627 สพม. เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ปายวิทยาคาร นางสาวปิยดา ปวงฟู

2,628 สพม. เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ปายวิทยาคาร นายวิทยา วงอนิทร์

2,629 สพม. เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ปายวิทยาคาร นางรจนา พุทธิ

2,630 สพม. เขต 35 (ล าปาง) เถนิวิทยา นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน

2,631 สพม. เขต 35 (ล าปาง) เวียงมอกวิทยา นางสาวชนากานต์  กลุาวงศ์

2,632 สพม. เขต 35 (ล าปาง) เวียงมอกวิทยา นางศุภราพร  ชยัวิลยศ

2,633 สพม. เขต 35 (ล าปาง) แม่พริกวิทยา นางณิชพันธ์  อนิทรียสั์งวร

2,634 สพม. เขต 35 (ล าปาง) แม่สันวิทยา นางสาวณัฏฐณิชา  ถาน้อย

2,635 สพม. เขต 35 (ล าปาง) ไหล่หินวิทยา นางจ าเนียร  พุฒมาเล

2,636 สพม. เขต 35 (ล าปาง) ทุง่กว๋าววิทยาคม นางศิริญญา  เขื่อนแกว้

2,637 สพม. เขต 35 (ล าปาง) ทุง่อดุมวิทยา นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์

2,638 สพม. เขต 35 (ล าปาง) ทุง่อดุมวิทยา นางสาวทับทิม  ใจอนิทร์

2,639 สพม. เขต 35 (ล าปาง) ประชารัฐธรรมคุณ ว่าทีร้่อยตรี เชาวน์วัศ ร่วมชาติ

2,640 สพม. เขต 35 (ล าปาง) ประชารัฐธรรมคุณ นางสาวดานุมาศ  ทิยาว

2,641 สพม. เขต 35 (ล าปาง) ประชารัฐธรรมคุณ นางสาวอรอนงค์  นามวงศ์

2,642 สพม. เขต 35 (ล าปาง) ประชารัฐธรรมคุณ นางสาวนิฤมล  โนวิชยั

2,643 สพม. เขต 35 (ล าปาง) ประชารัฐธรรมคุณ นายเกรียงศักด์ิ  จ าปาอปู

2,644 สพม. เขต 35 (ล าพูน) วชริป่าซาง นางอ าพร  นันทะชยั

2,645 สพม. เขต 35 (ล าพูน) วชริป่าซาง นางเลไลย ์ กติติวรรณ

2,646 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นางศรีพรรณ สุขเสวี

2,647 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) เวียงแกน่วิทยาคม นายสายญั ธรรมจนิดา

2,648 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) เวียงแกน่วิทยาคม นางสาวพัชริน โนวิชยั

2,649 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสด์ิ

2,650 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ นางชญานิน อดุลยฐ์านานุศักด์ิ

2,651 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) บุญเรืองวิทยาคม นางศุภิสรา เรืองวิสัย

2,652 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) พญาเม็งราย นางพรรณี บุญยนื

2,653 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) พญาเม็งราย นายสิงห์ชาย อิ่นค า

2,654 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) วาวีวิทยาคม นายพิพัฒน์ สรรพสุข

2,655 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) วาวีวิทยาคม นายวีระพงษ์ กนัทะเนตร
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2,656 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) สามัคคีวิทยาคม นางพรพิศ หลวงสุภา

2,657 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) สามัคคีวิทยาคม นางจ ารัส นันทฤทธิ์

2,658 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) สามัคคีวิทยาคม นางนัฏฐิทนันน์ ไชยการ

2,659 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) สามัคคีวิทยาคม นางโสภา ประจติร

2,660 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) สามัคคีวิทยาคม นางเยาวเรศ งานดี

2,661 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) สามัคคีวิทยาคม นางสาวสุภาพร สุพนัส

2,662 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) สามัคคีวิทยาคม นางนิลนภา จงัหาร

2,663 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาววราพร บุญมี

2,664 สพม. เขต 36 (เชยีงราย) ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวธารทิพย ์สุวรณณจนัทร์

2,665 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นางสาวยณีุย ์กา๋วิน

2,666 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นางศิริชร นันทชาติ

2,667 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นายสงการนต์ แกว้สา

2,668 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นางสาวอ าพรรณ กนัทวงค์

2,669 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นางสาวจนัทร์ฟอง กอ้นค า

2,670 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นางวิพันธุ์ จนัทร์ธีระวงศ์

2,671 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นางสาววันเพ็ญ เสียงห้าว

2,672 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นางสาวมะลิวัลย ์เรืองปัญโญ

2,673 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นางสาวจรีาพร ตั นแกว้

2,674 สพม. เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกยีรติพะเยา นายศราวุฒิ จนัทร์หัวนา

2,675 สพม. เขต 36 (พะเยา) จนุวิทยาคม นางสาวอรอมุา กาญจนี

2,676 สพม. เขต 36 (พะเยา) จนุวิทยาคม นางพิชญา เทพไหว

2,677 สพม. เขต 36 (พะเยา) จนุวิทยาคม นางสาววรนุช มาตระกลู

2,678 สพม. เขต 36 (พะเยา) จนุวิทยาคม นางสาวรัตนา อนิทิยโกเศศ

2,679 สพม. เขต 36 (พะเยา) ถ้ าปินวิทยาคม นายประจณิ ปัญโญ

2,680 สพม. เขต 36 (พะเยา) ปงพัฒนาวิทยาคม นางพรทิพย ์กนัทวี

2,681 สพม. เขต 36 (พะเยา) ปงพัฒนาวิทยาคม นายพชรพล บุญประเสริฐ

2,682 สพม. เขต 36 (พะเยา) ปงพัฒนาวิทยาคม นายณัฐพงษ์ ชมุภู

2,683 สพม. เขต 36 (พะเยา) ปงพัฒนาวิทยาคม นางสาวกาญจนา แสนวงค์

2,684 สพม. เขต 36 (พะเยา) พญาลอวิทยาคม นายธวัชชยั  บัวภา

2,685 สพม. เขต 36 (พะเยา) พญาลอวิทยาคม นางสุทิน  จนัธิมา

2,686 สพม. เขต 36 (พะเยา) ภูซางวิทยาคม นางโสภณิศร์ เสือพิณ

2,687 สพม. เขต 36 (พะเยา) ภูซางวิทยาคม นายวิเชยีร ใจดี
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2,688 สพม. เขต 36 (พะเยา) ภูซางวิทยาคม นางนงเยาว์ เทพนากจิ

2,689 สพม. เขต 36 (พะเยา) ภูซางวิทยาคม นางสาวลักษณาวดี คชเศียร

2,690 สพม. เขต 37 (แพร่) นารีรัตน์จงัหวัดแพร่ นางจริาภรณ์ อริยะวงศ์ทอง

2,691 สพม. เขต 37 (แพร่) นารีรัตน์จงัหวัดแพร่ นางจไุรรัตน์ สุรินทร์เลิศ

2,692 สพม. เขต 37 (น่าน) เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นางชษิณุชา  รินฤทธิ์

2,693 สพม. เขต 37 (น่าน) เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นายภราดร หมืน่โพธิ์ 

2,694 สพม. เขต 37 (น่าน) เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นางมธุละดา วีระพันธ์

2,695 สพม. เขต 37 (น่าน) เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นางกนกพร ประทุมแกว้

2,696 สพม. เขต 37 (น่าน) เมืองแงง นางนิตยา พรมมินทร์

2,697 สพม. เขต 37 (น่าน) เมืองแงง นางสาวสุดารัตน์ ทุง่พรวณ

2,698 สพม. เขต 37 (น่าน) เมืองแงง นางศรีไพ จติอารี

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 จงัหวัดน่าน นางวาสนา ออ่นแกว้

2,703 สพม. เขต 38 (ตาก) แม่จะเราวิทยาคม นางสาวเนตรนภา สายเสือ

2,704 สพม. เขต 38 (ตาก) แม่จะเราวิทยาคม นางจรีวรรณ ค าน่าน

2,705 สพม. เขต 38 (ตาก) แม่ปะวิทยาคม นางร าพรรณ ปันส่า

2,706 สพม. เขต 38 (ตาก) แม่ปะวิทยาคม นางสาวธนิดา แกว้ทิพย์

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 นางลดาวัลย ์ค าวินิจ

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 คงเผ่ือน

2,715 สพม. เขต 38 (สุโขทัย) กงไกรลาศวิทยา นางสาวประพาพร ไกรกจิราษฎร์

2,716 สพม. เขต 38 (สุโขทัย) ทุง่เสลียมชนูปถมัภ์ นางชติุมา แกว้หล้า

2,717 สพม. เขต 38 (สุโขทัย) หนองปลาหมอวิทยาคม นางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง

2,718 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) เนินมะปรางศึกษาวิทยา นางอรทัย สินเหมืน่เปีย่ม

2,719 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) เนินมะปรางศึกษาวิทยา นางบุบผา ชมุพรผ่อง
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2,720 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) เนินมะปรางศึกษาวิทยา นางศริลลา ไวยวงษ์

2,721 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) เนินมะปรางศึกษาวิทยา นางรัฎฐินาท จรกจิ

2,722 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) เนินมะปรางศึกษาวิทยา นางสาวสมพร กลุนานันท์

2,723 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) บางระก าวิทยศึกษา นางอาทิตญา น้อยน้ าใส

2,724 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) พุทธชนิราชพิทยา นายไพบูลย ์อมรประภา

2,725 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) พุทธชนิราชพิทยา นายสมนึก ใยศิลป์

2,726 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) พุทธชนิราชพิทยา นางสาวสาคร อยู่นุย้

2,727 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) พุทธชนิราชพิทยา นางสุรภา จนัทร์เปล่ง

2,728 สพม. เขต 39 (อตุรดิตถ์) น้ าปาดชนูปถมัภ์ นางดอกรัก รักษา

2,729 สพม. เขต 39 (อตุรดิตถ์) บ้านโคกวิทยาคม นางสาวจริชฎาภรณ์ อนิลว์ออ่น

2,730 สพม. เขต 39 (อตุรดิตถ์) บ้านโคกวิทยาคม นางธนัชพร ยนัตะพันธ์

2,731 สพม. เขต 39 (อตุรดิตถ์) บ้านโคกวิทยาคม นายพชร เตชณสิทธิ์

2,732 สพม. เขต 39 (อตุรดิตถ์) บ้านโคกวิทยาคม นางสาววัฒนา กนัทาเวศย์

2,733 สพม. เขต 39 (อตุรดิตถ์) บ้านโคกวิทยาคม นางอรัญญา เอกนันทา

2,734 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์วิทยา นางสาวกาญจนา ยงัคง

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 แหยมแกว้

2,738 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) ชนแดนวิทยาคม นางสาวมยรีุ เหล่ียมศร

2,739 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) วังโป่งศึกษา นายวราย ุอนิทราลักษณ์

2,740 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) วังโป่งศึกษา นายนิกร พิมลา

2,741 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) ศรีเทพประชาสรรค์ นางออ้มทิวา บุญโชติ

2,742 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) ศรีเทพประชาสรรค์ นางเพ็ญนภา ม่านตา

2,743 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) ศรีเทพประชาสรรค์ นางสาวภัคสกร กอ้นค า

2,744 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) ศรีเทพประชาสรรค์ นายชานนท์ คงรวยทรัพย์

2,745 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) หล่มเกา่พิทยาคม นางนงเยาว์ เกษทองมา

2,746 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นางสาวนันทวัน  ขวัญศรีทองมัน่

2,747 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) ไทรงามพิทยาคม นางกชพรรณ  หวีจะกจิ

2,748 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นางจทัร์เพ็ญ  น้อยม่วง

2,749 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นางจฑุาลักษณ์  ขนุภักดี

2,750 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นางสาวน้ าหวาน  เพชรบูรณ์

2,751 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ดร.ยทุธนา  หงสไกร
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2,752 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นางนันทวัน  หงสไกร

2,753 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) นครไตรตรึงษ์ นางสาวทัศนวรรณ  กนัทาเดช

2,754 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) นครไตรตรึงษ์ นางสาวสุภาวดี  ฤกษ์หร่าย

2,755 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) นครไตรตรึงษ์ นางกฤษฏี  เงินทอง

2,756 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) นครไตรตรึงษ์ นางเพ็ญศรี  เกยีรติสุดาเกื้อกลู

2,757 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) นครไตรตรึงษ์ นายถาวร  จงอิ้ว

2,758 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) นครไตรตรึงษ์ นางสาวภัทริดาวดี  นามวัง

2,759 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) นครไตรตรึงษ์ นางสาวสุเนตร  บุตรชานนท์

2,760 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) นครไตรตรึงษ์ นางสาวโสพา  เบ้าทอง

2,761 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) นครไตรตรึงษ์ นางสาวกติติมา  ฤกษ์หร่าย

2,762 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) พิไกรวิทยา นายพสิษฐ์  มีศรีสวัสด์ิ

2,763 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นางธัญณัช  สีขาว

2,764 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นางรัชนี  รักนาค

2,765 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นางสาวธราภรณ์  หงษ์ยนต์

2,766 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) ลานกระบือวิทยา นางสาวนวลกมล  สายนวล

2,767 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) สลกบาตรวิทยา นางไฉไล  แกว้ประสิทธิ์

2,768 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) หนองกองพิทยาคม นางสาวพิมพร  แสงแกว้

2,769 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) หนองกองพิทยาคม นายยทุธนา  ศรีสุวรรณ

2,770 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) หนองกองพิทยาคม จ.ส.อ.สมร  แกว้หล้า

2,771 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) หนองกองพิทยาคม นายศิริชยั  เล่ียมทอง

2,772 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) หนองกองพิทยาคม นางรัตนากร  ศรีนากรุง

2,773 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) หนองกองพิทยาคม นายทัศนัยน์  ทึงข า

2,774 สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร) หนองกองพิทยาคม นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงษ์

2,775 สพม. เขต 41 (พิจติร) เขาทรายทับคล้อพิทยา นางปุญชรัสมิ ์ แกว้กล่ า

2,776 สพม. เขต 41 (พิจติร) เมธีพิทยา นายอภิชาติ  ด้วงฉนุ

2,777 สพม. เขต 41 (พิจติร) เมธีพิทยา นางสาวอาภรณ์พรรณ  หอมเจริญ

2,778 สพม. เขต 41 (พิจติร) เมธีพิทยา นางสุนทรา  คัชมาตย์

2,779 สพม. เขต 41 (พิจติร) เมธีพิทยา นางอรสา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์

2,780 สพม. เขต 41 (พิจติร) เมธีพิทยา นางสมใจ  พละกสิกร

2,781 สพม. เขต 41 (พิจติร) เมธีพิทยา นายทรงวุฒิ  นุชทัพ

2,782 สพม. เขต 41 (พิจติร) ท่าเสาพิทยาคม นางลัดดาวัลย ์ ประมูลชยั

2,783 สพม. เขต 41 (พิจติร) ท่าเสาพิทยาคม นายกฤษดา  แสนยะ
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